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Intr-o atmosferă de puternică efervescență

DIN CRONICA UNUI SFERT DE VEAC

În telegrama muncitorilor, Inginerilor șl tehnicienilor de la UZINA „23 AUGUST" se spune între altele : „Inimile noastre au vibrat puternic de bucurie și mîndrie la vestea că la conferința organizației de partid a municipiului București s-a propus ca dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, fiu credincios al poporului român, devotat trup și suflet idealurilor, intereselor și năzuințelor sale, măreței cauze a partidului să fiți reales în funcția de o deosebită răspundere pentru partidul și statul nostru, de secretar general al Comitetului Central.Asemenea întregului nostru popor noi cunoaștem și prețuim întreaga dumneavoastră activitate care a Început din frageda tinerețe pentru cauza partidului și a poporului român, riirzenia și abnegația cu care v-ați angajat în lupta partidului, consacrată triumfului noii orîndu- iri sociale în patria noastră.Cu dumneavoastră în fruntea partidului, noi a- vem garanția și siguranța că idealurile scumpe ale comuniștilor, ale Întregului popor, care sînt exprimate atît de elocvent în documentele pentru Congresul al X-lea vor fi înfăptuite**.„Scriitorii din Republica Socialistă România, se arată în SCRISOAREA UNIUNII SCRIITORILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA — aderă cu însuflețire la propunerea făcută de participanții la conferințele județene de partid ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al Comitetului Central al P.C.R.Adeziunea noastră fierbinte la a- ceastă propunere izvorăște din adin- ca noastră convingere de cetățeni și scriitori, participanți activi la construirea socialismului, că numele tovarășului Nicolae Ceaușescu este înscris definitiv în istoria patriei, întregul popor vede în persoana tovarășului Ceaușescu — se arată în continuare în scrisoare — expresia celor mai înaintate năzuințl ale oamenilor de pe aceste meleaguri și garanția unor realizări maxime pe drumul luminos pe care am pornit în urmă cu un sfert de veac.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este un entuziast sprijinitor al puterilor creatoare, în continuă ascensiune, fenomen de capitală importanță în procesul de reînnoire spirituală a României socialiste Prețuirea acordată de către partid contribuției a- duse de munca intelectuală, artei și literaturii, rolului activ pe care îl are tn transformarea și întărirea noii conștiințe umane asigură stabilirea unui climat adecvat deplinei Înfloriri a culturii noastre socialiste.Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în Înalta funcție de secretar genera! al Comitetului Central al partidului nostru va Însemna și pentru scriitori un fericit prilej

politică, de muncă avintată,

țara întreaga se pregătește
pentru Congresul partidului

cu mima si
7

S-AU MATERIALIZAT
suceava, noaptea

ite tovarășe Ceausescu!
de a se angaja cu și mai multă însuflețire la marea operă de construcție a prezentului și viitorului scumpei noastre patrii".Intr-o altă scrisoare, adresată Comitetului Central, tovarășului Nicolae Ceaușescu, activul MINISTERULUI CĂILOR FERATE subliniază : „Am urmărit cu deosebit interes informarea amănunțită prezentată de către delegații noștri asupra lucrărilor conferinței extraordinare a organizației de partid a municipiului București.Susținem din toată inima, cu bucurie și emoție, mandatul dat delega- țllor la cel de-al X-lea Congres de a propune realegerea dumneavoastră,

Telegrame adresate 
Comitetului Central

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

aledin DE

tovarășe Nicolae Ceaușescu, In funcția de secretar general al C.C. a] P.C.R. învestitura dumneavoastră în funcția de supremă răspundere în partid, înaltele virtuți de purtător al celor mai scumpe idealuri ale poporului român, calitățile alese de fiu credincios al clasei muncitoare, de comunist și conducător de partid, personalitatea dumneavoastră afirmată puternic pe arena politicii internaționale, ne dau certitudinea viitorului fericit al poporului român, strălucirii și mai vii a României socialiste în rindu) țărilor civilizate lumii**.Comuniștii șl toți salariații ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂSTAT ȘIMLEUL SILVANIEI exprimă : „entuziasmul și adeziunea totală față de hotărîrea Conferinței extraordinare a organizației de partid a municipiului București și a conferinței extraordinare a organizației de partid Sălaj de a susține realegerea la Congresul al X-Iea al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai devotat fiu a] poporului nostru, in funcția de secretar genera] al C.C. al P.C.R. Noi știm că tovarășul Ceaușescu și-a consacrat întreaga viață muncii neobosite pentru victoria socialismului în patria noastră, pentru propășirea tării, a națiunii romane**.„Participanții la ADUNAREA ACTIVULUI . DE PARTID A ÎNTREPRINDERII FORESTIERE ODOR- HEIU-SECUIESC - se arată într-o telegramă — își exprimă și cu acest prilej deplina adeziune față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, politică realistă, profund științifică, inspirată din cerințele dezvoltării noastre socialiste, din interesele popor.Este dorința muniștilor, a

5tehnicienilor și inginerilor întreprinderii noastre, tineri și vîrstnici, ro-* mâni și maghiari, ca în fruntea partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu. El este inimă din inima și suflet din sufletul poporului nostru. Prin neobosita sa activitate, prin calitățile sale remarcabile, prin activitatea sa închinată cauzei socialismului, intereselor patriei și apărării păcii, tovarășul Ceaușescu și-a cucerit respectul, dragostea și sprijinul întregului nostru popor .în scrisoarea trimisă de ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCÎAL-POLITI- CE „ȘTEFAN GHEORGHIU** DE PE LINGĂ C.C. al P C.R. se subliniază : „Susținem cu înflăcărare hotărîrea Conferinței extraordinare a organizației de partid București de a propune ca la Congresul al X-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al Comitetului Central.Bogata experiență revoluționară, înaltele calități politice ți umane, uriașa capacitate de muncă, receptivitatea față de nou, față de propunerile maselor de care este strîns legat, conferă tovarășului Ceaușescu atributele conducătorului încercat de partid și de stat.Abordarea problemelor teoretice fundamentale de către secretarul general al C.C. al P.C.R. constituie un strălucit model de aplicare creatoare a adevărurilor generale ale marxlsm-leninismului la condițiile concrete ale țării noastre, un puternic imbold pentru promovarea marxism-leninismului creator.Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului ne dă nouă, ca și întregului popor, încrederea nestrămutată In viitorul socialist al patriei".

HUNEDOARA : 0 produc 
țle suplimentară 
peste 13 500 tone 
oțel

de 
de

Siderurglștii combinatului din Hunedoara’ au asimilat anul a- cesta șase mărci noi de oțeluri aliate cu caracteristici superioa- . re. O dată cu diversificarea sortimentelor a crescut simțitor și producția de metal elaborată, realiz.îndu-se peste prevederi mai mult de 13.500 tone de oțel Martin și electric. Sporul de producție s-a obținut îndeosebi . datorită.perfecționării procesului tehnologie ți utilizării mâl eficiente a capacității agregatelor. în urma aplicării unei tehnologii originale de folosire a oxigenului ca intensificator al procesului de elaborare, la oțe- Iăria Martin nr. 2 s-au obținut indicatori de producție superiori celor din țările care au introdus cu mult înainte oxigenul ca factor de producție în oțelării.

PLOIEȘTI: Noua Insta 
lație de foraj F-125, cu 
turla rabatabilă

vitale ale întreguluifierbinte a tuturor co- tuturor muncitorilor,

ION VINT1LESCU, reglor — uzina de autoturisme Pi
tești, secretarul organizației de bază Ia atelierul montaj- 
mecanic; scriitorul CEZAR BALTAG; proi. C. MAKSA1 
IBOLYA, secretara organizației de bază P.C.R., Liceul nr. 
3 din Cluj ; proi. univ. dr. docent AL. DINA, membru co
respondent al Academiei ; MIHAI MITITELU, președinte
le C.A.P. comuna N. Bălcescu, județul Bacău; dr. 
ing. FLORIN TANASESCU ; NICOLAE NEAGOE, secretarul 
comitetului de partid din uzina „Electroputere” Craiova.

(Continuare în pag. a IlI-a)

BRAȘOV: Pe banda de 
montaj — tractorul 
230 000Vineri dimineața, de pe banda de montaj a marii uzine brașovene a coborît cel de-al 230 000- lea tractor românesc. Evenimentul a avut loc mai curînd de- cît prevedea graficul de producție, datorită faptului că în întrecerea pentru îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și aniversării eliberării patriei, muncitorii uzinei au montat 400 de tractoare peste sarcinile la zi.Gama celor 20 de tipuri ți variante de tractoare, fabricate pînă acum la Brașov, s-a îmbogățit anul acesta cu tractorul S-651, tractorul S-l 500 și alte tipuri de 40 C P. înzestrată cu

Uzina de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești și-a îndeplinit angajamentul de a realiza noua instalație de foraj F-125, cu turlă rabatabilă. Aceasta poate fora pînă la 2 500 metri a- dîncime în diferite condiții de șantier și climă. Mecanismele acționate automat asigură o viteză sporită .de lucru, și o ‘ mai mare', siguranță în foraj. Uzinele constructoare prahovene realizează astăzi — după proiecte românești — întreaga gamă de instalații și agregate aferente forajului pînă la adîncimi de 7 000 metri și pentru extracția țițeiului. Utilajele de înaltă tehnicitate, ca și asimilarea celor mai noi tehnologii de fabricație, au permis realizarea unor instalații de foraj- extracție cu caracteristici superioare, ale căror performanțe sînt astăzi cunoscute ' în întreaga lume.
SATU MARE 
de folosință 
gafă pentru comerț și 
export — peste plan

Produse 
îndelun-

Colectivul întreprinderii „1 Septembrie" din Satu Mare și-a îndeplinit înainte de termen angajamentele luate în cinstea Congresului partidului. S-a realizat peste' prevederile planului o producție marfă în valoare de 2 412 000 lei, care se concretizează în 898 mașini de gătit cu gaze, 294 mașini de gătit emailate și 50 de sobe de încălzit. Mai trebuie adăugat și faptul că a- • cest colectiv a înregistrat o depășire a planului la export cu 17 200 000 lei, fiind astfel îndeplinit angajamentul pe întregul an la acest indicator.

fi fosî o vreme cînd despre „Țara de Sus" se 
scria și se discuta cu o deosebită frecvență. Opinia 
publică a luat astfel cunoștință de amplele prefa
ceri economice și sociale — rezultat al industriali
zării socialiste înfăptuite sub conducerea partidu
lui — care au făcut din vechea cetate de scaun, 
lăsată de trecuta orînduire într-o stare de acuza
toare înapoiere, una din „cetățile de scaun" ale 
operei de edificare a socialismului. I s-au adău
gat, în acest înfloritor sfert de veac, dimensiuni și 
ritmuri necunoscute odinioară. Replică semnificativă 
a prezentului.

Apoi, în focarul interesului general au intrat alte 
și alte zone ale țării, unde o intensă pulsație indus
trială venea să înlăture vechea înapoiere, deschi- 
zînd perspectiva trainica și însuflețitoare a civili
zației socialiste. Dar Suceava ? Cum a evoluat ea în 
acest răstimp, ce elemente noi i-au dinamizat exis
tența în rodnica perioadă de Ia Congresul al IX-lea 
al partidului?

fim pornit deci spre „Țara de Sus"...Citiți in pagina a V-a reportajul
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PAGINA A Vl-A
© „SILEZIA DE ARAMĂ" 

© „HOTELUL MOBIL" 
VA REVOLUȚIONA IN
DUSTRIA TURISMULUI?
© KEBAN — IMPERIUL 
IMPERIILOR UITATE
® DE PRETUTINDENI

Cum sînt repartizate mărfurile
eîntre localități

Iată, mai întîi, pe scurt, schema după care se desfășoară procesul repartizării mărfurilor. La începutul fiecărui an, Ministerul Comerțului Interior împarte pe fiecare județ întreaga cantitate de produse ce urmează a se desface în cele 12 luni. Direcțiile comerciale județene. Ia rîndul lor, defalcă fondul de marfă pe titularii de plan de pe raza juae- țului (O.C.L., T.A.P.L. etc.), iar aceștia din urmă stabilesc volumul de marfă pe fiecare unitate de desfacere. „Schema este simplă și precisă — sînt de părere lucrătorii din comerț cu care am stat de vorbă. Ea oferă posibilitatea unei repartizări exacte și operative a produselor alimentare*1. Metodologia în vigoare se practică de foarte mult timp, noua împărțire administra ti v- teritorială neaducîndu-i modificări de conținut. Mai mult decît atît, s-au creat cu această ocazie condiții mai prielnice desfășurării corespunzătoare a operațiunii de repartizare a fondului de marfă : legătura dintre centru și locul unde se produce actul comercial este mai directă, mai simplă. Am urmărit, la diferite nivele ale comerțului, cum s-a aplicat această schemă pentry planul din acest an. Nu am sesizat nici o abatere ds 1»

regulă. Și, cu toate acestea, în procesul circulației și desfacerii mărfurilor continuă să apară foarte dese situații cînd într-un județ. într-un oraș sau o zonă a acestuia, o marfă prisosește, iar în altă parte lipsește sau este insuficientă. Cum se explică acest lucru ?Arătam la început că la nivelul M.C.I. se face defalcarea cantității totale de mărfuri pe județ. Operațiunea presupune însă cîteva etape premergătoare. Mai întîi județele transmit ministerului ..necesarul de mărfuri" pentru anul următor care, după ce este centralizat, se confruntă cu posibilitățile de producție ale furnizorilor. O dată stabilit volumul total al mărfurilor destinate desfacerii către populație, are Ioc imnăr- țirea lui pe județe. Se pornește de la repartiția primită de către comerț pe întreaga tară și se corelează cu alti indicatori, printre care amintim schimbările social-economice ce se prefigurează în viața fiecărui județ, desfacerile perioadei anterioare, situația producției și a posibilităților de comercializare a produselor alimentare înlocuitoare și complimentare, stocurile existente la sfîrșitul anului de plan etc. Se are în vedere o apropiere cît mal echilibrată a repartițiilor da mărfuri de cerințele

consum ale populației. Să cerce-de ...............________ ____________tăm cum s-au aplicat aceste principii în repartizarea unor produse de bază. De pildă, uleiul comestibil Pe semestrul I al anului în curs, se poate constata că apropierea de care aminteam s-a realizat în mare parte. Nu mai puțin adevărat este însă că, deși M.C.I. a corectat unele greșeli în aprecierea cererii viitoare din partea organizațiilor comerciale locale. au apărut totuși, și la acest produs, fluxuri și refluxuri în aprovizionare. în timp ce în județul Prahova stocul a crescut în primele sase luni ale anului de mai bine de două ori, fiind nevoie chiar de o intervenție a M C.I. pentru a se diminua repartițiile, în alte județe, printre care Bacău. Dolj. Neamț. Arad, Maramureș. Iași, Sălaj, Vrancea si altele. repartițiile inițiale au trebuit suplimentate pe parcurs încît să se asigure o continuitate în aprovizionarea populației Numai într-un singur trimestru, județului Bacău i s-a făcut o suplimentare de 300 tone de ulei. Cum se explică apariția acestor reveniri la repartițiile inițiale, care, din păcate, abundă în comerțul cu produse alimentare în general ? în primul rînd pentru că previziunea cererii viitoare de sonsum nu se face întotdeauna, ds «ătre organiza-

țiile comerciale, cu suficient spirit de răspundere și atenție. Problema este tratată adesea cu superficialitate. Județul Iași, deși desfăcuse în trimestrul II al anului trecut 546 tone de ulei, prevede ca necesar, pentru aceeași perioadă a anului a- cesta, doar 510 tone. M.C.I.. socotind aprecierea nefondată, a dat o repartiție mai mare decît necesarul transmis de județ, anume de 550 tone. Dar eroarea de previziune a organelor locale nu a putut fi complet înlăturată. în fapt, a fost necesară o suplimentare ției inițiale cu ce considerăm unei repartizări de marfă este toate, ca întreprinderile și organizațiile comerciale să renunțe la arbi- trariu în fundamentarea cererii de mărfuri, s-o bazeze din ce în ce mai mult pe elemente de prognoză științifică.Din analiza efectuată se desprinde, după părerea noastră, și o altă concluzie și anume menținerea în continuare. la unii lucrători din comerț.Mihai IONESCU

ulterioară a reparti- 137 de tone Iată de că pentru realizarea judicioase a fondului necesar, înainte de

(Continuare în pag. a Il-a)

Proiectul Nordek

„Maratonul (A

de la Vedbaek
si rezultatele

sateMica localitate Vedbaek de lîngj Copenhaga a fost timp de mai multe săptămîni centrul unei activități deosebit de intense. Experți din Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia s-au străduit febril, înconjurați de o discreție totală, să pună la punct proiectul de tratat constitutiv al „Pieței comune** nordice — Nor- dek. După un an de studii aprofundate asupra posibilităților de creare a Nordek-ului se convenise ca proiectul să fie prezentat guvernelor interesate nu mai tîrziu de mijlocul lunii iulie. Cei aproape 60 de experți nordici reuniți la Vedbaek urmau să-și încheie lucrările miercuri 9 iulie a.c. Cu toate acestea, discuțiile s-au încheiat abia la 17 iulie — deci cu o întîrziere de opt zile, din cauza divergențelor ivite între parteneri. De aceea presa daneză, re- ferindu-se la prelungirea dezbaterilor, a vorbit despre „maratonul Ved- baek-ului".Potrivit unui comunicat dat publicității în capitalele țărilor nordice, experții au realizat o înțelegere asupra problemelor discutate, cu excepția a trei dintre acestea : politica agrară, cea a pescuitului și cea a taxelor vamale. Acesta este un mod elegant de a recunoaște un eșec, cei puțin parțial, al tratativelor, în- trucît tocmai aceste probleme sînt cele mai importante și cele patru capitale interesate au manifestat în ultimele luni față de ele puncte da vedere depărtate, aproape ireconciliabile. în aceste condiții, realizarea unui echilibru de ansamblu a fostB. ȘERBĂNESCU
(Continuare în pag. a Vil-a)
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Inițiativa 
de aurDin Bistrița ni se comunică : la inițiativa comitetului județean pentru cultură și artă, cu cîteva luni în urmă au început lucrările de restaurare a u- nuia dintre cele mai vechi vestigii culturale din localitate — „Casa argintarului". De curînd, valorosul monument istoric, da- tînd de la începutul secolului al XVI-lea, a fost redat vizitatorilor. Restaurată în întregime, clădirea adăpostește acum o parte a exponatelor muzeului județean din Bistrița. E bine. Cu gîndul la alte monumente nepuse încă în valoare, menționăm restaurarea „Casei argintarului" ca o inițiativă., auri de
Cine
împarte...îngrijitorii de animale fermele aparținînd velor agricole de Dobra, Lăpușnic și nedoara) au realizat însemnate la producția de carne. Conform „Regulamentului de organizare și retribuire a muncii” li se cuvenea o retribuție suplimentară. Lor. și numai lor, același regulament specificînd că retribuția se acordă „numai îngrijitorilor care au lucrat e- fectiv un ciclu de producție la același lot de animale". Cum s-au petrecut în realitate lucrurile ? Sumele au fost împărțite. O treime celor în drept să le primească. Restul de două treimi președintelui cooperativei, inginerului. medicului veterinar, contabilului șef etc. Cine a împărțit, și-a făcut parte. Ce-i drept, o parte absolut ilegală. De aceea, aducem cazul la cunoștința organelor în drept, convinși că vinovaților 11 se va face parte dreaptă. Exact cît merită I

de la cooperati- producție Boz (Hu- depășirl

„Depășirea"Cu cîteva zile în urmă, pe șoseaua București-Alexandria, In raza comunei Mihăilești, s-a produs un grav accident de circulație. Constantin Dumitrache conducea autoturismul nr. 4-B-414 către București. Vrînd să depășească un autovehicul nu s-a asigurat. Din sens invers se apropia un alt autocamion avînd viteză mare. Șoseaua fiind umedă accidentul n-a ipu- tut fi evitat și autoturismul | s-a tamponat cu autocamionul ce venea din față. Urmările au fost tragice. Constantin Dumitrache, soția lui și fiul lor, în vîrstă de 7 ani, precum și alți doi pasageri au fost accidentați grav și transportați la Spitalul nr. 9 din București. Subliniem un amănunt. Autorul accidentului (din București, strada Drumul Taberei nr. 41) posedă permisul de conducere auto numai de la 15 iunie a.c. Lipsa de experiență și nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice și-au spus cuvîn- tul.
Ar fi

| o soluțieIn 1964, la Fabrica de conserve „Dunărea" din Tulcea. a fost adusă, (cu mari sacrificii), o linie pentru depelat (sau de- cojit — primul termen e... oficial) roșii. Instalație foarte necesară procesului tehnologic. Dar nu tot ce e necesar e și util. Dată de cinci ani în folosință, linia (în valoare de 1,4 milioane lei) n-a fost utilizată decît în proporție de trei-patru la sută. Motivul, expus cu candoare în diversele justificări prezentate de conducerea fabricii : nu s-au procurat roșii de dimensiunile corespunzătoare instalației. Și cum soiul de roșii cu gabarit potrivit nu se cultivă încă la noi în țară, nici perspectivele nu-s prea roze. In concluzie, mașina nu ia pielea de pe roșii. Dar de pe achizitorii instalației 7
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IIprin malformațiile puțin obișnuite și cu efecte de-a dreptul

După cum se știe, legea de organizare și funcționare a consiliilor populare a lărgit considerabil sfera de atribuții a organelor locale de stat, ridicînd, implicit, și rolul sesiunilor. Avînd prerogativele unui for local suprem, sesiunile consiliilor populare asigură In prezent, într-o măsură mult mai mare decît în trecut, fructificarea talentelor de gospodari ale deputaților, participarea lor activă la elaborarea u- nor măsuri de care depind, în e- sență, dezvoltarea economico-soci- ală, progresul multilateral al comunelor, orașelor și județelor țării. Faptul că sesiunile sînt publice, că la dezbaterile lor pot lua parte, în afara deputaților, specialiști în diverse domenii, reprezentanți ai ministerelor, ai altor organe centrale de stat și ai organizațiilor de masă și obștești, oferă noi posibilități pentru atragerea maselor largi de cetățeni la conducerea treburilor de stat. Una din sarcinile principale — se subliniază în Tezele pentru Congresul al X-lea al partidului — este perfecționarea căilor de atragere multilaterală a maselor populare la activitatea organelor de stat, la conducerea întregii societăți. Con- ducînd în continuare, nemijlocit, procesul de dezvoltare a democrației socialiste, partidul nostru va asigura intensificarea participării tuturor categoriilor de cetățeni la dezbaterea și elaborarea politicii interne și externe, la adoptarea celor mai importante decizii și măsuri privind evoluția societății, astfel ca progresul României să fie in tot mai mare măsură expresia contribuției colective a întregii națiuni.Dintre sesiunile consiliilor populare care au avut loc în ultimul timp și care au oglindit cu pregnanță creșterea calitativă a activității administrative și obștești, condițiile noi create în ultimii ani pentru atragerea cetățenilor la conducerea treburilor de stat, ne vom opri în mod deosebit asupra acelora ținute la comune, încercînd să desprindem, dintr-o analiză chiar succintă, cîteva concluzii cu valabilitate mai largă. In numeroase comune din țară, tematica sesiunilor a fost elaborată dună consultarea prealabilă a alegătorilor. La elaborarea rapoartelor comitetelor executive au fost antrenate colective de deputați, specialiști și alți cetățeni, iar proiectele de hotărîri au fost supuse și ele, tot anterior, unui studiu amănunțit din partea comisiilor permanente. Au crescut calitativ intervențiile deputaților în sesiuni. Ca să nu dăm decît un exemplu : în județul Dîmbovița, deputății au manifestat un pronunțat spirit critic și autocritic și au formulat un șir de pronuneri care, în majoritatea cazurilor, au luat forma unor hotărîri concrete. De menționat că măsurile preconizate în sesiuni sînt înfăptuite cu operativitate, fant concretizat în realizările substanțiale pe tărîm edilitar și gospodăresc obținute de numeroase comune din acest județ, ca Valea Lungă, Potlogi, Bil- ciurești ș.a.Exigențele noi, determinate de ritmul accelerat al dezvoltării societății noastre socialiste, impun sporirea în continuare a rolului sesiunilor, îmbunătățirea conținutului și ridicarea eficacității lor la un nivel corespunzător nevoilor perfecționării vieții sociale.Experiența obținută pînă în prezent demonstrează fără echivoc că buna desfășurare și eficacitatea sesiunilor depind, în primul rînd, de tematica aleasă pentru dezbateri, de proiectul ordinii de zi. care, potrivit legii administrative, se întocmeso de comitetul executiv și se aprobă de consiliul popular. Dacă sesiunile multor consilii populare comunale au oferit cadrul unor dezbateri fructuoase și au avut un larg răsunet în viața satelor, aceasta se datorește în mare parte faptului că în ordinea lor de zi a fost inclusă o tematică variată, izvorîtă din nevoile multiple și stringente ale populației sătești, iar hotărîrile rezultate s-au bucurat de sprijinul unanim și susținut al cetățenilor. De exemplu, au fost dezbătute probleme ca înfăptuirea angajamentelor luate în întrecerea patriotică, rezolvarea propunerilor formulate de alegători în campania electorală, probleme ale aprovizionării, comerțului, ocrotirii sănătății, învățămîntului etc. Aceeași experiență ne obligă să consemnăm însă că în unele comune sesiunile au luat de la bun început un caracter formal pentru că tematica lor a fost aleasă de comitetele executive la întîmplare sau sub imperiul unor sarcini de moment. In județul Dîmbovița se observă o evidentă îngustare a tematicii, pe ordinea de zi a numeroase sesiuni fi- gurînd rapoarte asupra încasării debitelor din contribuția voluntară bănească, sarcinile privind înfrumusețarea și buna gospodărire a comunei și alte cîteva probleme — ce-i drept importante — dar care nu epuizează nici pe departe ceea ce complexitatea vieții satelor ar putea oferi ca subiect de dezbatere pentru deputați.Pregătirea sesiunii constituie o perioadă hotăritoare, de-a lungul căreia se impune, mai mult ca oricînd, munca colectivă. întocmite cu ajutorul unor colective largi de deputați, specialiști și cetățeni, rapoartele prezentate sesiunilor de multe comitete executive au avut un caracter profund analitic și un pronunțat spirit critic și au-
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tocritic, iar dezbaterile din sesiuni au luat un caracter amplu de lucru și »-au soldat cu hotărîri concrete și judicioase. Trebuie spus însă că In unele comune sesiunile au fost pregătite formal, birocratic. La Redea, în județul Olt, Ișalnița — Dolj, Salva — județul Bistrița-Năsăud șl In alte comune din județele Tulcea, Constanța, Bihor, Dîmbovița, rapoartele comitetelor

dezbaterilor ultimelor sesiuni este rodul muncii deputaților, al răspunderii lor sporite pentru îndeplinirea mandatului încredințat de alegători. Intr-adevăr, multe dintre sesiuni au contribuit la impulsionarea, sub multiple aspecte, a vieții economice și sociale a satelor pentru că deputății au vizat în cuvîntul lor laturi esențiale ale activității consiliilor populare, au criticat și

ÎN SESHUNE
Unele concluzii privind rolul 
sesiunilor in perfecționarea 
activității economico-sociale 

a comunelor

executive șl proiectele de hotărîri au fost întocmite exclusiv de președinții și secretarii comitetelor executive. Elaborate în „tainița" sediului consiliului popular, documentele sesiunilor au fost lipsite de spirit analitic, dar abundente în aprecieri autolaudative. Abstracte și ig- norînd realitatea, ele au imprimat dezbaterilor care au urmat același curs formal. La sesiunea consiliului popular din Aușeu, județul Bihor, unde președintele și secretarul comitetului executiv au întocmit cu „forțe proprii" un raport superficial și lipsit de spirit critic și autocritic asupra stadiului contribuției voluntare bănești, s-au înscris la cuvînt doar cîțiva deputați, care n-au avut aproape nimic de spus. Este lesne de înțeles că o asemenea sesiune n-a contribuit cu nimic la remedierea neajunsurilor existente în această comună pe tărîmul vast al muncii obștești.O pregătire bună, menită să asigure sesiunii o eficiență ridicată, cere ca rapoartele și proiectele ho- tărîrilor să fie elaborate in strînsă colaborare cu deputății și alegătorii. Propunerile formulate de deputați și cetățeni în perioada de pregătire constituie cel mai prețios element pentru ridicarea rolului sesiunii. A- cestui scop îi slujesc și prevederile legii administrative, care stipulează, printre îndatoririle deputaților, sarcina de a se consulta cu alegătorii din circumscripțiile lor electorale în legătură cu problemele cara urmează a fi dezbătute în sesiuni. Experiența dezvăluie Insă că uneori, litera legii este încălcată cu seninătate datorită aceluiași formalism. In sesiunile trecute au fost frecvente cazurile cînd deputății au fost con- vocați doar cu cîteva zile înainte, ceea ce i-a pus In imposibilitate de a mai lua contact cu alegătorii din circumscripții. La Băneasa, în județul Constanța, deputății au primit convocările doar cu 2 zile înainte de începerea sesiunii.Un rol covîrșitor în pregătirea și desfășurarea sesiunilor revine înșiși deputaților. Ca reprezentanți ai a- legătorilor, deputății au dreptul, dar și îndatorirea de a contribui Ia ridicarea rolului sesiunii, care reprezintă principala formă de lucru a consiliilor populare, forul suprem local unde deputății susțin propunerile și cerințele cetățenilor, militează pentru înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare multilaterală și înflorire a tuturor localităților țării. Dacă In majoritatea comunelor, participarea deputaților la ultimele sesiuni a fost masivă, ceea ce demonstrează o evidentă maturitate In exercitarea funcției lor, în unele comune sesiunile au fost lipsite de prezența unui număr mare de deputați și aceasta datorită, In mare parte, unor defecțiuni organizatorice ale consiliilor populare. E- vident, cînd sesiunile sînt anunțate In pripă sau sînt fixate în zile sau la ore nepotrivite, unii deputați lipsesc de Ia sesiune. Or, se știe că participarea masivă a deputaților este o condiție esențială pentru succesul sesiunii.Aportul deputaților In sesiune trebuie să înceapă cu o participare e- fectivă la dezbateri, cu manifestarea răspunderii lor față de hotărîrile preconizate. Se poate spune, fără exagerare, că creșterea calitativă ■

au dezvăluit lipsuri acute, pro- punînd soluții pentru remedierea lor. In același timp, trebuie menționat că dacă dezbaterile nu s-au remarcat peste tot printr-o aprofundare multilaterală, în spirit critic și autocritic, a problemelor discutate și, în consecință, s-au e- laborat hotărîri lipsite de caracter concret, aceasta se datorește și unor deputați care își îndeplinesc încă formal atribuțiile. Au fost sesiuni în cadrul cărora deputății nu s-au folosit de dreptul de a adresa interpelări comitetelor executive cu privire la activitatea lor, a organizațiilor economice și întreprinderilor de interes local. Pentru ca deputății să poată contribui din plin la dezbaterea și rezolvarea problemelor, este necesar să țină o strînsă legătură cu alegătorii, să-i informeze asupra conținutului sesiunilor și hotărârilor adoptate ți să-i antreneze la acțiunile inițiate în sesiuni.

Prin corapoartele la problemele supuse dezbaterilor și avizarea proiectelor de hotărîri preconizate, comisiile permanente pot aduce o contribuție prețioasă la îmbunătățirea calității sesiunilor. Din păcate, în ultimele sesiuni care au avut loc în județele Suceava, Neamț, Botoșani, comitetele executive ale unor consilii populare au solicitat, Intr-o măsură infimă, sprijinul comisiilor permanente, pregătirea șl dezbaterile sesiunilor decurgînd, practic, fără participarea lor. In comunele Roznov și Bălțătești, județul Neamț, comisiile permanente au fost solicitate să avizeze proiectele înainte ca acestea să fie supuse dezbaterilor In sesiuni.Este cert că modul în care sînt abordate problemele și caracterul legal pe care-1 îmbracă sînt factori determinant!, care conferă hotărîrilor In primul rînd eficiență. Pe alocuri, hotărîrile elaborate de sesiuni nu au avut un caracter concret, iar une-■ ori au ' interpretat greșit prevederi legale în vigoare. La încadrarea hotă-l rîrilor în spiritul legii un roi important revine secretarilor comitetelor executive și deputaților juriști.! In ce măsură se interesează consiliile populare județene de sesiunile de la comune 7 Obligația consiliului popular județean de a acorda sprijin consiliului popular comunal In ceea ce privește ridicarea rolului sesiunilor decurge din legea administrativă care Ii fixează, printre altele, atribuția de a analiza șl controla activitatea consiliilor populare comunale In scopul îmbunătățirii continue a activității lor. Privit sub aspectul practic, sprijinul consiliului județean trebuie să vizeze toate laturile care hotărăsc conținutul și eficacitatea sesiunilor. Calitatea ajutorului acordat de consiliile populare județene reprezintă de fapt o muncă de sinteză, de formulare a unor concluzii mai largi, care se impun firesc din controlul activității consiliilor populare comunale. Este un ajutor care trebuie să conducă la alegerea unei tematici corespunzătoare, îmbunătățirea stilului de muncă a consiliilor populare comunale, eliminarea practicilor de superficialitate, de grabă în pregătirea sesiunilor, cum sînt cele semnalate în articolul de față.Analiza neajunsurilor sesizate In ședințele comitetelor executive conferă consiliilor populare, posibilitatea de a lua măsuri menite să ridice roiul sesiunilor viitoare pe o treaptă superioară. Condiția esențială constă în abordarea cu operativitate a acestor măsuri, astfel ca ajutorul acordat consiliilor populare comunale să fie cu adevărat eficace, iar sesiunile să se înscrie ca un eveniment marcant în viața politică și socială a comunelor noastre. A. MUNTEANU

Foto : Gh. Vlnțilă
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Blana
ursuluii Casa de vînătoare „Bistricioa- ra", aparținînd ocolului silvicI Borsec, posedă o originală colecție de trofee vînătorești. Este vorba, în primul rînd, de douăsprezece exemplare de coarne de cerb, interesante mai ales
surprinzătoare. în sfîrșlt, un alt trofeu prețios este blana unui urs dintre cei mal puternici cu- noscuți de vînătorii din această zonă, care — nu e o exagerare vînătorească — a avut la activ nu mai puțin de opt victime. Deci, pentru turiști nici o primejdie. „Blana ursului din pădure" se află la adăpost

doRubrică redactatăȘtefan ZIDARIȚA Gheorghe DAVID eu sprijinul corespondenților „Scînteii"

a ideii că, dacă cumva apare pe parcurs o problemă mai dificilă, cineva „de sus" tot o va rezolva, sco- țîndu-i din impas. De fapt, acesta constituie și unul din motivele pentru care a fost necesară crearea, la nivelul Ministerului Comerțului Interior, a „stocurilor tampon" la unele produse, cu care se poate interveni în cazurile în care previziunile organelor locale sînt infirmate de ieali-

continuare, repartizarea mărfurilor alimentare la niveluj județelor. Arătam că, prin direcțiile comerciale județene, fondul de marfă este împărțit între titulari. Cum la nivelul țării aceștia sînt foarte numeroși, iar furnizorii de mărfuri de asemenea, a apărut nevoia ca intre industrie și comerțul cu amănuntul să apară, ca verigi intermediare, întreprinderile comerțului cu ridicata (I.C.R.A.)

I.C.R.A. Craiova avea o repartiție pentru pește de 122 tone. A reușit însă să procure o cantitate mai mare de mărfuri și anume 250 de tone. Firesc ar fi fost ca surplusul de produse să fie împărțit echitabil intre O.C.L.-uri. proporțional cu cererea de consum. Dar nu s-a procedat așa. O.C.L.-ului Craiova i se satisface repartiția în proporție de 253 la sută, iar O.C.L.-ului Tr. Severin, în pro-

fondul de marfă disponibil. în acest sens posibilitățile de acțiune ale I.C.R.A.-urilor sînt foarte largi.O dată ajunsă marfa la O.C.L.-uri, urmează dirijarea ei către magazine. Este ultima etapă a repartizării. Deși operațiunea în sine pe unități este efectuată .în cele mai mici detalii rezultatele practice ce se obțin sînt minime. De ce 7 Din mai multe motive.

Autor și apărătt 
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„PE AICI NU St TRECE'
General maior în rezervă Nicolae IONESCUSe împlinesc azi cinci decenii de la moartea unuia dintre cei mai energici și pricepuți comandanți pe care i-a avut armata română în timpul primului război mondial : viteazul general Eremia Grigorescu, intrat în istoria luptelor pentru apărarea țării ca „Eroul de la Mărășești".Participant la bătăliile din vara de foc a anului 1917 — care au reliefat înaltele virtuți patriotice și militare ale atîtor soldați și ofițeri, în frunte cu comandantul armatelor române, generalul Eremia Grigorescu — și colaborator al lui în diferitele state majore ale trupelor pe care le-a comandat, încerc .în rîndurile ce urmează să-1 înfățișez cititorului de azi pe Eremia Grigorescu ca ostaș și ca om.

A văzut lumina zilei la 28 noiembrie 1863 în satul Bujorul din fostul județ Covurlui, unde tatăl său era învățător. Cursurile primare și secundare le-a făcut la Galați, iar pe cele superioare la fosta „Academie Mihăileană" din Iași. După ce a urmat un an facultatea de științe și medicină din vechea capitală a Moldovei, Grigorescu a îmbrățișat cariera militară. A- vansat sublocotenent de artilerie în 1884, după absolvirea școlii de aplicație este trimis la Paris ca atașat pe lîngă Centrul de instrucție al artileriei „St. Thomas d'Aquin". în Franța urmează șl cursurile de matematică de la Sor- bona, predate de savantul Charles Hermite care-1 simpatiza foarte mult pe tînărul și înzestratul Grigorescu. Semnificativ, în acest sens, este faptul că la toate concursurile și examenele pe care le-a susținut, Grigorescu a fost cap de promoție.începutul primului război mondial II găsește pe Grigorescu în țară, a- vînd gradul de general. Grație temperamentului său puternic și-a păstrat, în mod excepțional, calmul și stăpînirea de sine în toate bătăliile și luptele pe care le-a condus, puțind, astfel, să judece la rece situațiile de luptă deosebit de grele ce i se înfățișau și să ia, în consecință, hotărîri și măsuri cu sorți de izbîndă. Curajul și încrederea nestrămutată în dreptatea cauzei poporului român au însuflețit pe toți cei din jurul său. Dintre numeroasele exemple care ilustrează înaltul său simț de răspundere, spiritul de hotărîre, spontaneitate și îndrăzneală cu care era înzestrat, citez doar cîteva.'In septembrie 1916, generalul Gri- ' gorescu este trihris în fruntea diviziei a 15-a în Dobrogea pentrp a astupa o spărtură făcută de inamic între două divizii române. Atacînd cu hotărîre cu toate forțele de care dispunea, Grigorescu a respins pe inamic și a restabilit frontul. Pentru fapta sa de avne a fost decorat cu ordinul „Mihai Viteazul". Era primul general român răsplătit cu acest înalt ordin. Victoria de la Arabagi-Mulcio- va a avut darul să ridice moralul tuturor trupelor române din Dobrogea. De atunci au început să se afirme calitățile militare excepționale ale viteazului general.Eremia Grigorescu a fost acela care 
a lansat nemuritoarea deviză ostășească : „Pe aici nu se trece !“ care avea să intre în istoria poporului nostru și în literatura sa. Deviza s-a născut la Oituz, la 1 octombrie 1916, cînd Grigorescu — la recomandarea generalului Prezan, comandantul Armatei de Nord, de a organiia apărarea grupului de divizii Oituz-Vrancea în adîncime, în caz de presiune deosebită a inamicului — a răspuns ho- tărît: „Domnule general, cunosc situația, pe aici nu se trece !“. Cu a- ceastă deviză, dublată de exemplul personal de curaj și îndrăzneală, Grigorescu a înflăcărat sufletele ostașilor, insuflîndu-le încredere și puteri noi în dîrza rezistență pe care au o- pus-o dușmanului, stăvilindu-1 la porțile Moldovei. Și într-adevăr, deși numeric superior și înzestrat cu armament modern, inamicul n-a trecut.O voință de fier și o dîrzenie pu
țin obișnuită l-au caracterizat pe E- remia Grigorescu în executarea tuturor hotărîrilor de luptă. Asculta și se informa personal. La Marele Cartier General era bine apreciat pentru tenacitatea sa. Realismul In aprecierea situațiilor de război i-a creat faima de a fi omul pe care inamicul nu l-a putut Infringe. In bătălia de la Mărășești, comandamentul german a început la 15 august 1917 
o puternică lovitură la joncțiunea
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tate. Ne referim, bineînțeles, la situațiile unei desfaceri normale a mărfurilor. Măsura, prin caracterul său preventiv, trebuie apreciată ca pozitivă. In nici un caz însă existența ei nu poate să diminueze cu nimic exigența față de munca de elaborare a planului șl de gospodărire a fondului de marfă de către organizațiile comerciale locale, ci dimpotrivă.înainte de a trece mai departe, și o altă remarcă : adeseori M.C.I. emite repartiții de mărfuri prin de- falcarea pe județe a' fondului total, repartiții care, în loc să vină în sprijinul organelor locale, dimpotrivă, le provoacă greutăți. O.C.L. Craiova solicitase pentru acest an 18 vagoane de vin la butoaie de la I.A.S.-uri. Prin repartiție i s-au dat însă... 130 de vagoane ! Ce a urmat 7 După primele trei luni ale anului s-a constituit la furnizori un stoc de marfă în custodie de 43,8 vagoane vin, pe care piața craioveană nu le poate absorbi. Sînt imobilizate în acest fel spații însemnate de depozitare, iar importante sume se cheltuiesc pe dobînzi.Să vedem cum se realizează, în

Cum sînt repartizate mărfurile
In tară există 13 asemenea întreprinderi, care cuprind majoritatea O.C.L.-urilor, rămînînd totuși unele dintre acestea care se aprovizionează singure de la furnizori. Deși întreprinderile cu ridicata nu au un rol în defalcarea repartițiilor inițiale de mărfuri, totuși, prin intervenția lor în procesul derulării contractelor de aprovizionare, influențează în bună măsură împărțirea fondului de marfă între O.C.L.-urile pe care le reprezintă în relațiile cu furnizorii. Deși ele reușesc, în unele cazuri, să acționeze în sensul unei gospodăriri judicioase a mărfurilor pe teritoriu, tot ele sînt și autoarele frecvente ale unor situații de felul aceleia pe care o relatăm mai jos. In trimestrul II al anului acesta.

porție de 164 la sută, în condițiile în care pentru prima organizație comercială cerințele au fost acoperite cu prisosință, tar la cea de a doua, cu toată depășirea, acestea au fost satisfăcute doar parțial. Exemplul prezentat, unul din numeroasele ce se pot da, pune în discuție responsabilitatea întreprinderilor cu ridicata în repartizarea fondului de marfă. Subliniem că nu este suficient a se emite niște repartiții, mai mult sau mai puțin apropiate de cerințele efective de consum ale populației. Tot atît de important este ca 
în procesul executării contractelor 
dintre industrie șl comerț — con
tracte încheiate pe baza repartițiilor 
— să se urmărească același element 
primordial: echilibrarea cererii cu

Se știe că prima condiție pentru ca o repartizare să fie eficientă este aceea ca ea să fie respectată de către cei ce o elaborează. Or, tocmai acest element esențial este neglijat într-un mod de neînțeles. Una se scrie, pe hîrtie și alta se întîmplă în realitate. Unitatea de pîine nr. 198 din cartierul Brazda lui Novac întocmește, pentru ziua de 7 iulie o notă de comandă prin care solicită zece sortimente. In comanda centralizatoare pe O.C.L., ea apare numai cu patru (ulterior am aflat că, de fapt, gestionara nu depusese în termen nota de comandă și că cele patru sortimente au fost indicate din oficiu de O.C.L.), pentru ca să primească efectiv doar un singur sortiment. In asemenea -cazuri, cumpă-

rătorli trebuie să se deplaseze în alte zone ale orașului. Irosind timp și făcînd eforturi inutile. Admițîna că. în cazul dat, vina a fost a gestionarei, de ce. pînă la urmă, cele 
4 sortimente stabilite s-au transformat într-unul singur 7 Simplu : distribuitorul nu a respectat comanda (analizînd situația la fabrică, a reieșit că, în ziua respectivă, nu numai că au existat produse suficiente, dar 
au rămas chiar stocuri nevîndutc).Să luăm și aspectul Invers : In unități se aduc deseori mărfuri peste capacitatea de desfacere. Intr-o singură lună, O.C.L. Craiova a trebuit să returneze, pentru a fi transformate în pesmet, circa 3 000 kg produse de panificație. Este evident că urmărirea realizării în practică a repartiției mărfurilor este superficial tratată: se lasă la latitudinea gestionarului de magazin să ceară cît crede de cuviință ; se lasă la latitudinea lui să înștiințeze O.C.L.-ul dacă a primit sau nu marfa necesară, abaterile de la comenzi fiind foarte frecvente ; se face simțită o intolerabilă lipsă de control pe rețea. Și astfel. în condiții în care nu ar trebui să se ivească nici un fel de dificultăți in aprovizionarea cu produse de panificație, cumpărătorii sînt obligați să se plimbe dint)-o unitate în alta pentru a găsi ceea ce caută. Asemenea anomalii apar și lâ alte produse. Pe primele patru zile ale lunii în curs, repartiția pentru preparate de carne, pe total O.C.L., a fost realizată în proporție de 130 la sută. In timp însă ce unitatea nr. 198 primește cu 58 la sută mai mult decît se prevăzuse inițial, unității nr. 3 i se livrează cu 22 la

dintre Armatele I și a Il-a române, cu scopul de a rupe frontul și a învălui aripa stingă a Armatei a Il-a române. Cu toată' rezistența e- roică a diviziilor ruse amplasate între cele două armate române, germanii au reușit să spargă frontul și să atingă aliniamentul Muncelul — Dealul Porcului. Grigorescu declanșează prin surprindere o contralovitură în flancul inamicului cu toate cele patru divizii din rezerva sa — trei române și una rusă. Deși terenul era desfundat de țoloi, contralovitura izbește în plin, soldindu-se cu efecte substanțiale : recucerirea Dealului Porcului și a Varniței, împiedicarea învăluirii aripei stingi a Armatei a Il-a române și, fapt hotărîtor, smulgerea inițiativei operative din mîi- nile inamicului, silit să renunțe definitiv la orice lovitură pe frontul nostru, Grație eroismului trupelor române și ruse, însușirilor excepționale și virtuților ostășești de mare comandant de oști ale generalului Eremia Grigorescu, poporul nostru a cîș- tigat bătălia de la Mărășești care, durînd 29 de zile, a constituit cea mal mare victorie a aliaților pe frontul oriental. Această mare în- frîngere a inamicului este confirmată și în raportul din 21 august 1917 al generalului Von Eben, comandantul armatei a 9-a germane către feld- mareșalul Mackensen. Condusă de comandanți de talia generalului Eremia Grigorescu, armata română a dovedit trufașului „spărgător de fronturi" că „Nici pe aici nu se trece !“, Mără- șeștii reprezentînd mormîntul iluziilor germane.Toate hotărîrile lui Grigorescu în conducerea bătăliilor au fost inspira-: te de înflăcărată și nețărmurita ,șh dragoste de țară, de pămîntul strămoșesc. Acest înalt sentiment î-a alimentat voința și curajul de a învinge dușmanul. El iubea ostașii și se bucura, la rîndul său, de o mare dragoste din partea acestora. Toate ordinele de zi date de el trupelor de sub comanda sa sînt străbătute de un înalt și vibrant patriotism. Cel ce le citește rămîne și azi impresionat de căldura și patosul cu care sint scrise : „Faceți din trupurile voastre scutul de apărare al țării, scut de care vrăjmașul să se prăbușească și să se sfărîme", „gîndiți-vă Ia gloria străbună, cînd moșii și strămoșii noștri apărau țara cu măciuca și cu arcul, dar n-au îngăduit dușmanului s-o calce, și v-au lăsat-o vouă moștenire. Ei erau puțini la număr, dar mari și năprasnici în luptă. Fiți năprasnici ca ei !"Eremia Grigorescu a fost singurul general român care, prezent tot timpul războiului pe front, nu a avut nici o înfrîngere; a comandat cu succes toate eșaloanele tactice și strategice ; divizie, grup de divizii, corp de armată și grup de armate.Pentru faptele sale de arme a primit, încă în timpul vieții, cele mai înalte omagii de admirație și de a- dîncă cinstire din partea poporuiijl român, a unor personalități de frunte ale țării și de peste hotare. In cadrul unei festivități naționale, la 11 noiembrie 1918, foștii lui profesori de la Universitatea din Iași i-au o- ferit o sabie de onoare in numele Moldovei pe care a apărat-o cu atîta vitejie. A fost omagiat chiar și de împăratul Japoniei, care i-a trimis o sabie de onoare cu emblema „Voi sînteți cei care scrieți istoria Țării".Generalul Eremia Grigorescu s-a stins din viață la 19 iulie 1919. Trupul său a fost depus în sarcofagul din incinta Mausoleului de la Mărășești ; criptele din jurul său cuprind osemintele ostașilor români care, prin bărbăția și jertfa lor de singe pe u- nul din cele mai glorioase cîmpuri de bătălie din istoria poporului nostru, au contribuit la eliberarea țării, la formarea statului național român unitar.
★Angrenat azi, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, cu toate forțele sale în măreața operă de edificare socialistă a țării, poporul nostru aduce un cald prinos de recunoștință tuturor acelor mari fii ai săi care, în momente de grea cumpănă pentru destinele României, au făcut din inimile lor înflăcărate de dragoste pentru patrie, din mințile lor clarvăzătoare, zid de netrecut în calea cotropitorilor, păstrînd liberă, pentru noi și urmașii noștri, glia strămoșească.

0 El 01 Osută mal puțin decît repartiția. Explicațiile aduse, precum că, pe parcurs. apar alte „criterii comerciale", ni se par nefondate. Oare în momentul în care se întocmesc și se semnează graficele de mărfuri pe unități nu se cunosc aceste criterii 7 Nu am insista asupra acestui lucru dacă nu am ști că, de fapt, nu graficele sînt greșite, ci modul de transpunere în fapt a acestora. Distribuitorii de mărfuri nefiind controlați în mod organizat, împart fondul de marfă după bunul lor plac și după micile „atenții" ale șefilor de unități. întocmirea a fel de fel de situații și grafice răpește organelor comerciale un timp extrem de prețios, apărînd, în situațiile amintite, ca operațiuni pur formale, ineficiente. De aceea, se impune ca organele comerciale locale de pe întreg teritoriul tării să acorde modului în care se realizează graficele cel puțin aceeași atenție pe care o acordă elaborării lor. întrucît ignorarea a- cestui element esențial lipsește de finalitate și eficientă toate eforturile ce se depun pentru gospodărirea și repartizarea (pc hîrtie) a fondului de marfă.In timpul anchetei de fată am avut ocazia să constatăm că perfecționarea modalității de împărțire a produselor alimentare. în vederea unei aprovizionări cît mai corespunzătoare a populației, frămîntă de mult timp pe specialiștii și lucrătorii din comerț. Numai că o analiză temeinică — bine organizată și coordonată de către toți factorii responsabili — nu a avut încă loc.
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SEPREGĂTEȘTE PENTRU CONGRESUL PARTIDULUI
fo/f exemplu de slujire 

a poporului

Ion VINTILESCU
j-eglor — uzina da autoturisme Pitești, secretarul organizației de bază 

la atelierul montaj-mecanic

Vă scriu din citadela celei mal tinere unită{i a industriei noastre constructoare de mașini — uzina de autoturisme Pitești. Ne străduim ca „Dacia 1100“ să corespundă pe deplin exigentelor. Eforturile noastre în a- ceastă direcție se încadrează în munca plină de elan cu care poporul român întîmpină apropiatul congres al partidului. împreună cu tovarășii mei de- muncă am urmărit cu viu interes în „Scînteia" desfășurarea lucrărilor conferințelor extraordinare ale organizațiilor de partid. Din aceste relatări ne-am dat seama de înaltul spirit de răspundere cu care delegații la aceste conferințe au dezbătut Tezele și proiectul de Directive. Ne exprimăm totodată hotărîrea noastră fermă de a înfăptui sarcinile ce vor fi stabilite de congres.Sincer vă spun, am fost cu toții cuprinși de o mare bucurie aflînd de hotărîrea conferinței extraordinare a organizației de partid a municipiului București de a propune congresului ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al C.C. al P.C.R.Cu mîna pe inimă vă spun, parcă au dat glas gîndului nostru. Socotesc și eu că este cea mai bună alegere.
Cîmp fertil gîndirii

creatoare
Cezar BALTAG

Rațiunile limpezi ale politicii partidului nostru se bucură de adeziunea " unanimă a întregului popor. Expresie elocventă a spiritului practicii democratice, spirit profund încetățenit în ultima vreme în viața socială, prin care fiecare hotărîre fundamentală privind interesele și preocupările majore ale națiunii noastre socialiste constituie o emanație a voinței tuturor comuniștilor, a întregului popor, conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid au afirmat, printr-o examinare atentă și responsabilă a temeiurilor și principiilor fundamentale ale politicii țării, adeziunea lor totală față de programul politic conceput și propus de partid. Am avut ocazia să particip, ca delegat, la conferința extraordinară a municipiului București, să ascult cuvîntările multor participanți, care — în lumina documentelor pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres al partidului.au discutat cu competență și răspundere probleme ale muncii de fiecare zi, precum și aspectele fundamentale ale activității politice, economice și social-cul- turale din țara noastră. Am putut astfel să mă conving încă o dată de realitatea emoționantă a faptului că dialectica noului, a îndrăznelii și gîndirii creatoare găsește un fertil, cîmp de manifestare în climatul nostru social. Succesele dobîndite în valorificarea bogățiilor țării, întărirea socialismului și dezvoltarea continuă a democrației, respectul internațional de care se bucură politica noastră in
Dragostea și stima țării 
față de cel mai iubit fiu 

al său
Prof. C. MAKSAI IBOLYA

secretara organizației de bază P.C.R. de la Liceul nr. 3 din Cluj

Am participat pentru prima dată la o conferință județeană de partid și am rămas impresionată de profunzimea dezbaterilor, de caracterul lor militant și constructiv.Ca profesoară la un liceu cu limbă de predare maghiară, aș vrea să relev una din importantele realizări ale politicii Partidului Comunist Român : rezolvarea, în spirit cu adevărat măr- xist-leninist, a problemei naționale. Egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, indiferent de limba ce o vorbesc, este o caracteristică a democratismului socialist care stă la temelia vieții sociale din România. Faptul că în întreaga țară există peste 2 000 de școli în care lecțiile se predau în limbile naționalităților conlocuitoare, faptul că studenți maghiari, germani, sîrbi etc. se bucură

Știm că dacă în ultimii ani munca a pornit cu mai mult spor, dacă omul poate spune deschis ce are pe suflet, dacă — într-un cuvînt — respiră în voie, dacă azi simte fiecare ce înseamnă lărgirea democrației socialiste — aceasta se datorește în măsură considerabilă perseverenței cu care tovarășul Ceaușescu acționează în această privință.Cu urechea plecată la cerințele noastre, sfătuindu-se permanent cu poporul ca treburile țării să meargă tot mai bine, el și-a cîștigat dragostea și prețuirea muncitorilor, a tuturor cetățenilor țării. Cu un an în urmă, la intrarea în producție a uzinei noastre, tovarășul Ceaușescu ne-a fost oaspete scump. De la tribuna mitingului ce a avut loc cu acel prilej, secretarul general al partidului ne-a felicitat și ne-a îndemnat să ne ridicăm calificarea profesională Ia nivelul tehnicii înalte cu care, prin grija partidului, este dotată industria noastră socialistă. Sprijinind din tot sufletul propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al partidului, îl asigurăm că nu am uitat recomandarea ce ne-a făcut-o. O vom dovedi.

ternă. și externă, politică inspirată de realitățile vii ale prezentului, constituie pentru fiecare om din țară un înalt temei de mîndrie politică și patriotică.Neuitată rămîne în memoria noastră clipa emoționantă cînd, într-o fierbinte unanimitate, conferința extraordinară a organizației de partid a municipiului București a hotărît să propună Congresului al X-lea și tuturor conferințelor extraordinare ale organizațiilor județene de partid susținerea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Comitetului Central al partidului. Intr-o recunoaștere unanimă a calităților eminente ale tovarășului Ceaușescu, a capacităților sale de conducător, a patriotismului său înflăcărat, a rolului său în elaborarea politicii interne și externe a partidului, în cultivarea acelui spirit de muncă dinamic, înnoitor care animă azi țara, toate conferințele extraordinare județene au susținut, într-o singură voință, această propunere. Văd în această emoționantă hotărîre întreaga dragoste și stimă a țării față de cel mai ales fiu al României contemporane, conducătorul devotat trup și suflet înaltei cauze a socialismului și apărării păcii. Și, totodată, o expresie elocventă a încrederii întregii națiuni în justețea, înțelepciunea și consecventa cu care partidul nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, conduce destinele poporului român.

de aceleași drepturi ca și colegii lor români, că studenții, maghiari pot audia cursuri în limba lor maternă, constituie tot atîtea ilustrări elocvente ale consecvenței cu care se traduce în fapt politica partidului. Măsurile preconizate de Comitetul Central în documentele pentru viitorul congres al partidului, asigurînd dezvoltarea armonioasă a întregii economii naționale, a tuturor localităților țării, perfecționarea mecanismului întregii noastre vieți sociale, asigură implicit și dezvoltarea cadrului în care se întărește continuu unitatea frățească dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare,După cum bine se știe, conferința organizației județene de partid Cluj, la care am avut cinstea să particip, a. fost Onorată de prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al partidului, cel mai iubit fiu al partidului și poporului nostru. Cuvîntarea sa, conți- nînd o mare bogăție de idei, a deschis noi orizonturi în fața celor pre- zenți. Propunerea ca tovarășul Ceaușescu să fie reales la Congresul al X-lea în funcția de secretar gene-- ral al Comitetului Central al partidului a transformat marea sală a „Casei universitarilor" tntr-o înflăcărată manifestație de simpatie. Minute în șir uralele și ovațiile n-au contenit. Vestea s-a răspîndit ca fulgerul în întregul oraș și mii de cetățeni, români și maghiari, pe o vreme
Conturul clar și viguros 
al realităților de mîine 

ale patriei
Prof. univ. dr. docent Al. DIMA

membru corespondent al AcademieiAdeziunea la Tezele țl proiectul de Directive a devenit — după cum se vede cu o convingătoare limpezime — un adevărat fenomen de masă. E o adeziune bazată pe cunoașterea pe deplin asimilată a documentelor, o adeziune afectivă prin care formulările cu caracter științific, depășind structura lor firesc abstractă, încălzesc i- nima noastră și generează avîntul și entuziasmul care au cuprins spontan întreaga țară. Ideea și sentimentul s-au contopit în focarul u- nic al conștiinței socialiste și îndeamnă împreună încordările voinței spre mari acțiuni realizatoare. Tezele și Directivele reflectă totodată realități actuale și visuri stimulatoare ale realităților de mîine ale patriei.Astfel de constatări se desprind, cu necesitate, cînd asiști la dezbaterile din conferințele organizațiilor de partid județene, cînd parcurgi, cu emoție, amplele relatări ale presei cu privire la a- cestea. Pretutindeni răsună același gînd viguros ce afirmă unitatea de simțire și, acțiune, aceeași încredere neclintită în politica partidului Propunerea organizației municipale de partid București de a fi reales ca secretar general tovarășul Nicolae Ceaușescu a închegat și consacrat — încă o dată și în mod definitiv — înalta prețuire a întregului nostru popor pentru strălucita muncă dusă de purtătorul de steag al partidului, care chezășuiește glorioasele acțiuni viitoare. Sînt într-adevăr impresionante această adeziune totală, a- cest consens unanim al voințelor poporului, voință în care intelectualitatea se regăsește cu întreaga sa ființă.Adunările de partid ca și recentele
La conferința județeană 

voi sprijini din toată 
inima propunerea 

realegerii tovarășului 
Ceaușescu in fruntea 

partidului
Mihai M1TITELU

președintele C.A.P. din comuna N. Bălcescu, județul BacăuIn răgazul pe care ni-1 oferă muncile agricole, urmărim cu interes dezbaterea largă a documentelor pentru cel de-al X-lea Congres al partidului. Conferințele organizațiilor județene de partid au constituit încă un prilej de manifestare a încrederii depline și aprobării domu- niștilor, a tuturor oamenilor muncii față de politica internă, și externă a partidului.Cu prilejul dezbaterii în organizația noastră a documentelor pentru Congresul al X-lea a reieșit limpede că sarcinile ce ne revin sînt pe deplin realizabile. Mărturie stau cele înfăptuite pînă acum în comuna noastră. Cooperativa de producție din care fac parte se numără printre unitățile fruntașe din județ. An de an producțiile au sporit, viața cooperatorilor a devenit tot mai îndestulată. Dacă satele noastre își schimbă înfățișarea, aceasta se datorește faptului că am urmat îndemnul de a păși pe calea agriculturii cooperatiste pe care ne-a călăuzit 

cu ploaie persistentă, s-au adunat întîmpinîndu-I la ieșire cu marea dragoste pe care poporul știe să o dăruiască conducătorilor care-și închină viața și munca celor mai înălțătoare idealuri.Am votat cu toată sinceritatea ființei mele hotărîrea conferinței noastre județene de partid, convinsă fiind de faptul că prezența tovarășului Ceaușescu în fruntea partidului este garanția continuării consecvente a politicii marxist-leniniste a partidului, care asigură ridicarea României socialiste pe o treaptă mai înaltă a progresului și civilizației.

vizite de lucru ale conducătorilor noștri, în frunte cu tovarășul Ceaușescu, în cîteva județe ale Transilvaniei au impresionat pretutindeni, avînd un larg ecou în conștiințe, s-au impus prin marea sinceritate cu care se desfășoară, deschis și în spiritul unei democrații , integrale. Alegerea delegaților urmînd unei dezbateri ample a valorii și contribuției fiecăruia, conștiința responsabilității depline » mandatului ce li s-a încredințat și — mai presus de toate — patriotismul profund care animă deopotrivă _pe alegători și aleși au 'fost pregnant prezente în toate conferințele de partid. Muncitorii, țăranii și intelectualii și-au rostit pretutindeni cuvîn- tul cu o privire ațintită spre problemele generale interne și externe ale țării, cu o alta spre orizontul activității locale. Generalul s-a îmbinat încă o dată cu particularul, partea a reflectat totul.Firește, reprezentanții diferitelor profesiuni și preocupări au vorbit în numele acestora și fiecare a înțeles să aducă darurile contribuției lui specifice. S-a exprimat tendința specialității întru promovarea domeniului economic cu toate ramurile lui, dar n-a lipsit cuvîntul intelectualității și al creației științifice, necesare tuturor tărîmurilor muncii. în spiritul marxism-leninis- mului, specialitatea s-a încadrat perspectivei generale, construcția socialismului înălțîndu-se pe schelele gîndirii și faptei, totdeodată.în zilele istorice ale congresului, valurile adeziunii întregului popor, cu toate componentele sale naționale și sociale, se vor aduna din toate colțurile țării consacrînd tăria și eficiența Tezelor și Directivelor.

partidul, aceasta se datorește sprijinului puternic al statului.Vestea că tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost propus să fie reales de congres în funcția de secretar general al C.C. al P.C.R. ne-a bucurat mult. Ca delegat la conferința județeană de partid, voi susține din inimă această propunere pentru că noi vedem în tovarășul Nicolae Ceaușescu pe conducătorul înțelept al partidului și poporului, care muncește din răsputeri pentru ca poporul nostru să se bucure de viața pe care o merită.Mă folosesc de acest prilej pentru ca, în numele comuniștilor, al tuturor cooperatorilor din comuna noastră, să-l încredințez pe tovarășul Nicolae Ceaușescu de dragostea și respectul nostru, să-1 asigur că vom depune toate eforturile pentru a înfăptui hotărîrile ce vor fi adoptate de către cel de-al X-lea Congres al partidului.

Lărgirea cercului de 
participanți la dezbateri 

sporește valoarea 
unanimității

Dr. ing. Florin TĂNĂSESCU

Personal, am luat parte la conferința extraordinară de partid a municipiului București, din ziare am constatat că atmosfera efervescentă de largă participare la discuții a delegaților s-a reeditat cu prilejul fiecăreia dintre conferințele județene de partid care au avut loc pînă acum. Pot afirma, cu deplin temei, că în cazul tuturor dezbaterilor care au loc în această perioadă premergătoare Congresului al X-lea s-au înregistrat altitudini intelectuale maxime,
Comunistului Ceaușescu 

ii acordăm totala 
noastră încredere 

și prețuire
Nicolae NEAGOE

secretarul comitetului de partid din uzina „Electroputere" Craiova

Ca și colectivele celorlalte întreprinderi din țară, colectivul uzinei „Electroputere" Craiova trăiește cu intensitate atmosfera de avînt politic și în muncă cu care întregul nostru popor întîmpină cel de-al X-lea Congres al P.C.R.Uzina noastră este prin ea însăși o ilustrare vie a consecvenței cu care, prin politica de industrializare socialistă, partidul acționează pentru creșterea potențialului economic al țării. In primii ani ai actualului cincinal,
Sîntem cu inima și gindul 

alături de partid, de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Ceausescu!

9 y
(Urmare din pag. I)în scrisoarea colectivelor de muncă din COMITETUL PENTRU ENERGIA NUCLEARA ȘI INSTITUTUL DE FIZICĂ ATOMICA se arată, între altele : „Ne alăturăm din toată inima hotăririi conferințelor extraordinare de partid județene de a susține realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al C.C. al P.C.R. și vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să fiți încredințat că nu vom precupeți nimic pentru a ne îndeplini toate sarcinile ce ne. revin pe linie de partid și de stat.Susținem cu entuziasm și fermitato realegerea dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, în funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, fiind convinși că aceasta reprezintă voința unanimă a partidului, a întregului popor".în numele COMITETULUI DE PARTID AL SECTORULUI 1 DIN BUCUREȘTI, s-a primit următoarea scrisoare „Sîntem mindri că organizația de partid a municipiului București a hotărît cu entuziasm să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al C.C. al P.C.R. Considerăm că această hotărîre exprimă adeziunea noastră la măsurile inițiate ie conducerea superioară a partidului, in fruntea căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu activează neobosit, dînd un exemplu remarcabil de devotament în lupta pentru perfecționarea tuturor domeniilor de activitate ale operei de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.Ne angajăm să muncim cu entuziasm, cu pasiune și competență, pentru realizarea angajamentelor luate de către colectivele de muncă și de către cetățenii sectorului in cinstea 

momente de adîncă și cuprinzătoare analiză. Aceasta pentru că pe plan individual mai fiecare comunist urcat la tribună s-a simțit tentat și dator ca — exprimînd observații și puncte de vedere personale sau ale colectivelor lor de muncă — să spună tot mai deschis, total, părerea cu privire la subiectele în discuție, evidențiind realizările, subliniind sarcinile, înaintînd propuneri realiste de remediere a eventualelor deficiențe.

volumul producției globale a uzinei a crescut de aproape 2 ori. La noi se realizează aproape întreaga producție de locomotive Diesel electrice și locomotive electrice a tării, 97,1 la sută din producția de transformatoare de forță și peste 22,2 la sută din producția de motoare electrice a tării.Trebuie să arăt că progresele realizate în ultimii ani de uzina noastră în domeniul perfecționării organizării producției și a muncii sînt nemij

celui de-al X-lea Congres al partidului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist".„Comuniștii din MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE au luat cunoștință cu nețărmurită bucurie de mandatul încredințat delegaților la congres de către Conferința organizației municipale București a Partidului Comunist Român de a susține realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția do secretar general al Comitetului Central.înțelegem importanța funcției de secretar general al partidului, știm că solicită multă putere de muncă, pricepere și clarviziune și tocmai pentru că o înțelegem susținem cu cea mai mare încredere realegerea tovarășului Ceaușescu în această înaltă funcție".într-o telegramă sosită din VLA- HIȚA se spune : „Noi, comuniștii din orașul Vlăhița : mineri, furnaliști, turnători, muncitori și intelectuali, ne exprimăm nețărmurita bucurie și satisfacție față de hotărîrea adoptată de conferința extraordinară a organizației de partid a județului Harghita, ca și de celelalte conferințe județene care au avut loc, de a propune ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al Comitetului Central.Ne exprimăm sentimentul de respect și adîncă prețuire pe care le purtăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al poporului român, luptător dîrz pentru cauza clasei muncitoare și a întregului popor, pentru clarviziunea și dăruirea cu care conduce destinele țării în calitate de secretar general al Partidului Comunist Român și președinte al Consiliului de Stat".„Comuniștii și toți lucrătorii din MINISTERUL FINANȚELOR Șl CELELALTE INSTITUȚII CENTRALE

Pe plan colectiv, am constatat cu bucurie — și mîndrie, de ce n-aș spune-o — că problemelor majore, complexe puse în dezbatere le-a corespuns o modalitate de abordare și analizare corespunzătoare, sub toate fațetele și din punctul de vedere al mai multor variante de soluționare, Faptul că nu se avea în vedere numai o opinie, ci adesea apăreau mai multe, stimula judecata, considerarea realistă a faptelor și variantelor, solicita funcția cea mai prețioasă a personalității umane — cea creatoare, inovatoare.Subliniind importanța caracterului dinamic al acestor dezbateri, al probelor de realism și luciditate științifică pe care le oferă, trebuie să evidențiez însă în mod deosebit unanimitatea ce se constată în adoptarea direcțiilor mari de . dezvoltare, ce conturează destinul viitor al țării noastre. Vreau să-mi exprim, de asemenea satisfacția și entuziasmul pentru faptul că toți participanții la fiecare asemenea conferință și toata conferințele județene de pînă acum au răspuns chemării adunării comuniștilor bucureșteni — în rîndul cărora mă număr și eu — de a propune realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția înaltă și da mare răspundere de secretar general al partidului nostru.Lărgirea substanțială a cercului da participant! la discuții face astfel șl mai edificatoare și mai prețioasă a- ceastă unanimitate.locit legate atîț de măsurile luate în acest domeniu după Congresul al IX- lea, cît și de îndrumările prețioase pe care conducătorii partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, ni le-au dat cu ocazia vizitelor făcute în uzina noastră.Ca activist de partid, am putut, totodată, să-mi dau seama de efectele pozitive ale măsurilor luate în ultimii ani pentru dezvoltarea democrației interne de partid, pentru perfecționarea stilului de muncă al organizațiilor de partid. In cadrul acestor măsuri se înscrie și aceea privind desemnarea de către conferințele județene a candidaților pentru organele superioare de partid, ceea ce va contribui, desigur, la întărirea răspunderii celor aleși față de organizațiile care i-au propus.In numele tuturor comuniștilor din uzină exprim deosebita satisfacție și bucurie față de hotărîrile adoptate de conferințele extraordinare județene de a propune ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al Comitetului Central al P.C.R. Aceste hotărîri unanime constituie e mărturie grăitoare a înaltei prețuiri și a totalei încrederi pe care întregul popor le acordă comunistului Nicolae Ceaușescu în activitatea sa. Sprijin pe deplin aceste propuneri încredințat că aprobarea lor de către congres va asigura fermitatea cu care politica partidului va sluji și în viitor interesele înfloririi României socialiste, interesele generale ale cauzei socialismului și păcii.

ALE SISTEMULUI FINANCIAR — se arată într-o altă scrisoare — au primit cu multă bucurie și adîncă satisfacție propunerea conferinței extraordinare a organizației de partid a municipiului București ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales Ia Congresul al X-lea al P.C.R. secretar general al Comitetului Central.Toate măsurile adoptate cu privire la conducerea și perfecționarea proceselor de construcție economică și socială în țara noastiă, linia partidului și statului în politica externă sînt tot atîtea dovezi de înțelepciune la care o contribuție determinantă o aveți dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. Iată de ce, alături de toți oamenii muncii, considerăm că realegerea dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, în funcția de înaltă răspundere de secretar general este o necesitate obiectivă, o chezășie a traducerii neabătute în viață a măsurilor preconizate în Tezele și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea".în telegrama adresată în numele UZINEI DE ANVELOPE „DANUBIANA" se arată . „Am primit cu satisfacție și nețărmurită bucurie și mîndrie hotărîrea conferinței extraordinare de partid a municipiului București de a propune Congresului a] X-lea realegerea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al C.C. al P.C.R. Această hotărîre exprimă recunoștința și înalta încredere a tuturor comuniștilor, a întregului popor pentru activitatea dumneavoastră neobosită și spiritul de sacrificiu și dăruire pentru cauza și succesul înfăptuirii și desăvîr- șirii socialismului în scumpa noastrtt patrie, pe care le-ați dovedit**

partidului.au
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a fost pisc
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s-a înăltaf sub cerul
©

unuiSocialismul — ca nici o altă orîndu- ire istorică •— oferă literaturii surse inepuizabile în descoperirea universului uman. Rămâne ca scriitorul să folosească din plin toate aceste condiții, pentru a contribui ți mai mult, cu mijloacele artei sale, la opera de formare și educare a noilor generații în spiritul luminoaselor idei care animă întreaga orientare a politicii partidului nostru.Trăim vremea revoluției socialiste care a zguduit istoria, vremea cînd, prin efortul unanim al maselor descătușate, s-a ajuns la dărîmarea orîndu- irii vechi și la întronarea unei noi societăți, bazată pe echitate socială. A fi în afara acestor frămîntări, a fi indiferent la ritmul înnoitor al acestei realități înseamnă a-ți îngusta orizontul, perspectiva istorică, ceea ce nu poate duce decît spre o literatură de grup, o literatură de neaderență și de neaudiență, sortită în mod fatal eșecului.E un adevăr de necontestat, cultura noastră a fost dintotdeauna o cultură militantă. Cronicarii, descifrând începuturile ființei noastre ca neam, luptau pentru trezirea conștiinței istorice. Văcăreștii ne lăsau ardentul testament al cinstirii de patrie. Pașoptiștii și unioniștil visau o patrie a independenței și suveranității tuturor românilor. Eminescu, slăvind pilda vitejească a străbunilor, îi dorea României un viitor strălucit.Tot ce a fost pisc în cultura și în

• Dragoste la Las Vegas : PATRIA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16,30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT — 9,30;
11.45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; FERO
VIAR — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
• Comisarul X șl banda „Trei 
clini verzi" : SALA PALATULUI
— (seria de bilete 2937) — 17,15 ; 
(seria de bilete 2940) — 20,15, RE
PUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21,15, FESTIVAL — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină —
20.30. EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GRĂDINA EXPOZI
ȚIA — 20,30.
• Omul momentului : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Crima din pădure : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Deșertul roșu : CENTRAL —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21, GRĂDINA 
DOINA — 20,30.
• Tarzan omul junglei : LUMINA
— 8,45 — 16,30 în continuare ; 18,45 ;
20,45, PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
(de la orele 20,30) — Pipele ;
GRADINA PROGRESUL-PARC —
20.30.
• Marele șarpo : DOINA — orele 
9—10 program pentru copil; 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• La dolce vita : UNION — 15 ;
19.30.
• Desene animate
• Feldinareșala :
11.15 ; 13,30 ; 16.
• Operațiunea

ai confruntării,
I

0 0

ai angajării constructivedeal măreț
9răsfoind unele reviste, întîlnesc în ele (și din păcate nu o singură dată) pagini întregi din poezii enigme, care nu spun nimic și nu trezesc nici un ecou, în ciuda faptului că autorii lor, anticipînd opinia istoriei literare, își atribuie unul altuia certificate de genialitate.Regretabilă e însă ospitalitatea acordată de unele publicații valului de autoproclamate genii, deoarece noutatea pe care ei încearcă s-o prezinte constă, de fapt, în mimarea unor experimente foarte vechi, a unor modele care au ieșit de mult din uz șl care n-au reprezentat niciodată spiritualitatea acestui popor.în cadrul cuvîntării rostite recent la Cluj, la conferința extraordinară a organizației județene de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu amintea: 

„Trebuie să scriem despre faptele 
mărețe ale poporului nostru, despre 
tot ce se face în România, despre tot 
ceea ce se construiește prin munca 
entuziastă a tuturor celor ce locuiesc 
în această patrie ; să scriem despre u- 
riașa luptă pentru progres și pentru 
pace a tuturor oamenilor de pe toata 
continentele; acestea să fie redate în 
arta noastră cît maî minunat, cît mai 
frumos, pentru a însufleți poporul în 
muncă și luptă. Numai astfel scriito
rul își va realiza menirea, va dovedi 
că este alături de popor, va fi iubit 
și își va găsi locul în popor".Am citit cu adîncă emoție cuvintele acestui paragraf din textul cuvîntării secretarului general al Comitetului Central al partidului. Le-am citit și recitit de mai multe ori.Sînt convins că nu e scriitor în a- ceastă țară care să nu fie impresionat de justețea și căldura acestor cuvinte.Ele întruchipează înțelepciunea și generozitatea unui popor care întotdeauna s-a închinat frumosului, a fost dornic de frumos și a știut să-și exprime simțămintele în cîntece frumoase.Ele confirmă încă o dată atenția deosebită pe care partidul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă artei, înțelegînd să sprijine deplina și continua ei înflorire.Sînt înseși cuvintele epocii, ale patriei, ale poeziei.

Victor TULBURE

poezia noastră s-a înălțat sub cerul unui măreț ideal. Patriotismul nu e singurul sentiment care străbate dezvoltarea poeziei noastre; el constituie însă trăsătura ei fundamentală, de la începuturi și pînă azi. De la neștiutul baci care a făurit Miorița la poeți contemporani nouă, fiorul suprem al dragostei de patrie a făcut să vibreze strunele de aur ale viori.Prin îmbinarea ziunii ideilor cu simplitatea limbajului, mesajul celor mai durabile poezii s-a transmis necifrat, pe înțelesul mulțimilor.Așa se explică de ce unele versuri ca : „Acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă 1“ sau „Hai să dăm mînă cu mînă cei cu inima română!“ «au „Zdrobiți orîndyiala cea crudă și nedreaptă 1“ sau „Noi vrem pămînt i“ sau „Să nu dai libertatea pe nimic 1“ au rămas memorabile, nu numai ca versuri, dar și ca lozinci înscrise pe steagul de luptă al maselor ; și aparțin nu numai literaturii, ci și istoriei,Cei care le-au compus au urmat, fără îndoială, pilda cărturarului străbun, după care acele cuvinte sînt bune „care umblă ca banii". îndemnul la limpezime își păstrează și astăzi actualitatea, mai ales azi, cînd cititorii.

celor mai hărăzitearmonioasă a concl- : UNION — 18. 
GRIVIȚA — 9 ;

„Belgrad* > GRI
VIȚA — 18,15 ; 20,30.
• Răutăciosul adolescent : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15; 
17,45 ; 20.
O Comedlanțl! (ambele serii) : BU- 
ZEȘTI — 15 ; 18, la grădină — 
20,30.
• Vremuri minunate la Spessart i 
DACIA — 8—16,15 In continuare ;
18.30 ; 20,45.
O Aruncați banca In aer : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; la grădină — 20,30, 
ARTA — 9—16 In continuare ; 18 ; 
la grădină — 20,30.
• Adio, Grlngo : UNIREA — 16 ; 
la grădină — 20,30.
O Apele primăverii ■ UNIREA — 
18.
o Nelmbllnzlta Angelica t LIRA —
15.30 ; 18 ; la grădină — 20,30 ;
Gluleștl — 15,30 ; 18 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9,30;- 11,30; 13,30; 16; 
18,15 ; 20,30.
e Ultima tură : DRUMUL SĂRII —
15 ; 17,30 ; 20.
• Pipele : FERENTARI — 15.30 ; 18.
• Prințesa tristă : FERENTARI — 
20,30.
• Ziaristul (ambele serii) : CO- 
TROCENI — 15 ; 18,30.
• In umbra coltului t PACEA —
16 ; 18 ; 20.
• Lovitură puternică : CRÎNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Străin în casă : FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45; 
18,15 ; 20,45 ; la grădină — 20,30.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
VOLGA — 9—15,45 tn continuare ;
18.15 ; 20,30.
• Operațiunea San Gennaro 1 VI
ITORUL — 15,30 ; 18.
• Am două mame șl doi tați : 
VIITORUL — 20,30.
• Noaptea generalilor (ambele se
rii) : GLORIA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ;
17.15 ; 20, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 15,30;
18.15 ; la grădină — 20,15.
• Vera Cruz : MOȘILOR — 15,30 ; 
la grădină — 20,30.

M-am întrebat nu o dată ce este teatrul politic și asta nu pentru că personal n-aș avea o părere definită. Totuși, cum n-am pretenția deținerii unor adevăruri artistice Indubitabile, multitudinea de manifestări scenice sau în afara unul cadru scenic prestabilit care se reclamă ciclic de la această noțiune sau poate, mai bine zis, de la acel atribut, diversitatea lor contradictorie, m-au obligat, ca pe orice om interesat în elucidarea problemei, la reculuri dubitative, la chestionări și autochestio- nărl.Să fie teatrul politic o categoria dramatică ? Unii cred cu încăpățî- nare acest lucru. Exemplele lor sînt deseori convingătoare la prima vedere. „Hopla 1 Noi trăim !“ a lui Ernst Toller. „Marinarii din Cattaro" a lui F. Wolf sau „Decizia" lui Brecht se înscriu elocvent pe această direcție. Dar și „Cazul Oppenheimer" a lui Kipphardt și „Discursul despre Vietnam" a lui Peter Weiss pot pretinde adjectivul „politic". Și „Tragedia optimistă" a lui Vișnevski. Și „Citadela sfărîmată" a lui Horia Lo- vinescu. Și „Moartea guvernatorului" a lui Kruczkowsky. Și „Paravanele" lui Genet. Ca să nu mai vorbim despre opera de maturitate (și de ce nu chiar întreaga operă ?) a aceluiași Brecht.Și atunci, firesc, te întrebi : pot fii toate aceste lucrări dramatice — apar- ținînd, rînd pe rînd, expresionismului, didacticismului, documentarismu- lui, dramei eroice, realismului descriptiv sau analitic, amestecului de absurd, crud și poetic — încadrate aceluiași gen, aceleiași specii ? N-ar fi o operație silnică, ce Ignoră legile de bază ale definirii genurilor, curentelor, școlilor literare ? Răspunsul poate fi, după opinia mea, doar negativ. Nu, teatrul politic nu e nici curent, nici școală, nici specie, și nici categorie tematică.Bine, bine, vor replies alții, atunci este poate o modalitate de expresie. Teatrul lui Meierhold era, afișat, un teatru agitatoric, deci politic. Teatrul lui Piscator la fel. Berliner Ensemble s-a constituit în ’49 tocmai în a- cest scop. Workshop-ul din San Francisco de asemeni. Iar astăzi, după cele întîmplate în mai '68, întreaga avangardă franceză pretinde a face în acest sens teatru politic. De fapt, exemplele citate prezintă mari deosebiri de fond și de formă. Deși în mare, țelurile par a fi comune, diferențierile nu se reduc doar la expresia scenică, la modalitatea de joc șl înscenare, la mijloacele între-

Lucian GIURCHESCU

șirul unui con- ,Lehr-
buințate, ci, în cele d!n urmă, Ia însăși orientarea ideologică și la calitatea, gradul angajării ideologice, sociale și politice.Interpretînd, aprofundtnd exemplificărilor, cu opera sau altui autor, nu vom stata oare că întrestiicke" ale lui Brecht și parabolele poetice din ultima perioadă a creației, cum ar fi „Mutter Courage" sau „Cercul de cretă caucazian", se impune nu numai un salt calitativ, o deplină maturizare, o îndepărtare voluntară de la schematica împărțira din tinerețe între Vergniiguns- theater (adică teatru pentru plăcere,
punct© do vedere

teatru ce vrea să placă) și Lehr- theater (adică teatru ce instruiește și, implicit, respinge mirajul, plăcerea urmăririi anecdotei, adresîndu-se exclusiv rațiunii) ci și o nouă optică a politicului în dramaturgie, o mai clară, accentuată definire a opțiunii inițiale.Intr-adevăr aici cred că se află cheia problemei. Politicul în teatru nu este un apanaj al stilului sau al curentului, nu este definitoriu prin forme de exprimare, nu se confundă cu agitatoricul sau didacticul, nu presupune obligatoriu eroicul, nu e neapărat festiv și nici numai amar, nu e definit nici măcar de opera unuia oricît de excepțională ar fi (și tocmai prin aceasta irepetabilă) ci este de fapt o chestiune de opțiune, de opțiune intimă, bazată pe o profundă cunoaștere a realităților sociale și politice ale vremii.Privit din punct de vedere istoric, teatrul politic confirmă acest dat comun, ce leagă între ele multiplele-1 moduri de manifestare.Revoluția din Octombrie năștea firește forma agitatorică, deoarece politica era în acel moment însăși o problemă de cucerire nu numai a puterii dar și a conștiințelor.
Premiere cinematografice nO chestiune de OHOSt®66

i Demnitatea misiunii ) scriitorului și artistu- , lui este afirmată în- . tr-o memorabilă frază din Tezele Comitetului Central al Partidu- ' Iul Comunist Român 1 pentru Congresul al 1 X-lea: „Promovînd o> politică deschisă spre> cunoașterea și prelua- i rea a tot ceea ce este , valoros în cultura u- , nlversală, partidul , nostru consideră căfăuritorilor de artă și 1 literatură din țara 1 noastră le revine dato- 1 ria de a rămîne con- i secvent mesagerii spi-> ritualitățiii nostru, i prin opera , autentice, ..... ... ., societății socialiste. In acest fel ei își pot' aduce o contribuție e- ' fectivă la afirmarea 1 valorilor naționale în ' circuitul culturii mon- i diale".i Cuvinte care în- i deamnă la reflecție.i iFăuritorul de artă și , literatură este, înainte de toate, un homo' constructivus, un om 1 al construcției. In se- ; colul nostru, secolul i construirii unei so- i cietățl noi, socialiste, , al cuceririlor cosmice , ale științei, sîntem tot mai conștient! că —1 prin cuvînt, prin for- ' me plastice ori struc- 1 turl muzicale — clă- ■ dim, participăm la i constmirea unei lumi i noi a valorilor spirl- i tual-umane. Creația 11- i terară-artistică din , țara noastră a benefi- , cîat, în anii care au trecut de la Congresul ' al IX-lea al partidului, ' de climatul general al ' construcției, de condi- ' ții din cele mai priel- i nice dezvoltării ei, di- i versificării modalități- i lor ei. Ca și omul de , știință care participă , prin cercetările sale la diversificarea căilor de explorare a uni-1 versului, care își mul- 1 tîplică experiențele 1 încercînd mereu alte 1 instrumente de lucru, i scriitorul și artistul> vede, într-o societate i . în continuă transfor- i mare și înnoire, cum , se deschid perspective noi. cum 1 Se oferă• modalități noi de expresie,1 „Creația1 tîcă — i Tezelei Central — găsește as-> tăzi. mai mult decît i oricînd, în realitatea> dinamică, în continuă> transformare și în-• noire a vieții noastre> socialiste, un înepui- s zabil teren de inves-

Nicolae BALOTA

poporului exprimînd originale, specificul

unelte noi: literar-artis- se snune în Comitetului

tigații, un izvor nesecat de rodnică inspirație”.Misiunea noastră, a celor care purtăm a- cest nobil titlu de „mesageri ai spiritualității poporului nostru" este aceea de a păstra, de a purta și transmite tezaurul tradițiilor culturii, precum și de a îmbogăți necontenit acest tezaur prin creația originală. Operă de înaltă răspundere. Ca oameni ai cuvîntulul răspundem de cuvîntul nostru rostit și scris în fața celor care ne ascultă, ne citesc. “" pundem. apoi, în limbii însăși, pe ne străduim să o trăm în scrisul nostru. Nu fusese oare testamentul Văcărescului, acel legat al „creșterii limbii românești, și a patriei cinstire" ? Poetul român răspunde chiar și în fața poeziei. ca și pictorul în fața picturii, a acelei poezii, acelei picturi, în care au excelat marii noștri înaintași.Ca „mesageri ai spiritualității poporului nostru" reprezentăm cultura română în sfera culturii mondiale. Ambasadori ai geniului creator român, scriitorii și artiștii au afirmat, dincolo de hotare, prezența noastră spirituală în cultura timpului nostru. Expoziții de artă, traducerea 1 literare în ne ca și artiștilor reprezintă străinătății. Sînt multe de făcut, încă, pentru „afirmarea valorilor naționale în circuitul diale”. doială, istoria n-am zenți, plan internațional, decît în zilele acestea. Pe de altă parte, îndeosebi pe tărîmul criticii literare, ca și pe acela al traducerilor, s-a lucrat si continuă să se lucreze mult. în vederea cunoașterii și a preluării critice a unor valori din cultura universală. Și în acest domeniu. rolul „mesagerilor spiritualității" este deosebit de important, căci — cum se arată în Te-

Răs- fața care ilus-

unor lucrări i limbi străi- concertele noștri ne în fața
culturii mon- Dar, fără în- niciodată în culturii noastre fost mai pre- mai activi, pe

zele Comitetului Central al P.C.R. : .Pentru progresul spiritual al societății o importantă deosebită au răspîndirea valorilor culturii naționale și universale în rîndul poporului...".Trăim într-o eră a comunicărilor tot mai intense. Se comunică nu numai bunuri materiale ci și valori spirituale. Tocmai într-o asemenea epocă se vorbește — paradoxal ! — uneori despre incomunicabilitate, despre criza comunicării. De fapt, nu e- xistă o incomunicabilitate esențială. Ceea ce pare, uneori, pe plan artistic, incomu- nicabi) este ceea ce n-a fost ’ încă exprimat cu adevărat. A crea în domeniul nostru, al artelor cuvîn- tului, și la drept vorbind, al tuturor artelor, înseamnă a lărgi spiritul comunicării. O realitate nouă se cere exprimată, comunicată : „Introducerea în artă și literatură — se afirmă în Tezele Comitetului Central — a acestui univers omenesc inedit pe care îl oferă socialismul, problemele fundamentale ale existentei omului în noua societate, constituie o condiție ho- tărîtoare a valorii și trăinicie! artei noastre".„Mesagerii* sînt, prin funcția lor, purtătorii de mesaj ai unei înalte instanțe, ai unul popor. Valoarea lor e în funcție de valoarea mesajului pe care-1 poartă. Ca scriitor, am convingerea că gestul meu. care e cuvîntul meu, nu se pierde în deșert. Cuvîntul nostru are o tot mai largă audiență publică. Comunicăm cu cititorii noștri avînd marea satisfacție a rezonantei sociale a creației literare-artis- tice.Sîntem conștient! că trăim într-un climat al efervescentei. O e- fervescență creatoare pe care literele și artele românești dese. Asistăm ticirrim la o rată erupție niului creator porului nostru, tă febră manifestă în construirea noului edificiu al culturii române, este recunoscută și apreciată la justa ei valoare, în Tezele Comitetului Centrai al P.C.R.
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In repertoriul viitoarelor pre- producția ltalo-franceză „Omiere ale ecranului se înscrie co- CHESTIUNE DE ONOARE", în la gia lui Luigi Zampa, ce va rula la cinematograful „Patria’. Inter- preți : Ugo Tognazzl, Bernard Blier, Franco Fabrizi.

CARNET PLASTIC
Arta decorativa a-
TITINA COMȘACea de-a doua expoziție de artă decorativă deschisă de Titina Comșa in sălile Galeriilor de artă din str. Mihai Vodă nr. 2 aduce o dată cu adîn- cirea viziunii personale prezența unui meșteșug sigur, condus cu pricepere prin intermediul fibrei textile — aleasă ca modalitate de expresie.Adaptată la dimensiunile solicitate de spațiile interioare moderne, marchează tistei' (care numeroase ționale și o creștere materializată aici o prețioasă muncă creatoare a- flată tn plină maturizare. Sensibilitatea, certa vibrație omenească, accentele de confesiune discretă sînt tot atîtea calități care permit Titinei Comșa să se exprime cu o emoționantă candoare. Confesiune și cîntec, lucrările continuă linia u- nui lirism plin de farmec care își are izvorul în arta noastră populară.Tapiseriile, broderiile sau imprimeurile expuse, demonstrînd o înțelegere a fenomenului artistic în datele sale funcționale, contribuie în totalitatea lor la realizarea unei armonii a concepției, înde-

ale locuințelor aceste lucrări în evoluția ar- a participat la competiții na- Internaționale) organică. Este

minării și materialului, care, conferlndu-le strălucire, le apropie de calitățile unora din cele mai determinante manifestări ale spiritului nostru național. Titlurile lucrărilor, recurgînd la expresia sublimă a efortului creator cristalizat de-a lungul generațiilor tn domeniul poeziei populare, mărturisesc, de altfel, intenția apropierii de sugestiile acestei arte, așa ni-s locurile", soare și pe lună «tele mărunțele", bolta cerului / raza soarelui", miez de noapte", dor se intîlnește" prezintă tot atîtea lucrări care, pornind de la savoarea imaginației populare, a spontaneității ei cromatice, exprimă viziuni despre o nouă realitate rurală.Indiferent de folosită, desenul, lizat în tapiserie elegant și fin acurateții de migală a broderiei, impresionează deopotrivă crin simplitatea de exprimare lineară mobilă, cursivă. In mîi- nile artistei materialul se pliază în armonii de forme domoale, refuzînd stilizările aspre, severe. Ponderent construite, 1-

maginile prezintă un delicat ritm cromatic care fără a ajunge la dezinvolturi exclamative sînt caracterizate printr-onume vervă, aducînd nota unei vibrații picturale, jocul culorilor armonioase, antelor și discreția sociațiilor cromatice imprimă întregii expo-Finețea nu-a-

ziții unitate ți stil, contribuind la crearea unei reconfortante de calmă bucurie, monstrează astfel, intermediul unor cu incontestabile artistice, faptul că populară trăiește cu o neobișnuită forță în creația artiștilor contemporani
Sculptura

NICĂ PETRE

atmosfere Se de- prin lucrări calități arta

„Că„Și pe / Și pe „In spre Printre .Pe la „Dor cu etc. re-

tehnica mai sti- sau mai datorită

Eucrările prezentate de Nică Petre în cadrul expoziției recent deschise în sălile din b-dul Magheru nr. 20 se situează la confluența direcțiilor realismului cu aspirațiile contemporane spre sinteză, simplitate, construcție și arhitectură.Temele alese și mijloacele de expresie nu rămîn simple scopuri în sine ci devin instrumente ce slujesc închegării unui ideal estetic, prilej de meditație asupra inepuizabilelor resurse ae spiritualitate ale artei clasice. Figura umană — vehiculul esențial al transmiterii acestei spiritualități depășește accidentalul și limitele formei individuale, tinzînd spre realizarea unui sentiment al plenitudinii, bogăției și stabilității formelor. Reunite sub titlul general „Cariatide", lucrări-

le, fie reprezentînd figura foarte stilizată a țărăncii, torsuri sau corpuri umane elemente de arhitectură sau figuri, amintindu-le pe cele din străvechiul Tomis, mărturisesc apropierea artistului de rădăcinile unei istorii autentice, ca și materializarea unor sensuri umaniste, a unei aspirații spre armonie și frumos. Sînt demne de relevat seriozitatea și stăruința cu care artistul se apleacă asupra pietrei, reluînd același motiv in diferite momente în dorința închegării cît mai depline a sensurilor pe care sculptura sa tinde să le exprime.Dobîndind un sens de energie pozitivă, blocul de piatră compact, masiv, devine, grație artistului, un element activ în realizarea operei, în stabilirea unui echilibru care conferă lu-

crărilor valori armonice apropiate de sensurile arhitecturii. Simplificările de planuri își au sorgintea în intenția, răspicat afirmată, de căutare a unui ritm ondulatoriu, a unei expresivități sporite.Cunoscut publicului bu- cureștean mai ales în calitate de grafician. Nică Petre prezintă în actuala expoziție o serie de desene caracterizate prin- tr-o grafie diferențiată, uneori sobră și gravă, alteori spumoasă, plină de vervă. Prelungind preocupări realizate în sculptură sau izvorîte din necesitatea de a se exprima autonom, punctul de referință îl constituie șl în acest caz figura umană surprinsă în diverse ipostaze. . Sînt fie notații zilnice, studii ale unei mișcări sau raport de volume, linii simple ca cele ale pietrei modelate de curgerea lentă a apelor, care string, reconstituind structura corpului omenesc, fie evocarea in linii bruște, colțuroase sau șerpuitoare a personajelor unei lumi eroice, universale. In ambele cazuri însă, linia — sinteză de masă, formă — devenită ritm, conturul — strict delimitativ pe albul hîrtiei, își datorează forța de sugestie adîncimii exprimării. Sperăm că într-o viitoare expoziție, Nică Petre va folosi aceste calități tehnice ale exprimării în direcția constituirii unei mai largi arii tematice, exprimării unor idei cu o înaltă semnificație.Marina PREUTU

Războiul civil cerea piesa eroică, ' iar NEP-ul prilejuia apariția satirei maiakovskiene.Perioada de crîncenă încleștare socială prin care trece de la formarea republicii de la Weimar, de la asasinarea Rozei Luxemburg și pînă la cucerirea puterii de către hitleriști, impunea spectacolul de „agi-prop- theater", spectacolul lecție, deoarece ținerea trează a conștiințelor, explicarea era pe primul plan litice.Cel de al doilea chema nu numai la tudini clare, ferme, ci oferea în același timp prilej de meditație atotcuprinzătoare asupra destinului omenirii. Nu izolarea îl făcea pe Brecht să se întoarcă înapoi în istorie, să a- peleze la „povestiri cu tîlc", aparent fără o legătură imediată cu realitățile acelor ani, ci nevoia de a înțelege printr-0 distanțare lucidă, prin comparație, prin căutarea esențelor.Astăzi vînătoarea de vrăjitoare, războaiele coloniale fac să apară drame (cuvîntul limitează de fapt noțiunea) sau, mai bine zis, expresii dramatice diverse, în funcție de locul de obîrșie, de mediu) căruia i se adresează. Intelectualul scandinav sau vestgerman poate fi convins prin documentul poetic al lui Weiss sau prin cel nud al lui Kipphardt. Recrutul din California prin Improvizația directă, agitatorică. Spectatorul francez prin parabola grotescă și demistlficatoare.Poziția de pe care se discută definește opera_ din punctul de vedere politic. Opțiunea se dovedește deci primordială, haina îmbrăcată fiind condiționată, neuniformă, inedită. Teatrul politic nu poate fi înghesuit în paturi procustiene, decît cu riscul de a-1 transforma în ceva amorf, într-o amintire stupidă, într-un suve- < nir în care nimeni nu mai crede că ar / fi avut vreodată vreo valoare.La noi, azi, acum, politicul se egalizează cu umanul, într-o osmoză în continuă perfecționare, cu lupta pentru continua dezvoltare șl perfecționare a relațiilor sociali, de consolidare șl înflorire a societății noi pe care o construim. Tezele celui de-al X-lea Congres subliniază directionarea eforturilor în acest sens spre o împlinire umanist-socialistă, prin dreptate, prin echitate.Sînt convins că teatrul româneso este și tinde să devină din ce tn ce mai mult un teatrii politic — un teatru al omului, al lărgirii cunoștințelor sale, un teatru ce nu refuză nimic din ce e bun pe diferitele meridiane, un teatru al unei națiuni deschise șl sincere, al unui popor dornic de cultură, teatrul unor dez- ■ bateri sociale, ample, curajoase, deschise, capabile să favorizeze procesul de cristalizare a conștiințelor, să stimuleze angajarea constructivă, e- nergică a oamenilor în procesul edificării orinduirii socialiste.Unii mai cred că a combate pe responsabili sau directori adjunct! ar fi artă teatrală politică. Că a Ironiza pe mandatari sau a povesti stîngaci și liniar fapte din trecut (ce-și așteaptă marile sinteze literare, complexe, lucidele investigații la verticală) ar fl teatru politic.Nu, așa ceva este «checi sau glumă. Politică este reconsiderarea clasicilor, redescoperirea unor opere pe nedrept uitate. Politică este dezbaterea contemporană curajoasă. Politică este satira de moravuri sau piesa ce folosește istoria pentru elucidarea actualității. Politică este alcătuirea repertoriului conform unul «pirit deschis, neînchistat.în fond problema politicului tn teatru se confundă cu ceea ce numeam la început opțiune intimă, sinceră, responsabilă. Cu luciditatea Înțelegerii epocii, cu dorința de a comunica cu contemporanii tăi Intr-un dialog continuu și necesar.

evenimentelor și capcanelor,al activității po-război mondial luarea unei ati-

teatre
• Teatrul „C. Tănase" (la gră

dina „Boema") : Femei, Femei, 
Femei. 20. e Ansamblul „Perlnița" 
(la Teatrul de vară „Herăstrău") : 
Perlnița mea — 20.

t V
PROGRAMUL I

15,15 — Tenis de ctmp : România 
— U.R.S.S. (finala grupei B din 
zona europeană a Cupei Davls). 
18,00 „Belle șl Sebastlen* (reluare). 
„Vînătorul", „Străinul",. „Valiza 
Iul Norbert". 19,15 La volan — 
emisiune pentru automobillștl.
19.30 Telejurnalul de seară. Bule
tin meteorologic. 20,00 Tele-encl- 
clopedia : e Kyubi o Glaciologle 
• Tren (VIII). e Babuin, 21,00 Mo
nografii contemporane. „Uvertură" 
Ia Dunărea Albastră" — cel de-al 
patrulea film din seria de docu 
mentare realizate de Nlcolae Hol- 
ban la Porțile de Fier. 21,20 Va
canță muzicală. 21,45 Zborul na
vei cosmice „Apollo-U". Transmi
sie în direct. 22,20 Telejurnalul de 
noapte șl buletinul meteorologic.
22.30 Publicitate. 22,35 Film serial 
„Comisarul Malgref. 23,25 „Epoca 
de piatră" sau ce se întîmpla In 
preistorie cînd doi soți voiau să 
devină cîntărețl de muzică u- 
șoară. 23,50 închiderea emisiunii 
programului I.

PROGRAMUL II

19,30 Telejurnalul de seară. Bu
letinul meteorologic. 20,00 Trei me
lodii pe săptămînă; Muzică u- 
șoară românească în primă audi
ție. Prezintă Elly Roman. Inter
pretează Luiza Costache . 20,10 Re
cital de sîmbătă seara. Basul Ion 
Hvorov. 20,30 Roman foileton 
„Lunga vară fierbinte" : Nevino
vatul disperat. 21,20 Emisiuni co
mune cu programul I.
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tra Dornel. Plutașii lucrează numai In timpul sezonului. Leagă plutele la mal, le conduc pînă la rampele de descărcare. In restul timpului sînt muncitori de pădure. Acum însă șaptezeci la sută din transportul buștenilor II facem cu auto- remorcile. Cîrmacii de pe plute s-au calificat în mare măsură ca motoriști și ga- teriști în întreprindere. Multi au luat calea minelor.Cînd am asistat la punerea In funcțiune 
a gaterelor rapide, la începutul primului cincinal, cînd am ascultat pentru întîia oară cu Înfiorare vuietul centralei de forță sau cînd am privit sortimentele nobile de cherestea produse pe malul Bistriței, am avut convingerea că sînt martorul unui moment de răscruce în dezvoltarea sectorului. De atunci pînă azi, fabrica s-a dezvoltat continuu, s-a extins, a fost dotată cu utilaje noi, cu o coloană de gatere rapide, cu un circular dublu de tivit cheresteaua, a absorbit noi forțe de muncă din preajmă și a calificat ne- numărați muncitori, creî.nd maiștri pe întregul flux tehnologic. Unitățile forestiera din Rădăuți șl Fălticeni țineau și ele pasul cu dezvoltarea tehnicii, dînd în special bușteni și cherestea, nu însă produse finite, care să poată reprezenta o industrie modernă, produse care să devină competitive pe piața mondială.Dar județul vastelor păduri a cunoscut, mai cu seamă în ultimul deceniu, un fenomen fără precedent, un salt spectaculos pe scara progresului, adăpostind în lunca Sucevei, pe terasele din Rădăuți, din Cîmpulung, din Fălticeni, mari obiective industriale destinate valorificării superioare a lemnului. Dacă în urmă cu un sfert de secol pornisem spre munte pentru a vedea împlinindu-se destinele pădurilor noastre, azi edificiul cel mai însemnat, cel mal reprezentativ al domeniului forestier II aflăm în Suceava, unde halele numeroaselor fabrici desfășoară „dialogul" lor febril cu bastioanele fostei cetăți de scaun a Moldovei. Aici, împresurată de ruinele cetății, de turlele orașului, de vechile gări ale Ițcanilor și Burdujenllor, platforma industrială s-a dezvoltat într-o luncă în care mal supraviețuiau din vechime doar măselele unui mamut și arme din evul mediu ; s-a dezvoltat dinamic, într-un ritm atît de susținut, încît termenii de comparație chiar cu trecutul mai apropiat lipsesc.

suficient de explicită, deoarece populația, asemenea cercurilor concentrice adăugate an de an orașului, a înregistrat o creștere progresivă, ceea ce face ca numărul de locuitori să fie de patru-cinci ori mai mare decît menționează statisticile pentru anul de vîrf al economiei capitaliste. La aceasta este necesar să adăugăm că, numai cu două decenii în urmă, abia apăruse pe străzile Sucevei primul autobuz pentru transportul în comun, abia se începuse construcția primei băi comunale, abia se pavaseră primele sectoare de șosea în centrul urbei etc.Edificiile vechi, casele de comerț, atelierele, hanurile care inspiraseră rîn- duri amare lui Eminescu, la Bfîrșitul secolului trecut, au rămas Intr-o insulă scundă, pitorească șl expresivă, ca o metaforă, în zona de sus a orașului, acolo unde s-a ivit o Buperbă casă de cultură,

București, Pașcani, Tirgu-Jiu. De notat ci metalurgia este o ramură nouă In profilul industrial al orașului nostru. Nu numai că oamenii au făcut față de la început, realizînd producția la toți Indicatorii, dar, la numai jumătate de an da activitate, ne-am putut angaja să depășim planul pe iulie cu treizeci de tone piese, să pornim cuptoarele electrice, să reducem consumul de metal cu unu la sută și să realizăm economii la prețul de cost.Aproape simultan, dincolo de șosea — In perimetrul Combinatului de industrializare a lemnului — s-a produs Fabricii de plăci melaminate. planului, noua unitate urma să funcțiune la sfîrșitul acestui an. vul de-aici Insă, mobilizîndu-și resursele, a demarat producția bine de o jumătate de an mai devreme,
lansarea Conform intre în Colecti- din plin cu mai

Odinioarâ, Suceava era o așezare patriarhală...

foilor de polietilenă, remarcăm spiritul de disciplină instaurat de la bun început și hărnicia sutelor de fete din atelierele de confecții, multe din ele cu studii liceale complete. Aici unde In viața atîtor femei sucevene se produce saltul de la războiul de țesut, de la furca de tors, de la gherghef la mașinile vijelioase de bobinat și tricotat, ceea ce impune din prima clipă este perfecta intrare in rol. „Diapazonul" organizatorio a imprimat de la începutul activității tonalitatea exactă.Privind tn perspectiva viitorului cincinal, întreprinderea de pe platoul Arinilor se pregătește (încă înainte de intrarea ei in funcțiune 1) pentru depășirea capacității proiectate, folosind In cea mai mare parte actualele spații construite, amplasînd insă mai rațional utilajele. „Zimbrul", cel mai tînăr colectiv industrial din municipiul Suceava, se înscrie astfel pe orbita sigură a unei activități aflate sub semnul eficienței.

reportaj de TRAIAN FILIP

— Noi lucrăm pentru recoltele secolului următor, nu numai pentru prezentul ime- © diat — ne spune inginerul șef al Ocolului silvic Suceava, Ilie Moscaliuc. Pădurile care se prefac în mobile, în celuloză, în plăci melaminate, în cherestea au început să foșnească încă din vremea copilăriei lui Eminescu. Altele, cum e pădurea seculară de la Slătioara. au adăpostit fără îndoială pe oștenii lui Ștefan cel Mare. In locul pădurilor defrișate, noi sădim păduri tinere, introducem noi specii, mai cu seamă molidul, care are cea mai mare pondere economică, dar și culturile de plop repede crescătoare, ce pot da în timp scurt bușteni de cherestea și lemn de celuloză.Parcă nicăieri în altă parte, munții de lave, vulcanii stinși, vulcanii care au fiert și au încremenit apoi, n-au căpătat un mai bogat veșmînt de păduri ca munții din Nordul Moldovei. Sub învelișul vegetal, casele de fier ale munților au păstrat cu sfințenie metalul scump pe care minerii îl scot azi la lumină pe Valea Bistriței, pe Valea Moldovei. Străbătînd drumurile care leagă între ele mînăsti- rile, drumurile de la Voroneț la Putna, de la Sucevița la Vatra Moldoviței, de la Dragomirna la Arbore și de acolo la clopotnițele Rarăului, nu se poate să nu-țl dai seama, chiar fără ajutorul statisticii, că mai bine de jumătate din acest județ este acoperit de păduri.Aici, în grădinile suspendate ce trăiesc șub zodia fertilității, arborii înregistrează cele mai mari performanțe în ritmul de creștere. Arborii cresc cu șase metri cubi pe an la hectar, față de trei metri cubi cît este media pe țară. De aici pornesc spre Reghin molizii de rezonanță, pentru a se dăltui din ei trupuri mlădioase de instrumente muzicale. într-o tainică atmosferă crepusculară am ascultat topoarele celor care loveau catargele pentru a le smulge destăinuiri armonioase, Înainte de a sorta lemnul pentru rampele de debitare. Din vastele păduri ale Bucovinei pornesc izvoarele Bistriței și ale Sucevei, iar șuvoaiele lor înmiresmate de rășini și de cetină string torenții și cascadele din cale, pentru a ajunge pline de forță pe tărîmul febril al hidrocentralelor și în halele uzinelor moderne. Pe rezervații de sute de mii de hectare și pe sute de kilometri de ape vin vînătorii să-și caute trofeele și pescarii să extragă din bulboane păstrăvii colorați. De sub evantaie de brazi se ivesc, în nopți fantastice, pentru a se adăpa în lacuri poleite de lună, cei șase mii de cerbi carpatini șl cele treisprezece mii de căprioare, cărora pădurile le păstrează mari depozite de fructe, cu smeurișuri, tufe de mure și afine, ramuri de coarne și puzderii de ciuperci. Cu greu admiți, după nesățioasa contemplație, ideea că toate aceste avuții ale naturii sînt de mult cuprinse în atlasul economiei naționale, că oamenii pădurilor cunosc vîrstâ, înfățișarea și valoarea fiecărui arbore ce crește pe pantele munților, cunosc animalele sălbatice și numărul lor, pot chiar să-ți spună cîți pești se scaldă în apele rîurilor tumultuoase și ce primejdii pot să pască aceste viețuitoare și monumente ale naturii, pe care ei le îngrijesc și le păstrează cu neasemuită pricepere.Urmînd din etapă în etapă înțeleaptă politică de valorificare rațională a resurselor naturale, ocoalele silvice au inițiat acțiuni menite să sporească sortimentele obținute din lemnul pădurilor. încă de acum două decenii s-au luat măsuri precise în vederea ocro-

tirli pădurilor care constituie mari șl prețioase rezervații ale industriei. In pepiniera Dragoșa, în centrul ocolului silvic Vama, am văzut ivindu-se puieții, cîte două milioane la hectar, pentru plantarea masivilor despăduriți, pregătind recoltele din secolul viitor. Vîrsta pădurilor ne dă sentimentul măreției, al puterii, iar plantarea monumentelor naturale ale viitorului conține un real sens simbolic. Cu aviditate am privit pădurile tinere, pădurile-fecioare, care abia au împlinit cincisprezece ani. Ele au atins peste cinci 'metri înălțime, au forma unor masivi bine conturați și poartă în cercurile lor anuale vîrstele cincinalelor. Am trecut pe valea rîului Moldovița și am văzut că tot ce s-a tăiat în anii din urmă s-a plantat la loc, ba, mai mult decît atît, au fost împădurite și zonele defrișate în trecut, și restanțele.Drumuri forestiere noi ne-au dus la Dragoșa, pe Ionu, pe Dămăcușa, unde arborii de rezonanță sînt îngrijiți ca niște plante rare, în așa fel ca fiecare piesă în parte să poată fi valorificată superior. Dar ceea ce ne-a prilejuit un viu sentiment de bucurie a fost priveliștea acelei insule de molid de la Argel, Dămăcușa, Săcrieș, priveliștea rezervației cu umezeală constantă, cu precipitații abundente, la adăpost de geruri și de vînturi, care ne duce de îndată cu gîndul la microclimatul celor mai renumite podgorii moldovenești. Așa cum pe dealurile Cot- narilor vița de vie crește pe anumite pante. In anumite condiții de sol, de expunere solară, de umiditate, dînd cele mai rafinate boabe, așa și aici, lemnul de rezonantă se răsfață, este proteguit de toate familiile înrudite ale arborilor de munte, dezvoltîndu-se ca într-o adevărată tară a fertilității.2 De-a lungul obcinelor, Inpădurile care au fost scut și adăpost In vremuri de res- @ triște, nu se poate ca dispariția plutăritului să nu ne nască în suflet o undă de melancolie. Bistrița, de la Cîrlibaba la Vatra Dornei, greu poate fi concepută fără plutele el tradiționale, și totuși, de cînd plutăritul a devenit nerentabil, multi plutași au părăsit treptat cîrma plutelor și au trecut la volanul autoremorcilor, pentru că mașina transportă buștenii fără să le creeze leziuni, îi transportă rapid, sistematic, și omul nu mal este la discreția rîului, a debitului lui variabil, la discreția ghețurilor și a viscolelor care întrerup navigația pe timp de iarnă. Traseele s-au scurtat treptat. Mai întîi, plutele au renunțat la drumul de apă al Șiretului, de la Bacău la Galați. Pe această seculară cale lichidă, plutele carpatine ajungeau la Dunăre și, îmbarcate pe vase, luau calea mării. Cu un deceniu în urmă, plutele au renunțat la drumul spre Piatra, o dată cu intrarea în funcțiune a hidrocentralei de la Bicaz, iar plutașii din aceaștă zonă au devenit operatori chimiști la Roznov și Săvineștl. Ultimul traseu, pe o distanță de treizeci de kilometri, de la Cîrlibaba la Vatra Dornei, își trăiește ceasurile crepusculare, iar plutăritul va rămîne, în curînd. doar un spectacol tradițional menit să împlinească universul folcloric și etnografic al mirificului nord al Moldovei.— întreprinderea noastră are peste două mii de muncitori în sectoarele de exploatare Dornișoara, Dorna Burcut, Coșna, Negrișoara, Neagra, Rusca, ne spune Aurelian Puiu, inginer-șef al Unității de industrializare a lemnului Va-

— Deși avem o industrie tînără, ne spune tovarășul Ștefan Panaitiu, secretar al comitetului județean de partid, putem vorbi despre vechimea tradițională a meșteșugurilor și despre o amplă zestre preindustrială. Mă întemeiez în cele spuse pe observații, investigații și studii proprii. Mai bine de trei sferturi din muncitorii angajați în combinate au crescut, au trăit în preajma pădurii, au lucrat lemnul, au cioplit buciume, au făcut poloboace, au crestat donițe și baltage, au lucrat articulațiile carelor. Așadar,. politica de industrializare a valorificat, pe lîngă bogățiile solului, o largă tradiție a acestor pămînturi legendare, priceperea șl hărnicia oamenilor „Țării de Sus". Interesant este că și arta populară cunoaște o dinamică nouă, continuîndu-și modul de expresie folcloric In climatul industrial. Cei ce au construit case și mobile de tară își exercită îndeletnicirea străveche, bineînțeles transformată, în cadrul combinatelor. Tuturor celor care au intrat In fabrică li s-au creat posibilități de a se califica la locul de-,, muncă, de a urma școli profesionale și școli de meșteri. de a-și schimba „statutul social" paralel cu creșterea nivelului de trai. Pe fondul diversificării . industriei din județ, observăm formarea unor mari eșaloane de mineri, de metalurgiști, de textiliști care au căpătat un pronunțat caracter specific, o structură profesională și psihică aparte, chiar din primii ani. Intr-un cuvînt, pe multiple planuri, „Țara de Sus" reprezintă un argument convingător pentru consecințele fertile, regeneratoare, ale marii opere de industrializare, înfăptuite sub conducerea partidului In acest dinamic sfert de veao.3 Intr-adevăr, In acest scurtrăstimp istoric, un oraș patriarhal ca Suceava a străbă- ® tut toate etapele construcției desfășurate pe care însăși țara noastră le-a străbătut, devenind un etalon, un exemplu tipic de evoluție tn condițiile industrializării socialiste. Cu un sfert de secol în urmă, emblema orașului înfățișa o fortăreață medievală în ruină. Azi, emblema orașului cuprinde, alături de străvechile, de falnicele ruine ale cetății de imaginile din luncă, turnurile imensele hale ale fabricilor care vadat locuri odinioară pustii, au cut rîul în arteră industrială, au cut liniile ferate într-un adevărat evantai și au unit extremitățile cuprinse între dealurile Adîncatei, Burdujenilor, Iț- canilor, Scheii, ridicînd treptat, într-un adevărat talaz arhitectonic, amfiteatrele orașului întinerit din temelii. Sub aripa tremurătoare a avionului, în volutele ce le facem deasupra Sucevei, noile ansambluri de blocuri se mișcă asemenea unor cohorte pornite fie spre Zamca, fie spre Arini, fie spre gările de dincolo de apele rîului, în timp ce turlele smălțuite ale monumentelor străvechi se păstrează în insulele lor de verdeață, ca niște neclintite rubine în mașinăria timpului. A spune că trei sferturi din populația orașului s-a mutat în locuințe noi nu este o relatare

scaun, înalte, au in- prefă- prefă-
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o piață cu careul deschis spre cetate, o arteră de circulație care a schimbat sensurile mișcării, pentru a evita ostrovul burgului cu aer de muzeu și pentru a uni printr-o singură trăsătură amfiteatrele albe din deal cu amfiteatrele metalice ale platformei industriale din luncă.4 Departe încă de timpulcînd tiparele ei vor fi definitive, Suceava cunoaște în a- 
0 ceastă etapă efortul de dublare și triplare a capacităților existente. In numai un an de zile, de aici, din marile hale, pornesc pe drumurile comerciale interne și externe douăzeci și cinci de mii de garnituri de mobilă, placaje, plăci fibro- lemnoase, saci de hîrtie, hîrtie de ambalaj, milioane de perechi de încălțăminte, cantități apreciabile de carne și fructe conservate. împreună cu întreprinderile similare din județ, Suceava asigură nu mai puțin de un sfert din producția de celuloză a țării și peste optzeci la sută din producția de saci de hîrtie. In același timp, capacitățile combinatelor sînt în continuă creștere iar unitățile cu noi profiluri apar într-un ritm impresionant.Tocmai acesta este un element deosebit de semnificativ pentru realitatea dinamică a anilor noștri, pentru politica de industrializare a partidului : după un prim „strat" de investiții, care a transformat radical vechea cetate de scaun. Sucevei i se adaugă alte importante obiective industriale, creîndu-se noi posibilități de folosire a forței de muncă, de accelerare a proceselor sociale, care deschid făgașuri pătrunderii civilizației socialiste în locuri lăsate la „periferia" preocupărilor orinduirii capitaliste. Astfel, înfăptuindu-se cu fermitate sarcinile Congresului al IX-lea al partidului, în acești ani Suceava a tnregistrat noi premiere industriale.Intr-o seară de iulie am intrat în halele -de prelucrări mecanice, la forjă șl la turnătoria de la întreprinderea de piese de schimb. Această unitate metalurgică s-a aliniat edificiilor din luncă, în spațiul deschis spre linia ferată, în vecinătatea combinatului de celuloză, !n- cepînd să producă de la începutul acestui an. Complexul fabrică roți și conuri dințate, piese pentru screpere, buldozere, poduri rulante. Deși în primul an de activitate, specialiștii ne vorbesc despre dublarea capacității, despre extinderea halelor, despre noile utilaje. In hala cubilourilor, puse în funcție înainte de termen în această primăvară, fonta lichidă curge ca un șuvoi stîrnind vîrte- juri de scîntei. In atmosfera solemnă a clipei, cu semnale sonore de macarale și mecanisme de basculare mînuite ca o timonă, metalurgul-șef al uzinei, ing. Va- sile Joldea, ne vorbește despre înfăptuirea angajamentelor ' "lui X :— Piesele noastre jelor de construcții, oțelarii din întreprindere provin din Suceava și împrejurimi și s-au calificat în întreprinderi cu profil asemănător din

în cinstea Congresu-sînt destinate utila- Strungarii, rabotorii,

tn cinstea congresului partidului. Capacitatea proiectată a noii unități — aproape două milioane de metri pâtrați anual — reprezintă șaisprezece la sută din producția marfă a întregului combinat.într-o atmosferă de emoție și autentică bucurie, primele plăci melaminate au pornit pe albia lor mecanică, asemenea unor imense oglinzi în care se reflectă mirajele industriale, dar și talentul creatorilor lor. Filmele aplicate pe plăcile dure apar din rotative întocmai cum apar ilustrațiile într-o tipografie modernă. Plăcile melaminate au caracteristici tehnice și estetice superioare și își vor găsi o largă întrebuințare în construcții, pentru lambriuri, tavane, chioșcuri și cabine, pentru fabricarea pereților la vagoane și autocamioane, pentru confecționarea mobilierului. în lunile următoare, programate inițial pentru probele tehnologice, colectivul fabricii de înnobilare a plăcilor dure va produce pefete cinci sute de mii de metri pătrați de plăci melaminate, exprimînd printr-un act de înaltă responsabilitate și pricepere nivelul profesional atins de colectivele muncitorești apărute în ultimul deceniu pe cea mai modernă scenă a cetății voievodale.Pe axa orașului, în partea opusă, în locul numit Podul Arini, prinsă în coapsa noilor cartiere de blocuri, a apărut fabrica do tricotaje „Zimbrul", ca rod al dezvoltării producției textile prevăzută în documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. Corpul- industrial reprezintă o construcție blindată, executată complet din prefabricate, și este prima de acest fel din industria noastră de tricotaje și confecții. O mare parte a mașinilor de bobinat șl tricotat a utilajelor din vopsl- torie, albitorie și calandrare au fost realizate In țară și exprimă elocvent eforturile făcute in acest sector pentru o dotare corespunzătoare, la nivelul tehnicii mondiale.— Ne-am angajat să punem fabrica In funcțiune cu o lună înainte de termen — ne spune ing. Dumitru Mocănescu, directorul întreprinderii. O grijă deosebită a organizației de partid și a comitetului de direcție a fost aceea de a asigura calificarea cadrelor necesare, în jur de trei mii de muncitori. Majoritatea femei, localnice, din orașele Suceava și Fălticeni, din comunele Salcea, Adîncata, St. Ilie, Scheia, Ipotești, Bosanci. O vie întrecere se desfășoară acum, în cinstea celor două mari evenimente din august, pentru montarea cît mai grabnică a mașinilor, în vederea atingerii capacității de trei milioane tricotaje anual, urmînd ca etapele următoare să ducă la realizafea parametrilor proiectați, adică la șaisprezece milioane tricotaje anual.Prezența acestei fabrici aproape că nici nu poate fi bănuită în ansamblul orașului, unde s-a încadrat ca un edificiu pașnic, tăcut, străjuit de arbori seculari, în preajma noii clădiri a institutului , pedagogic și a cartierului de locuințe Arini. Aici, în aceste amfiteatre de beton și oțel, dotate cu mașini ce poartă mărci prestigioase, trecînd prin halele în care se fac ultimele preparative înainte de dezvelirea utilajelor sosite în veșmîritul

5 în munții adumbriți ds turlele Rarăului, acolo unde odinioară căutam sălașul plu- • tașilor, ne ducem să-i în- tîlnim pe minerii de la Leșul Ursului și să privim radiografia subteranelor, la Tarnița, la Ostra. Pe planșele desfășurate, urmărim construcția noilor hale și direcția noilor galerii, dezvoltate într-o imagine arborescentă. In rafturile bibliotecii, eșantioa- nele de minereuri poroase, rocile cu impregnați! cuprifere, cu stropi argintii, cu șisturi mineralizate, mineralele extrase se amestecă printre cărți și scot scăpărări stinse. Discutăm cu ing. Valerlu Ungu- reanu, directorul întreprinderii miniere Suceava.— Minele noastre au absorbit satele din preajmă, sate de păstori, de agricultori, de plutași. Majoritatea calificați aici ca mineri, ajutori de mineri, mecanici, sudori, electricieni. De la Capu-Codrului pînă la Tarnița, de pe văile Moldovei și Suhăi pînă la Cîmpulung, de la Vama la Frasin șl de aici, pe Valea Bistriței, la Borca, Farcașa, Broșteni, Crucea, pe o întindere de peste o sută de kilometri, ne-am adunat torțele. Iar fizionomia așezărilor din vecinătatea minelor se schimbă văzînd cu ochii. In anii care s-au scurs de la începutul cincinalului, satele cuprinse în raza noastră au căpătat caractere industriale. Rivalizînd cu orașele învecinate, Ostra înregistrează vîn- zări de mărfuri duble (pe cap de locuitor) față de mărfurile distribuite, bunăoară, la Gura Humorului. Explicația ? Veniturile frumoase pe care le realizează minerii, din rîndul cărora se detașează cei din echipele fruntașe ale lui Petru Mo- raru, Iosif Balaș, Dumitru Făgăteanu. Să vedeți Bro.ștenil — încheie cu un îndemn directorul întreprinderii — și atunci veți avea o imagine clară a efectelor pe care le are asupra așezărilor din partea locului avîntul industriei. O mie două sute de apartamente s-au ivit, într-un interval record, numai la Ostra și Broșteni.Drumurile munților sînt străbătute de puternicele mașini miniere. Prin tunelul de șase kilometri, privim Valea Bistriței care se ivește fremătătoare și fără plute, cu poduri noi și cu construcții moderne din loo în loc. Dacă pe malurile ei se află așezările miniere și puțurile de acces, dacă între munții de o falnică splendoare șoselele își caută albii mai spațioase, uzinele — cu stația de preparare, cu flotația, cu depozitele — se înghesuie pe un platou înalt, la adăpostul piscurilor și al pădurilor de brad. In febrila lună de vară ce precede apropiatul congres al partidului, minerii au atacat un nou zăcămint, iar. constructorii au pregătit cu 135 de zile înaintea termenului planificat punerea în probe tehnologice a Complexului do extracție, transport și prelucrare a baritinei de la Ostra, unicul de acest fel din țară, datorită înaltului său nivel de tehnicitate. Se va asigura astfel o producție anuală de 120 000 tone de concentrate de bari- tină micronizată, care va putea fi utilizată la fabricarea hîrliei, a cauciucului, a vopselelor, a medicamentelor și va avea căutare chiar în industria nucleară. Patru uzine — „lndependența“-Sibiu, „E- lectromagnetica“-Odorhei, „23 August" și „Electrotehnica" din Capitală — au realizat utilajele uzinei de preparare a baritinei, după un proiect semnat de 1PROMIN.Ne ducem la Crucea șl Isipoaia. Căutăm să distingem peste păduri viitoarele mine la nord de Leșul Ursului. Privirea aleargă deasupra crestelor, între Pîrîul Ursului și Puzdra, unde lungimea galeriilor a atins aproape șaizeci de kilometri. în numai cîțiva ani de activitate, exploatările din Valea Bistriței au ajuns vestite, iar cele două uzine de preparare se numără printre cele mai mari din țară. Ele au modificat destinul apelor care au indeplinit secole de-a rîndul rolul de cărăuș al plutelor și le-au silit să-și devieze o parte din debit într-o conductă de unsprezece kilometri, pentru a spăla minereurile în celulele de Rotație. Minele și instalațiile de tratare a metalelor neferoase, împreună cu turbinele de dincolo de Bicaz, au devenit noii „proprietari" ai celui mai pitoresc rîu din Nordul Moldovei, propunîndu-i pentru vastul atlas liric no! epopei și legende.Un spectacol asemănător ni se înfățișează la Fundul Moldovei, pe platforma mărginită de Dealul Colacu, Dealul Negru și Arseneasa. Soră mai mică a minelor de la Leșul Ursului, tînăra întreprindere de la Fundul Moldovei și-a atins parametrii proiectați cu cinci luni înainte de termenul planificat, decisă să aducă un aport tot mai însemnat la creșterea producției de neferoase. La flotație, numeroasele moriști se pun în mișcare cu energie, apele aurii trec prin spițe repezi, fac spume, clăbuci care separă mineralele utile de impurități. Pînza filtrului absoarbe în cele din urmă apa, și concentratul cade de pe tambur ca tencuiala, ca molozul, ca o pojghiță de lut, în timp ce oamenii II strîng așa cum s-artn timp ce oamenii II string așa cum strînge cenușa din sobă cu vătraiul.Inginerul Friederich Mera, a cărui grafie s-a „scris" in Valea Jiului, vorbește despre dublarea capacității bio- 
ne .. . ----- —„------... deproducție în cincinalul următor, despre experimentarea unor metode îndrăznețe de exploatare. Noua întreprindere minieră și-a pregătit cadrele din rîndul celor ce locuiesc în satele Colacu, Arbore, Fundul Moldovei și altele, integrîndu-se cu stăruință și ambiție procesului de ansamblu al ridicării „Țării de Sus" pe treapta înaltă a producției moderne.

★Bilanțul însuflețitor al sfertului da secol ne îndeamnă să măsurăm clipele în fapte și să înscriem în cifre șl procente destinul tonic ' și spectaculos al prefacerilor socialiste săvîrșite pe aceste locuri vitregite veacuri de-a rîndul. Sporul de inteligență, de măiestrie, de inventivitate, pe care oamenii din • Nordul Moldovei, alături de întreaga țară, țin să-1 aducă în momentul de față, vorbește de la sine despre pro
funda, deplina lor adeziune la mărețul 
program de înflorire a patriei, înfățișat 
în documentele pregătitoare ale celui 
de-al X-lea Congres al partidului, des
pre angajamentele lor ferme de a con
tribui la înfăptuirea lui. Oamenii locului, care nu-și uită descendența din vitejii lui Ștefan cel Mare, cei cărora li se datorește amintirea atîtor fapte înălțătoare, trăitori pe pămînturile fertile ale legendei, făuresc astfel o nouă măreție, cea a ctitoriilor industrializării socialiste — trainice temelii ale bunăstării și civilizației.
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După ce străbați Silezia „aurului negru" și îți continui drumul cu automobilul de la Wroclaw prin cîmpiile din estul Poloniei, nu ai nevoie de mai mult de o jumătate de oră pentru a întîlni pămînturile în pîntecele cărora zac uriașe cantități de aramă, a treia mare avuție a țării (după cărbune și sulf). Este vorba de cel mai bogat bazin cuprifer din Europa, Legnica-Glăgow.Istoria descoperirii acestor zăcăminte nu este veche. în ianuarie 1957, ziarele anunțau că, în cîteva zone ale Sileziei superioare, se desfășoară lucrări de prospecțiuni geologice. Cîteva luni mai tîrziu, la 30 iulie, a fost găsit „marele filon cuprifer de la Lubin". Au fost apoi localizate și evaluate rezervele. Construcția complexului minier a început în 1960. în '62 au fost începute săpăturile la mina din Polkowice. Pe atunci un reporter polonez, trimis la fața locului să consemneze evenimentul vrînd să redea „culoarea locală", regreta că nu-și poate începe reportajul cu o Imagine poetică de felul acesteia.......Cu cîtăva vreme în urmă, unduirea lină a lanurilor de grîne a fost întreruptă de vuietul motoarelor..." căci între Legnica și Glăgow pămînturile sînt sterpe, aride. Apa se află la mari adîncimi, iar ghiara metalică a plugului străpungea anevoie platoșa de straturi impermeabile. Firește, terenurile nu sînt deloc favorabile culturilor agricole. Doar din loc în loc pilcuri rare de pădure înviorează monotonia peisajului....Am sosit la Lubin într-o dimineață însorită. Directorul tehnic al minei, ing. Zbigniew Pochcial, ne-a întîmpinat cu amabilitate. De la el am aflat povestea dramatică, pasionantă a descoperirii și valorificării cuprului. Și ca în orice poveste — de această dată însă adevărată — totul pornește de la clasicul „a fost o- dată“...— „A fost odată, cu zece anî în urmă — începe să-și depene firul amintirilor încă proaspete inginerul Pochcial — o regiune a letargiei și imobilismului, situată undeva la granița administrativă dintre voievodatele Wroclaw și Zielona Gora. Micul orășel Lubin avea pe atunci vreo 3 000 de locuitori, iar Polkowice și alte cîteva sate numărau laolaltă mai puțin de o mie de suflete. Descoperirea minereurilor cuprifere a insuflat acestor meleaguri fiorul vieții".Construirea uneî mine nu e treabă ușoară. Ea solicită fonduri însemnate și brațe de muncă pricepute. La Lubin și Polkowice nu exista o. tradiție a mineritului. Astfel că pentru a pătrunde sub mantia pămintului pînă la straturile sub care se ascundea arama, au fost aduși oameni calificați de prin alte părți, atît de la minele cuprifere din Boleslawiec, cît și din regiunile carbonifere din

Katowice, Bytom șl altele. Șantierul din Lubin a devenit, în același timp, 
o școală a meseriei. însușirea alfabetului în „băile de aramă" cere abnegație și putere de muncă. Condițiile geologice și hidrologice sînt foarte dificile. Pe măsură ce cobori spre măruntaiele pămintului, aerul devine din ce în ce mai greu, mai încărcat cu vapori de apă. O zăpușeală apăsătoare îți apasă plămînii, respi-

plăcută a uneî pădurici. Sub noi, la sute de metri adîncime se află zigzagurile galeriilor. Numai un fir al Ariadnei de aproape 50 de km lungime ne-ar putea călăuzi în acest labirint subteran. Liftul ne lasă la circa 200 de metri adîncime. Termometrele indică plus 23 de grade Celsius.— „Dacă n-ar fi puternicele ventilatoare, care funcționează zi și noapte,
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rația devine tot mai greoaie. Minerii au fost nevoiți să scormonească pînă la o jumătate de kilometru adîncime. Și, pe deasupra au avut de înfruntat „botezul necruțător" al apei. La zeci de metri în adîncuri, curenții de apă țîșneau de sub roci cu furie. Pentru ca să poată fi săpate galerii, specialiștii au aplicat un sistem ingenios de înghețare a apei. Pereții masivi, de beton special, au fost montați de-a lungul labirintului subteran. A fost o muncă titanică, eroică.— „La 22 iulie 1968, în ziua marii noastre sărbători — își continuă povestirea directorul minei — oamenii de aici au trăit și o a doua bucurie : darea în exploatare a minelor de la Lubin și Polkowice. îmi amintesc și astăzi cu emoție acest succes"....Părăsim biroul și ne îndreptăm spre terenurile minelor. Mașina înaintează pe o șosea asfaltată, flancată de o parte și de alta de umbra

lează silueta de beton și oțel a unei mari uzine prelucrătoare. La jumătatea anului 1971 numai o parte a uzinei, ce urmează să intre în funcțiune, va putea produce pînă la 40 000 tone de cupru fin....La ieșirea din mină, stăm de vorbă cu un tînăr blond, cu o- chii albaștri. Este miner. A venit la Lubin acum doi ani de la o mină de cărbuni din Katowice— Ce te-a determinat să rămîl pe aceste meleaguri ? întrebarea l-a cam descumpănit : — „Nu știu... Aici m-am căsătorit, am copii. Deși munca este mai grea, am îndrăgit noua mină. Așa sîntem noi, minerii. Ne atașăm ușor și ne despărțim mai greu de un loc de muncă"...Inginerul Pochcial ne este în continuare ghid prin oraș:— „Lubinul are acum peste 25 000 de muncitori, iar Polkowice peste 4 000. Orașele se vor dezvolta în continuare La Lubin au fost construite 12 000 noi camere de locuit, clădiri moderne, întrunind toate condițiile de confort. „Mai avem. însă oameni care stau în hoteluri. Cu timpul se va rezolva și această problemă" — continuă interlocutorul nostru.în plimbarea scurtă prin oraș în- tîlnim o policlinică modernă, o casă de cultură, un cinematograf, cîteva școli.— „Dacă înainte era nevoie să aducem muncitori calificați și specialiști de prin alte locuri, astăzi ne descurcăm cu forțele proprii. Avem o școală pentru mineri și tehnicieni, cursuri serale, precum și o filială a politehnicii din Wroclaw, în cadrul căreia a luat startul prima promoție: 60 de oameni. In anul I. In acest an urmează să fie dată în folosință încă o clădire cu săli destinate pregătirii 
a 700 de tehnicieni și meseriași.Minerii din Lubin se odihnesc la 70 de km depărtare de oraș într-un frumos complex amenajat pe marginea unui lac artificial de agrement. Pe țărmurile Mării Baltice combinatul cuprifer clădește pentru sala- riații săi un sanatoriu medical propriu.— „Mineritul își pune tot mai mult amprenta asupra vieții regiunii. Mă refer, în acest sens, la tmpămîntenirea unor vechi obiceiuri și tradiții miniere — ne spune Ing. Pochcial. De pildă, Ia noi e mare sărbătoare la 
4 decembrie, de ziua minerului. A- tunci are loc „ungerea" unor tineri ca mineri adevărați. Aceștia trebuie să sară peste o piele de berbec ținută la capete de către alți mineri. Apoi primesc o lovitură ușoară de sabie pe umăr din partea unui veteran sau a unui „bătrîn vulpoi" cum i se spune pe aici. Ce vreți ? Așa cum marea își are bătrînii săi lupi, pămîntul își are bătrînii vulpoi ai a- dîncurilor....Părăsim Lubinul tîrziu, spre seară. Orașul rămîne în urma noastră scăldat în vîlvătaia roșiatică a ultimelor raze de soare.
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au devenit o parte a „industriei turismului", asemeni hotelului sau șoselei.In anii dintre cele două războaie mondiale se în- tîmpla să întîlnești undeva, pe o pajiște sau într-un luminiș, un cort singuratic în jurul căruia trebăluia febril un solitar erou ai turismului individual. După ce-și purta cortul greu în spinare cale de kilometri, încerca să se odihnească la adăpostul lui dacă furtuna nu-1 asalta, să-și încălzească mîncarea la un foc de vreascuri, dacă nu-1 potopea zăpada sau ploaia. Vechiul adept al „libertății în aer liber" apărea mai curînd ca un vînător din epoci îndepărtate, cu excepția faptului că a schimbat peștera cu scoarța verde a cortului și blana fiarei ucise cu un costum sumar. „Bucuria naturii descoperite" nu compensa primitivismul și riscurile unei vacanțe la discreția stihiilor.După cel de-al doilea război mondial, hotelul a început să fie concurat de motel — o baracă simplă, cochetă, mai ieftină dar oferind același confort, care te întîmpină peste tot. în marginea șoselei sau în inima pădurii. înainte de-a intra în Interlaken, motelul te ademenește prin izolarea lui de larma drumului spre Thun, prin restaurantul său cu terasa desfășurată pe malul lacului. în marginea Bex-ului, camerele motelului St. Cristoph poartă nume de flori, iar interiorul rustic te primește ca un frigider bine asortat. Oboseala drumului, căldura te trimit spre el, irezistibil. După cum nu poți rezista tentației de a dejuna Ia restaurantul motelului, în turnul unui fost castel secular. Preturile sînt mai reduse decît la hotelurile sau restaurantele din localitatea balneară vecină.Si vară ________mult hotelul, ca și motelul. Căci campingul a trecut, în anii din urmă, la stadiul industrial. Structura tradiționalelor vacante în aer liber a fost adînc transformată prin apariția în masă a trei factori decisivi : automobilul. industria materialelor de camping și industria alimentelor conservate. Un cort este un fel de cabană, cu uși, cu ferestre. cu accesorii esențiale : pat de campanie conceput din tuburi și ocu- pînd un spațiu infim, saci de material plastic ținînd loc de plapumă, scaune și mese pliante — toate miniaturizate și funcționale. Cortul a devenit un hotel de familie, confortabil și infinit mai ieftin.Președintele Asociației geneveze a campingului și caravaningului, Louis Luciri, ne furnizează cîteva informații revelatoare : dacă nota de hotel se ridică la cifre variind între 30 și 70 franci, taxa la taberele de

pleșuve, cînd împădurite ne indicau calea spre Brienz, capitală a sculpturii în lemn. Nu era un drum asfaltat, ci o potecă marcată cu săgeți galbene.„Poteca pedestră" nu este necunoscută în Elveția. Dimpotrivă, săgețile indicatoare băncile coșurile care se unui prînz consumat în locuri anume amenajate — sînt tot atîtea semne că, undeva, un ochi veghează asupra ei. Iar acest ochi se numește Asociația elvețiană a turismului pedestru.Turismul pedestru — cel mai vechi din toate — nu și-a pierdut actualitatea.Se dezbate mult, în anii din urmă, o problemă pasionantă : care sînt mijloacele de transport ale turismului modern ? Si se dă o bătălie fără menajamente între autocar și tren, între automobil și avion. Cui îi aparține viitorul ? O întreagă armată de specialiști studiază fenomenul migra- ției turistice, compară cifrele. încearcă să tragă concluzii generalizatoare.O constatare preliminară fundamentală: turismulpedestru va exista atîta vreme cît omul va avea nevoie de soare, de aer, de mișcare ; turismul de masă cere însă renunțarea la mijloacele primitive. Diligența a fost, fără îndoială, o revelație. Dar ce a însemnat ea în raport cu trenul ? Și cum va rezista trenul concurenței impetuoase a avionului 7 De pe acum, vaporul este un mijloc de transport depășit. In anul 1967, procentul călătorilor care au traversat Atlanticul prin intermediul companiilor maritime nu s-a ridicat la peste 8 la sută din totalul traficului. Dimpotrivă, avionul a provocat o adevărată revoluție turistică. Noul aeroport din Geneva a fost construit în perspectiva anului 2 000. De pe acum însă calculele inițiale sînt considerate cu scepticism.Dacă avionul a pătruns „în forță" pe piața turistică mondială, dacă a depășit cu mult transatlanticul și amenință să facă din tren un mijloc de transport anacronic, el are însă în automobil un adversar redutabil. Să ne imaginăm că am plasat cîteva ordinatoare la punctele de frontieră helveto-italiene și la aeroporturile Zurich și Geneva. Ce am constata ? Turiștii italieni care intră în Elveția cu autocarul reprezintă un procent de 5 la șută, cei care folosesc a- vionul — 5,8 la sută, amatorii de tren — 32.7 la sută, în timp ce 48,3 la sută vin .cu automobilul.Dacă avionul a înlăturat teroarea distanțelor, odată ajuns la destinație, turistul se adresează tot automobilului. In Elveția, birourile de închiriere a mașinilor

camping începe de ia franc șl nu depășește franci, după categoria organizare. Materialul camping este mereu maiușor și mai trainic. Fibrela sintetice au făcut loc bumbacului. Tuburile din fier tropicalizat. adică inoxidabil, sînt solide și rezistă la furtunile cele mai puternice. Cît despre foaia de cort, ea și-a demonstrat impermeabilitatea perfectă. Pînă acum. 40 la sută dintre turiști se arată interesați în camping.La Lidy, lîngă Lausanne, 
s-a inaugurat de curînd un asemenea teren de camping. „Satul multicolor" poate găzdui între 600 șl 650 de corturi și caravane. In incinta lui se află trei barăci — cu infirmerie, vestiar, instalații sanitare, chioșc de ziare, centru de aprovizionare cu alimente, restaurant cu autoservire, terase.Hotel, motel, camping, caravaning — toate acestea înseamnă însă autoturism.Degajarea circulației a devenit o problemă acută odată cu revărsarea fluviilor de automobile pe marile artere ale turismului. „Desugrumarea" podului Coulouvrenifere din Geneva nu s-a putut realiza decît prin construcția unui alt pod, care va lega cartierele Saint-.Tean și' La Praille, apoi Montbrillant de Piața Națiunilor. Noul pod va avea patru piste de circulație și pasaje subte-v rane pentru pietoni. 7Dar problema parcării este încă mai gravă decît aceea a circulației. Actualmente. la Geneva, se află un parking subteran în Rive-Centre, insuficient însă pentru exigentele orașului. în curînd vor începe lucrările pe șantierul noului parking al Rhonului, care este conceput în 4 e- taje sub apele fluviului, cu o capacitate de 1 450 de mașini. Complet automatizat, el va putea parca sau „elimina" o mașină în maximum 15 minute.Poate că ar fi bine să încheiem aceste sumare notații cu o paralelă. Pînă nu de mult, aurul a fost privit ca un metal cu putere mitologică. Azi. turismul îl detronează. Turismul este un metal mai nobil. Aurul se negociază la bursele lumii, de secole, cu un ritm neschimbat. Turismul forțează căutările fanteziei. este o sursă nesecată de invenții. în gările localităților alpine elvețieni sînt ghișee la care poți îr - chiria mașini dar și uni brele. la care-ti poți asigura schiurile. Am întrebat : „Este rentabil ?" Și mi s-a răspuns : „Este aur și chiar ceva mai mult".Poate că printre atributele celor ce au răspunderea turismului, alături da mijloacele financiare șl simțul practic ar trebui să situăm și un altul, nu mai puțin esențial : îndrăzneala.LIMAN

Călătorului îl sade bine cu drumul. în „epoca vacanțelor" — cum se obișnuiește a se spune destul de adesea — cifrele statistice demonstrează că drumurile „s-au scurtat" și că turismul a . devenit un fenomen demondial al turiștilor înregistrați în 1967 a fost de 138 milioane.Dintre toate industriile, așa-zisa „industrie a turismului" se supune cel mai greu statisticii. Arareori „nopțile" din cabane, campinguri sau apartamente de vacanță sînt recenzate. Astfel, statistica este parțială.Turismul este „industria" cea mai sensibilă la anumite evenimente economice și sociale. In Elveția, de pildă, fluxul de turiști englezi a slăbit, datorită devalorizării lirei sterline în 1967 : evenimentele din mai și restricțiile Impuse devizelor în noiembrie au redus cu 5,2 la sută numărul turiștilor francezi; aceleași restricții, aplicate în S.U.A., au frînat afluxul de americani ; în sfîrșit, o anumită conjunctură social-politică în Italia a redus efectivul de „nopți" petrecute de italieni pe meleagurile hel- vetice. Și totuși Elveția nu și-a dezmințit faima de țară a turismului.In urmă cu cîteva luni m-am abătut prin regiunea lacului Lungern. între can- toanele Obwald-Unterwald și Berna te întîmpină înaltele culmi alpestre care se întrec în măreție pornind de la Luzern și ajungînd la Interlaken. Am evitat șoseaua principală și am pornit în direcția Rothorn- ului, ale cărui stînci cînd

vopsite în galben, fixate pe alocuri, de hîrtie sau îd aruncă reziduurile

temperatura ar depăși 30 de grade" — ne lămurește ing Pochcial. Strălucirea becurilor electrice destramă întunericul. Din loc în loc, globurile compacte ale unor lumini blînde : sînt lămpile cu mercur. Privim ortacii în acțiune. Mecanizarea și automatizarea le-au venit în a-jutor. Practic, procesul tehnologic este realizat aproape în întregime mecanic, cu mijloacele cele mai moderne — produse în țară sau importate din străinătate. Efectivul : 14 000 de mineri. Producția : peste 1 milion tone de minereu. De la locul de extracție minereul este încărcat și adus la lumina zilei în vagoane de cîte 10 tone, trase de locomotive electrice.In instalațiile aflate la suprafață, minereul de cupru trece prin faze succesive : înnobilarea, măcinarea (pînă Ia o finețe de 30 de microni), procesul de flotație, după care produsul concentrat ia drumul uzinei de la Legnica. Zăcămintele de minereu de cupru din bazinul Lubln au o concentrație dintre cele mai ridicate din lume.Intr-un viitor nu prea îndepărtat urmează să înceapă extracția la alte două mine — „Rudna" și „Sieroszo- wice“. Iată de ce la Glăgow se profi-
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totuși turismul de exclude mereu maiCONTRA POLEIULUI

PEȘTI DE... USCAT

LEV TOLSTOI-ILUSTRATOR

CONSTRUCȚIE CU PERIPEȚII ceilalți care

imperiu! imperiilor uitate

unei singure biserici va costa 80 000 și 100 000 lire. Mutarea două moschei, care sînt maî și mai bogat ornamentate ar după părerea sa de trei, patru

pretutindeni

Construcții ale exploatării miniere Polkowice din bazinul carbonifer Legnica — Glăgow

O firmă vest-germană a început să producă plăci speciale de beton destinate construirii de șosele și trotuare. în interior, aceste plăci sînt prevăzute cu electrozi prin care trece curentul electric. în felul acesta plăcile se încălzesc topind zăpada în timpul iernii șl împiedicînd formarea poleiului, de la suprafața plăcilor este detașabil, ceea ușurință executarea de reparații șl schimbarea interior.
In plus, stratul ce permite cu unor piese din

Doi geologi neo-zeelandezi, care au întreprins o expediție științifică în Antarctica, au descoperit în Țara Victoria fosilele unul pește adaptat vieții pe uscat. Se apreciază că acest nevertebrat, care a trăit în urmă cu 350 milioane de ani, poate fi asimilat cu primele animale de uscat, apărute pe pămînt. Intrucît în același loc au mai fost găsite și alte numeroase și prețioase fosile, se preconizează studierea lor, pentru început, la fața locului și pregătirea în vederea transportării ulterioare.
O singură dată în viață, Lev Tolstoi s-a ocupat de ilustrarea unei cărți, semnată de alt mare scriitor aparțlnînd literaturii universale — Jules Verne. Este vorba de romanul „Ocolul pă- mîntului în 80 de zile" care conține 17 desene, dedicate de celebrul scriitor copiilor săi. Ediția ilustrată de Tolstoi există Intr-un singur exemplar și a intrat de curînd în bogatul patrimoniu al Muzeului „Tolstoi" din Moscova.
Constructorii celui de-al doilea tunel al metroului din Roma au abandonat pînă acum de trei ori săpăturile din cauza unor obstacole neprevăzute. Primul l-au constituit cei 57 platani din Piazza della Republica, unde urma să fie amplasată stația principală a metroului. Consiliul municipal n-a admis tăierea lor, iar lucrările au fost mutate în altă parte a pieței. După ce s-au săpat cîțiva metri, s-a dat peste rămășițele fermelor lui Dioclețian, datînd din anul 298, așa că săpăturile au reînceput în alt loc. Dar, la adîncimea de 8 metri, s-a dat peste un zid, prea bine conservat ca să fie distrus, al unei vile datînd din Roma antică.;. Totuși, constructorii metroului din Roma sînt optimiști. Căutările continuă.

Luna va cunoaște „primul mare salt spre civilizație* — roata, prin 
intermediul acestui vehicul, actualmente în curs de experimen
tare pe poligonul de la centrul de cercetări cosmice 
Houston. Cele patru rofi, confecționate din cauciuc, sînt 
puse în mișcare de un electromotor. La bordul mașinii se află 
instalate antene și aparate de filmat destinate sâ exploreze mai 
întîi suprafața terenului selenar pe care urmează să-l străbată. 
Originalul mijloc de transport este de fapt un robot, care poate 
acționa fără om la bord, sub impulsul comenzilor date de pe 

Pămînt

COMPLEX COMERCIAL INTERNAȚIONALîn centrul orașului Bruxelles se va construi un grandios complex comercial internațional, loc de întîlnire și tranzacții pentru oamenii de afaceri din toate continentele. Complexul va fi alcătuit din opt corpuri de clădiri cu înălțimea de 102 etaje fiecare. Darea lor în exploatare a fost planificată pentru anul 1976.

Dacă indici pe harta Anatoliei un punct cu vîrful creionului, obișnuiesc să spună arheologii turci, poți să fii sigur că ai însemnat locul unui nou șantier arheologic și dacă vrei să descoperi ceva, este suficient să scormonești puțin pămîntul.Intr-adevăr, podișul anatolian, situat în inima Turciei, străjuit de înălțimi pe care zăpezile sclipesc și vara, poate fi asemuit cu o carte de istorie deschisă, în care se păstrează mărturii despre viața și îndeletnicirile omului din preistorie și pînă în zilele noastre. Cercetările atestă că pe a- cest pămînt au trăit oameni încă cu 40 000 ani în urmă. Pe aceste meleaguri, susțin o serie de istorici, s-ar fi aflat legendarele grădini ale Edenului, iar puțin mai la est, pe muntele Ararat, și-ar fi încheiat călătoria faimoasa arcă a lui Noe. Pe vastele cîmpii inundate de soare din Anatolia In imediata apropiere a mărturiilor din epoca preistorică, poți întîlni vestigiile unora din cele mai celebre locuri ale antichității clasice. Pe alocuri doar cîțiva centimetri cubi de colb separă urmele lăsate de cei ce au trăit în paleolitic sau epoca de bronz, urmele frigienilor, bizantinilor, huri- anilor, hitiților, grecilor, romanilor, seljucilor și otomanilor. în acest sipet imens de civilizații stinse și Imperii uitate se află osemintele și comorile acelora care de-a lungul secolelor au încercat să facă din Asia Minor patria lor. Și tot aici sînt puse în valoare comori noi care alcătuiesc tezaurul economic al Turciei moderne.Problema imenselor „bogății" arheologice din Anatolia a fost readusă în actualitate o dată cu începerea lucrărilor pentru o serie de obiective industriale printre care se află și hidrocentrala de la Keban. Situată pe cursul superior al Eufratului, construcția hidrocentralei reprezintă una din acele acțiuni îndrăznețe menite să aducă lumină și apă în părțile neprivilegiate ale țării și să stimuleze prin aceasta dezvoltarea economică a regiunilor din est. Cît de importantă este realizarea acestui proiect reiese din enumerarea cîtorva cifre. Dintr-un total de 36 663 de sate, numai 1 117 sînt electrificate și numai 342 dispun în mod curent de apă. Lipsa de apă constituie unul din cele mai mari impedimente în calea dezvoltării producției agricole. în afara litoralului, trei pătrimi din suprafața

țării reprezintă zone aride și semi- aride, nepropice pentru agricultură. Din această cauză în Turcia se duce o campanie susținută pentru extinderea irigațiilor. In ultimii ani suprafața terenurilor irigate a crescut foarte mult, ajungînd la 1,5 milioane hectare. Pe viitor, lacul de acumulare care va lua naștere la Keban,

lumină prezentului și vor să arunce lumină asupra trecutului s-a încins o adevărată întrecere. Competiția se întețește pe măsură ce avansează ridicarea barajului. Este prevăzut ca hidrocentrala să fie gata în 1971, așa că meticuloșii pasionați ai graiului pietrelor, care au declarat că pentru cercetările lor au ne-

zări stabile ale omului, dar nimeni nu se aștepta să le găsească in estul Ana- toliei, un ținut situat mult mai la nord față de presupusul loc. Iată de ce săpăturile arheologice de la Keban sînt urmărite cu atîta interes și iată de ce arheologii muncesc zi și noapte încercînd să mai salveze măcar în ceasul al 12-lea ceea ce se va

© ANATOLIA, SIPET AL TAINELOR Șl LEGENDELOR STRĂVECHI ® ÎN CĂUTAREA PRÎ 
MULUI LEAGĂN AL OMENIRII ® TRECUTUL Șl VIITORUL ÎN COMPETIȚIE
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prin Inundarea unei văi lungi de 100 mile, va contribui în mod substanțial la mărirea suprafeței irigate din a- ceastă zonă. Tot atît de mari vor fi transformările și în domeniul energetic. Dacă în 1953, Turcia producea numai 800 milioane kwh energie electrică, în 1967 producția s-a ridicat la 6 200 milioane kwh, iar în 1968 a ajuns la 7 miliarde kwh. Prin încheierea lucrărilor la barajul de la Keban, puterea energetică a țării va crește cu încă un milion două sute de mii kilowați....O dată cu primele echipe de constructori, la Keban au sosit și arheologii care au deschis aici unul din cele mai mari șantiere arheologice din Anatolia Și între cei care se străduieso să aducă cît mai repede

voie de 20 de ani, mai pot dispune de cel mult două sezoane. La Keban s-au delimitat 50 de zone arheologice, dintre care numai nouă vor putea fi cercetate in timpul care a mai rămas. Restul de 41. împreună cu peste 80 de sate, își vor duce secretul în noul lor mormînt acoperit de ape.Dacă ipotezele arheologilor turci sînt exacte, atunci înseamnă că aici la Keban, pe locul unde se va naște lacul de acumulare, în jurul anului 7 000 î e,n sau chiar mai devreme, după mii de ani de peregrinări în căutarea hranei, omul a încetat să mai fie nomad și a întemeiat prima sa așezare permanentă. Arheologii din Orientul Apropiat au emis de altfel de mult timp părerea că undeva între Tigru și Eufrat se află primele așe-

mal putea de apele Eufratului care vor începe să se învolbureze peste aceste pămînturi.Răspunsul la interesanta întrebare cu privire la locul unde s-a aflat „leagănul omenirii" nu va putea fi Insă dat pînă cînd echipele de cercetători nu vor reuși să scoată la Iveală și nu vor analiza în laborator relicvele celui mai de jos strat arheologicȘantierele arheologice reprezintă doar un aspect al „luptei pentru istorie" care se dă la Keban. Pe viitorul fund de lac se află cîteva monumente arhitectonice deosebit de valoroase printre care două moschei otomane din secolul XV, două biserici creștine foarte vechi și un grațios pod bizantin cu inscripții grecești.

Aceste monumente, cîntărind sute da tone, vor fi dislocate. Fiecare clădire va fi demontată piatră cu piatră și apoi reclădită după tehnica folosită inițial la Abu Simbel în Egipt, la un loc ferit de ape. Nimeni nu a calculat încă costul global a! acestei acțiuni. Un specialist de la Universitatea din Ankara a apreciat însă că mutarea între/ celor mari costa ori mai mult. Mutarea podului bizantin numit de localnici Karamara '(peștera neagră) va costa în schimb mai puțin. Problema cu acest pod a- flat între două castele vechi într-o vale de o neasemuită frumusețe este însă găsirea unui loc la fel de pitoresc.Tn trecut Turcia nu era prea sensibilă față de lucrări de acest gen. De aceea cercetările arheologice chiar într-o zonă . atît de bogată și interesantă ca Anatolia au rămas mult în urmă față de alte țări. în ultimul timp însă s-au făcut și în această direcție, ca și în multe altele, serioase eforturi pentru a înlătura cît mai repede handicapul existent. Pentru efectuarea săpăturilor arheologica de la Keban și pentru salvarea monumentelor din această zonă, guvernul turc , alocat deja 169 000 lire, iar ziarul .Milliyet" din Istanbul a organizat o campanie de strîngere a fondurilor în același scop Președintele Sunay se interesează personal de mersul lucrării.Alături de arheologii turci, la Keban lucrează și diferite grupuri de specialiști străini, englezi, americani, italieni. în baza legii de protejare a antichităților, nici una din echipe sau specialiști nu va putea păstra sau trimite în străinătate materialul găsit. în apropiere de baraj va tî construit un muzeu în care vor fi depozitate toate obiectele arheologice șl Istorice găsite în această zonă.Și astfel Kebanul va fi nu numai un important punct pe calea dezvoltării Turciei moderne ci și un loc de popas și meditație pentru cei care vor străbate în viitor Anatolia, a- ceastă veche răscruce de drumuri dintre Europa și Asia, unul din ținuturile cele mai încărcate de istorie din lume, plin de taine nedescoperite și comori neștiute Adriana SOCEC
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Plecarea delegației
Adunării Populare Supreme 

a R. P. O.

Sesiuni științifice COMUNICATULCoreene C.C. al P.C.R., vineriCapitală, pentruVineri dimineața, a părăsit Capitala delegația Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, condusă de Kang Riang Uk, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare Supreme, care, la invitația Marii A- dunări Naționale a Republicii Socialiste România, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, oaspeții au fost salutați de Ștefan Voltec, președintele Marii Adunări Naționale, Mia Groza, Iile Murgulescu șl Gheorghe

Necula, vicepreședinți ai M.A.N., Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N„ deputați, funcționari superiori din M.A.N. și M.A.E. șl de alte persoane oficiale.Au fost de față Kim The Hi, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

La invitația seara a sosit în schimb de experiență, o delegație de activiști ai Partidului Comunist din Cuba, formată din Guillermo Garcia, membru al Comitetului de partid din provincia Havana, șl Emilio Perez, prim-secretar al Comitetului regional de partid Boyeros.La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C, al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Jesus Barreiro Gonzalez, ambasadorul Republicii Cuba la București.Cronica zilei

TELEGRAMĂCorneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare lui Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani.
★Vineri seara s-a tnapolat în Capitală delegația guvernamentală română condusă de Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării, care, la invitația guvernului irakian, a participat la festivitățile prilejuite de sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Irak.La sosire, pe aeroportul Băneasa, se aflau membrii conducerii Ministerului Construcțiilor pentru Industria Chimică și Rafinării, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor ExterneA fost prezent Jamil Al Wlndawi, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Irak la București.
★Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a primit vineri la a- miază pe Kristen Helveg Petersen, ministrul afacerilor culturale al Danemarcei, aflat într-o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a avut loc un schimb de vederi privind stadiul relațiilor dintre România și Danemarca, perspectivele de dezvoltare a acestora, precum și u- nele probleme actuale ale situației Internaționale.\In cursul dimineții, oaspetele danez a l.tiai avut întrevederi cu acad. Ște- fan\ Bălan, ministrul învățămîntului, și Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.După-amiază, ministrul afacerilor culturale al Dariemarcei a participat la o masă rotundă organizată de Asociația de drept internațional și relații internaționale cu tema „Probleme ale dezarmării". în asistență se aflau Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Ministerul Afacerilor Externe, membri ai Institutului de cercetări juridice șl ai A.D.I.R.I., ziariști, precum și Richard Wagner Hansen, însărcinatul cu aia- ceri ad-interim al Danemarcei Ia București.în cinstea oaspetelui, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București a oferit un dineu.
★Vineri dimineața a sosit în Capitală o delegație guvernamentală Iugoslavă, condusă de Dușan Nejkov, adjunctul secretarului federal al e- conomiei din R.S.F. Iugoslavia, în vpderea încheierii unei convenții ro- rrlâno-iugoslave privind colaborarea Ir domeniul turismului.
★București a fost semnat un pro- de schimburi artistice între O-La tocol . _ ______ . .. _____ficiul de spectacole și turnee artistice — O.S.T.A. și Agenția de concerte din R. D. Germană pentru stagiunile 1970—1971 și 1971—1972.Cu prilejul prezenței în țara noastră a directorului general al Agenției de concerte din R. D. Germană, Ernst Zielke, care a semnat acest protocol, atașatul cultural al Ambasadei R. D. Germane la București, Jurgen Adler, a oferit vineri un cocteil.
★Ansamblul folcloric „Țarina" al județului Hunedoara, înființat anul acesta, a plecat vineri în R.S.F. Iugoslavia. Timp de 10 zile, artiștii a- matori hunedoreni vor participa la Festivalul internațional de folclor de la Zagreb și vor da mal multe spectacole în diferite localități din țara vecină. Ansamblul român, în a cărui componență se află un taraf de muzică populară, formații de dansuri și soliști vocali și instrumentiști, a pregătit pentru acest turneu un bogat repertoriu, care cuprinde piese specifice zonei folclorice a Țării Hațegului. (Agerpres)

LOTOEXTRAGEREA I : 47 71 85 26 50 68 Eond de premii: EXTRAGEREA a20 42 17 41Eond de premii :
23 66 72 76 64603 205 lei
Ii-a :325 775 Iei
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LA CLUBUL UZINELOR „GRIVIȚA ROȘIE" DIN CAPITALA

Miting de solidaritate

cu lupta poporului vietnamez
Vineri după-amiază a avut loc la clubul uzinelor „Grivița Roșie" din București un miting de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, prilejuit de aniversarea a 15 ani de la semnarea Acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam.Au participat reprezentanți ai Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, sub egida căruia a fost organizat acest miting, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Au luat parte ambasadorii_și membrii ambasadelor Republicii Republicii București.Relevîndde la Geneva, pentru reglementarea problemelor politice din Vietnam, Vasile Mlădiu, directorul uzinelor „Grivița Roșie", a trecut în revistă succesele poporului vietnamez pe plan militar și politic în lupta sa ' dreaptă împotriva agresiunii imperialiste. Poporul român, profund a- tașat cauzei libertății și independenței popoarelor, a subliniat vorbitorul, înțelege și prețuiește din toată inima lupta bravului popor vietnamez. El își exprimă solidaritatea frățească, internaționalistă cu poporul vietnamez și își reafirmă hotărîrea de a-i acorda și în viitor întregul său sprijin.A luat apoi cuvîntul Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București. A 15-a aniversare a încheierii Acordurilor de la Geneva, a spus, printre altele, vorbitorul, are loc în- tr-un moment în care întreaga lume progresistă își exprimă prin cele mai variate forme aprobarea și sprijinul deplin față de lupta dreaptă a poporului vietnamez. După ce a reamintit principalele faze ale luptei împotriva imperialismului, vorbitorul a spus : Poporul vietnamez este profund atașat păcii, independenței și libertății. Atîta timp cît imperialiștii vor continua agresiunea, poporul nostru este hotărît să lupte pînă la dobîndirea drepturilor sale naționale fundamentale.în cuvîntul său, Nguyen Duc Van, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud, a subliniat că eforturile pe care populația din Vietnamul de sud le-a făcut și le face pentru realizarea aspirațiilor sale de libertate, independență și suveranitate nu pot fi despărțite de ajutorul multilateral al țărilor socialiste, al tuturor popoarelor iubitoare de pace. Mulțu

Democrate Vietnamuluiînsemnătatea
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Vietnam și de Sud laAcordurilor

mim sincer Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român, a spus în încheiere vorbitorul, pentru ajutorul acordat și marea solicitudine față de lupta poporului vietnamez.La sfîrșitul mitingului, participan- ții au adoptat în unanimitate o moțiune în care se spune printre altele: Dînd glas sentimentelor întregului popor român, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la uzinele „Grivița Roșie" din București reafirmă deplina lor solidaritate internaționalistă cu poporul vietnamez frate, și își exprimă convingerea fermă că lupta sa dreaptă pentru apărarea independenței patriei, libertății și ființei naționale va fi încununată de succes.Au fost prezentate apoi filmele documentare „Congresul reprezentanților poporului din Vietnamul de sud pentru formarea Guvernului Revoluționar Provizoriu" și filmul „Infernul de la Con Tien".

Vineri la amiază au luat sfîrșit lucrările sesiunii științifice a cadrelor didactice care predau știirțele sociale în învățămîntul superior, consacrată celui de-al X-lea Congres al partidului și aniversării unui pătrar de veac de la eliberare. Timp de trei zile, participanțiî au dezbătut comunicări din domeniul cercetărilor economice, filozofice, sociologice și istorice. Prof. univ. Miron Con- stantinescu, adjunct al ministrului învățămîntului, a subliniat în cuvîntul rostit cu acest prilej sarcinile ce revin colectivelor catedrelor de filozofie, Istorie, sociologie și științe politice și de istoria literaturii, în lumina documentelor Congresului al X-lea al P.C.R.In cuvîntul de închidere a sesiunii, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, a relevat necesitatea dezvoltării în continuare a cercetărilor în domeniul științelor sociale și umaniste, în vederea transformării colectivelor catedrelor de specialitate în pîrghii puternice ale activității ideologice desfășurate de partid, ale afirmării marxism-leni- nismului.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanțiî la sesiune au trimis o telegramă COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, prin exprimă adeziunea lor de Tezele partidului Comitetului și proiectul care deplină față Central al de Directive
★s-au Încheiat in Capitală

(Agerpres)

Vineri lucrările primei sesiuni tehnico-știin- țifice a Institutului de cercetări, studii și proiectări silvice.La lucrările sesiunii, organizată în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a aniversării eliberării patriei, au luat parte academicieni, cercetători, specialiști, veterani ai silviculturii românești.Timp de două zile, participanțiî au dezbătut peste 20 de comunicări din domeniul culturii pădurilor, refacerii terenurilor degradate, ameliorării ar- boretelor de productivitate scăzută șl mecanizării lucrărilor silvice.In încheierea lucrărilor, ing. Filip Tomulescu, șeful Departamentului silviculturii, a subliniat principalele obiective de cercetare și proiectare ce revin institutului în lumina proiectului de Directive de dezvoltare a economiei naționale.Intr-o atmosferă de însuflețit entu-

SPO
După prima zi, în „Cupa Davis“

ROMÂNIA

Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă și a continuat să se încălzească ușor. Cerul a fost variabil, mai mult senin. Innorări mai accentuate s-au produs în jumătatea de nord a Moldovei, unde au căzut averse locale, însoțite de descărcări electrice. A- verse cu totul izolate s-au mai semnalat și în nordul Transilvaniei. Vîn- tul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între 19 grade la Cîmpulung Moldovenesc și 30 grade la Băilești, Videle, Urziceni, Rîmnicu Sărat. în București : Vremea a fost frumoasă și călduroasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a atins 31 grade.Timpul probabil pentru 20, 21 șl 22 iulie. în țară : Vreme în general frumoasă, cu cerul variabil. Innorări mai accentuate se vor produce în nordul și estul țării, unde vor cădea averse locale însoțite de descărcări electrice. In rest — averse izolate. Vînt potrivit. Minimele vor fi cuprinse între 14 și 20 grade, mai cobo- rîte în nordul țării, iar maximele vor fi cuprinse Intre 25 și 31 grade, în București : Vreme în genera) frumoasă, cu cer variabil, favorabil a- verselor de ploaie spre sfîrșitul intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura se menține ridicată.

Echipa masculină de tenis a României — care, prin calificarea In finala zonei europene B a „Cupei Davis", a stabilit cea mai bună performanță din istoria tenisului românesc — a început ieri, pe terenul central „Progresul", meciul cu selecționata U- niunii Sovietice, contînd In finala a- mintită. în fața unui numeros publio (asistența a fost de fapt de ordinul zecilor de mii, dacă avem în vedere că meciul s-a televizat), primii jucători intrați pe teren pentru a-și disputa șansele au fost „veteranii" echipelor — Ion Țiriac (30 de ani) și Tomas Lejus (28 ani). Bogata lor experiență s-a relevat încă de la primele schimburi de mingi. Un fapt curios însă: mai întîi Lejus și apoi Țiriac au cîștigat cîte un „ghem" contra serviciului... Lucrurile au intrat imediat în normal. Țiriac — avînd serviciul —

id

Ați remarcat noutăți în rafturile unor magazine de galanterie ? Au apărut mai multe modele de tricotaje și lenjerie din fire de mătase artificială și fire de lînă în amestec, pulovere, jachete, fulare din fire sintetica P.N.A. Multe din ele sînt produse la fabrica „Drapelul Roșu“- Sibiu. Colectivul acestei întreprinderi se străduiește să păstreze bunul renume cîștigat.Se știe că o dată cu fiecare echinox sau solstițiu crește și interesul cumpărătorului pentru completarea garderobei necesare anotimpului care vine. De aceasta ține seamă și fabrica „Drapelul Roșu" care, în prima parte a a- cestui an, a creat 90 de modele noi de tricotaje și lenjerie pentru femei și copii. De reținut că din cele 90 de modele noi, 82 au și intrat în fabricație încă primul semestru al anului, vorba de 50 de modele noi tricotaje și lenjerie din fire mătase artificială și de 32 modele de tricotaje din P.N.A. și lînă. Croieli noi, după „linia" ultimei mode, îmbrăcăminte de sport — pulovere, căciuli, fulare

din E de de

cu desene jakard cu diferite contexturi care imită lucrul de mînă, lenjerie cu multă dantelărie, toate realizate într-o gamă variată de culori. La „Drapelul Roșu" există două ateliere de creație : unul pentru tricotaje din fire sintetice și altul pentru lenjerie din mătase artificială, în care lucrează creatori, tehnicieni cu o bogată experiență și cu multă sensibilitate față de nou. Iar pentru ca modelele create să poată fi introduse cît mai repede în fabricație, întreprinde-

pentru Congresul al X-lea. „Am a- flat cu nețărmurită bucurie, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune printre altele în telegramă, do hotărîrea Conferinței extraordinare a organizației de partid a municipiului București, împărtășită cu entuziasm de celelalte conferințe județene, de a propune Congresului realegerea dumneavoastră in funcția de secretar general al C.C. al partidului. Noi, cadrele didactice de la disciplinele de științe sociale, vedem în realegerea dumneavoastră în această funcție de cea mai înaltă răspundere națională chezășia sigură a continuității liniei politice mar- Xist-leniniste ferme, înțelepte și patriotico a partidului nostru în activitatea sa internă și externă, garanția unei neabătute înaintări a României socialiste spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației. In calitate de lucrători in domeniul ideologic, chemați să contribuim la înfăptuirea sarcinilor importante stabilite de partid privind educația comunistă, marxist-leninistă a tineretului studios — menționează în încheiere telegrama — vă încredințăm că ne vom intensifica permanent e- forturile în această nobilă activitate, răspunzînd astfel grijii permanente pe care conducerea de partid și de stat, dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, o purtați învățămîntului de toate gradele, activității de formare a viitoarelor generații de intelectuali".
★ziasm, participanțiî la sesiune au a- doptat textul unei telegrame adresate COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele : „Cercetătorii, proiectanții, specialiștii și tehnicienii din acest sector de activitate își exprimă adeziunea deplină la mărețul program de dezvoltare a economiei, științei și culturii naționale, cuprins în documentele elaborate de Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu, pe dumneavoastră personal și întreaga conducere a partidului, că lucrătorii acestui institut, profund atașați intereselor poporului, nu vor precupeți energia și devotamentul lor pentru înfăptuirea mărețului program de dezvoltare multilaterală și înflorire a patriei".

T
(Agerpres)

U. R. S. S. 2-0a luat conducerea cu 2—1. A punctat, cu mare siguranță, și pe serviciul lui Lejus, distanțîndu-se la 3—1. Setul i-a revenit lui Țiriac cu 6—3, căci a avut unele momente de scădere în „ghemurile" șase și șapte ale setului.Mult mai dîrze, următoarele două seturi revin de asemenea lui Țiriao (6—3, 8—6). în acest fel, echipa noastră ia conducerea cu 1—0.în continuare, apar Ilie Năstase și Aleksandr Metreveli. Disputa lor este ceva mai animată, ambii preferind un joc cu predileoție mobil, cu dese deplasări la fileu. Căldura toridă — care de altfel a contribuit și la „căderea" fizică a jucătorilor din întîlnirea anterioară a zilei — avea să constituie un adversar greu de trecut atît pentru Năstase, cît și pentru Metreveli.

Campionul nostru, după un }oc ■excelent, a reușit să cîștige cu 6—4, 6—2, 7—5.Astăzi, cu începere de la ora 15,30, are loc partida de dublu.
★

La Bristol, tn cadrul aceleiași com
petiții, echipa Angliei conduce cu 
2—1 in meciul cu formația Republicii 
Sud-Africane. In partida de dublu, pe
rechea engleză Cox, Curtis a învins 
cu 6—4, 3—6, 4—6, 6—4, 9—7 cuplul 
sud-african Hewitt, MacMillan.

În cîteva rînduri

cu privire la cea de-a 42-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciprocîn zilele de 16 și 17 iulie a avut loc la Moscova cea de-a 42-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. La ședință au participat reprezentanții țărilor membre ale C.A.E.R. în Comitetul Executiv : T. Țolov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, F. Ha- mouz, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, G. Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Gombojov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, P. Ja- roszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Gh. Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, A. Apro, vicepreședinte al guvernului Revoluționar Muncitorese-Țără- neso Ungar, M. Leseciko, vicepreședinte _ al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.La ședința Comitetului Executiv a participat, în conformitate cu convenția dintre C.A.E.R. și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, V. Gainovici, șeful misiunii permanente a R.S.F.I. de pe lingă C.A.E.R.Ședința a fost prezidată de P. Ja- roszevvicz, reprezentantul Republicii Populare Polone.Comitetul Executiv a aprobat programul desfășurării în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc a unor acțiuni legate de aniversarea a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin. Programul special prevede prezentarea la cea de-a 24-a sesiune a unui referat despre aniversarea a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin, precum și organizarea de către secretariatul Consiliului, împreună cu Academia de Științe a U.R.S.S., a unei conferințe științifice internaționale consacrate întemeietorului priinulul stat socialist din lume.La ședința Comitetului Executiv au prezentat informări cu privire la planurile de muncă ale grupelor de lucru, create prin hotărîrea celei de-a 41-a ședințe a Comitetului Executiv în legătură cu elaborarea programului complex de perspectivă privind adîncitea șl perfecționarea în continuare a colaborării țărilor membra ale C.A.E.R. : N. K. Baibakov, președintele grupei de lucru pentru problemele coordonării planurilor, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S. ? V. A. Kirillin, președintele grupei de lucru pentru problemele colaborării tehnico-științifice, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de stat pentru știință și tehnică al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. ; S. Majewski, președintele grupei de lucru pentru

probleme valutar-financiare, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone ; V. Șopov, președintele grupei de lucru pentru elaborarea problemei privind colaborarea țărilor interesate, membre ale C.A.E.R., în domeniul agriculturii șl industriei alimentare, ministrul agriculturii și industriei alimentara al R. P. Bulgaria ; J. Biro, președintele grupei de lucru pentru probleme de comerț exterior, ministrul comerțului exterior al R. P, Ungare ; N. V. Faddeev, președintele grupei de lucru pentru probleme organizatorice și juridice, secretarul C.A.E.R. ; D. Tarantowicz, pentru președintele grupai de lucru In domeniul dezvoltării tuturor tipurilor de transport, adjunct al ministrului transporturilor al R. P. Polone ; G. Teubrich, pentru președintele comisiei permanente C.A.E.R. pentru standardizare, vicepreședinte al Comitetului pentru Standardizare al R.D.G.Comitetul Executiv a relevat activitatea vastă desfășurată de grupele de lucru și a aprobat planurile de muncă ale grupelor de lucru șl Comisiei permanente C.A.E.R. pentru standardizare privind elaborarea principalelor direcții ale dezvoltării în continuare a colaborării economice și tehnico-științifice a țărilor membre ale C.A.E.R.Apreciind activitatea desfășurată. Comitetul Executiv a menționat că în etapa actuală a realizării hotă- rîrii celei de-a 23-a sesiuni (speciale) a Consiliului în țările membre ale C.AJE.R., în conformitate cu ho- tărîrile adoptate de cea de-a 41-a ședință a Comitetului Executiv, s-a acordat o mare însemnătate activității de pregătire a proiectelor planurilor de muncă ale grupelor da lucru, ceea ce a contribuit la antrenarea în această activitate a unul cerc larg de activiști de stat, economiști și specialiști eminent! din numeroase ramuri ale economiei naționale din țările respective.Comitetul Executiv a adoptat programul realizării hotărârilor; celei de-a 23-a sesiuni (speciale) a Consiliului, privind colaborarea în continuare a țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproa în domeniul relațiilor valutar-finan- ciare șl de credit, prezentat de Comisia permanentă C.A.E.R. pentru probleme1 valutar-financiare.Au fost examinate, de asemenea, alte probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice, printra care Informarea secretariatului Consiliului despre mersul realizării recomandărilor referitoare la îmbunătățirea lucrărilor privind specializarea și cooperarea în producție.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegera reciprocă.

„Maratonu

(Urmare din pag. I)

Fază din întîlnirea Țiriac — Lejus Foto : S. Cristian

• BASCHET. România — Italia 
48—45. Turneul internațional feminin de baschet de la Ragusa a luat sfîrșit cu victoria reprezentativei Cehoslovaciei care a totalizat 6 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat echipele Franței (5 p), României (4 p.) și Italiei (3 p.).în ultima zi a competiției : România — Italia 48—45 (25—20) ; Cehoslovacia — Franța 69—47 (35—26).

o ATLETISM. România — Grecia (juniori) 119—92. Disputată timp de două zile pe stadionul „Karais- kakis" din Atena, întîlnirea internațională de atletism dintre echipele de juniori ale Greciei și României s-a încheiat cu succesul tinerilor sportivi români, învingători cu scorul final de 119—92 puncte.Din cele 10 probe desfășurate în ziua a doua, atleții români au cîștigat șase : 200 m plat -21”6/101 prăjină — Voinea disc — Suha 52,52 m ; 400 duri — Petronius 55’’l/101 marș — Stan 47’48”4/10; 4X400 m — România 3’18”5/10.In proba de 800 m, cîștigătorul — Zaharopoulos — cu timpul de 1’53” 4/10 a stabilit un nou record de juniori al Greciei.

• Păsulă4,20 m | m gar-10 km ștafeta

rea a fost dotată cu mașini rapide de tricotat cu urzeală, tip „Ko- kett", mașini de tricotat dantele pentru garnituri și altele.— Ca să satisfaci exigențele cumpărătorilor nu-i suficient numai să creezi, să realizezi modele noi — ne spunea ing. Torna Popa, directorul întreprinderii. Argumentul „mărcii fabricii" îl constituie calitatea produselor. Este un adevăr că, pînă nu de mult, mai aveam surprize datorită calității „instabile" a firelor. De anul trecut, însă, de cînd a fost dat în

folosință noul corp industrial cu mașini și utilaje de înaltă productivitate, fabrica dispune de un laborator special pentru încercări fizico-mecanice care analizează în amănunt toate firele ce urmează să intre în fabricație. Și finisajul se execută acum în condiții superioare. Vopsirea, de pildă, se realizează cu aparate speciale, care asigură o circulație perfectă a flotei de vopsire, ca și un regim constant de temperatură. în aceeași ordine de idei aș vrea să spun că operația semifabricatelor șl finite se realizează mașini cu abur".Stăruințele depuse pentru acreditarea „mărcii" de tricotaje sl- biene se fructifică din plin, anul acesta marcînd o creștere de trei ori a solicitărilor la export, față de anul trecut. Produsele fabricii „Drapelul Roșu" se vînd anul a- cesta în mai multe țări. Ele reprezintă totodată fabrica și la tîrguri internaționale de prestigiu.

• La Miinster (R.F.G.) s-a desfășurat un concurs internațional de atletism în nocturnă. Probele de sprint au fost dominate de sportivii cubanezi. Cursa de 100 m plat masculin a revenit lui H. Ramirez (10’T/10), iar proba similară feminină Miguelinei Cobian (ll”5/10). Atletul kenyan Amos Biwott, campion olimpic la Ciudad de Mexico, a terminat învingător în proba de 3 000 m obstacole cu 8’39”8/10, iar compatriotul său Christ Asati a ocupat primul loc în cursa de 400 m cu 46”2/10. Bodo Tumler (R.F.G.) a cîștigat proba de 1 500 m în 3’42”5/10.
de călcare a a produselor în prezent cu

N. BRUJAN
corespondentul „Scînteii*

• ȘAH. — Sportivele noastre conduc la Lublin. După opt runde, în turneul internațional feminin de șah de 'a Lublin (Polonia), pe primele două locuri se află reprezentantele României : Tereza Baumstark și Su- zana Makai, ambele cu cite 6 puncte. Le urmează în clasament Iurczin- ska (Polonia) — 5,5 puncte (1) hailova (Bulgaria), Radzikovska lonia) - 5 puncte etc.

o sarcină care i-a depășit pe exper- ții de Ia Vedbaek. Textul proiectului de tratat — cu excepția problemelor rămase deschise — care a fost remis guvernelor respective pentru a fi studiat, urmează să fie dat publicității lunea viitoare. După eum se arată în comunicat, premierii celor patru țări se vor întruni la Oslo la 2 sau 4 octombrie cu scopul de a rezolva serioasele chestiuni rămase în suspensie și a da proiectului forma definitivă. Rămîne de văzut, așa cum se apreciază în cercurile observatorilor nordici, dacă ei vor reuși să înfăptuiască ceea ce experții de la Vedbaek nu au putut.De altfel se poate spune că piedici similare cu cele ivite în calea reunirii de la Vedbaek s-au manifestat pe întreg parcursul discutării proiectului Nordek. Premierul norvegian Per Borten amintea într-o declarație că „Uniunea vamală, agricultura și pescuitul ridică mari dificultăți, încă nerezolvate, în calea Nordek-ului". Nu fără motive, ziarele nordice au fost de părere că această declarație confirmă absența rezultatelor la discuțiile a- supra Nordek-ului. In țările scandinave s-au făcut auzite în ultimul timp voci care cer o aprofundare cît mai serioasă cu putință a piedicilor ce decurg din aisparitățile economiilor naționale ale celor patru țări Două organizații norvegiene — Uniunea țărănească și Uniunea centrală agricolă — au adresat, încă din primăvară, o scrisoare Ministerului Comerțului de la Oslo. în care se arăta că „agriculturile celor patru țări, departe de a se completa, au fiecare în parte interese deosebite și, de aceea, crearea unei piețe comune agrare scandinave nu este realizabilă intr-un viitor a- propiat". Sînt cunoscute temerile partenerilor Danemarcei în proiectatul Nordek față de eventualitatea unei „invazii agricole" daneze. Danemarca, țară care în urma eșecului suferit în fața porților Pieței comune insistă mult pentru crearea Nordek-ului, vede tn instituirea acestui organism

economic „o supapă" pentru scurgerea spre Scandinavia a surplusurilor sale agricole. In mod inevitabil, a- ceastă tendință se lovește de politica agricolă protecționistă pe care o practică celelalte țări nordice. Ia afară de aceasta, organizarea proiectatei uniuni economice prevede înființarea unui „secretariat nordic", al cărui rol ar fi asemănător celui al faimoasei Comisii Executive a C.E.E. Și în a- ceastă direcție proiectul Nordek s-a izbit de rezistențe, din partea Suediei și Finlandei, care nu privesc favorabil ideea instituirii unor organe suprastatale, de natură să limiteze suveranitatea și independența politică și economică a statelor respective.O altă piedică este de natură politică. Se știe că Danemarca și Norvegia sînt membre ale N.A.T.O., iar Finlanda și Suedia țări neutre. Cercurile politice din aceste din urmă două state își exprimă preocuparea față de eventualele consecințe politice pe care le comportă crearea Nordek- ului. Un acord cu privire la o eventuală uniune vamală implică condiții politice care ar putea duce în ultimă instanță la extinderea influenței a- tlantice asupra întregii zone scandinave. „Nu se poate crea o alianță economică nordică, indiferent sub ce formă — scria în legătură cu a- ceasta ziarul suedez „Aftonbladet" — fără ca ea să nu antreneze consecințe politico-militare". Subliniind poziția guvernului finlandez în această privință, președintele Kekkonen declara: „Lărgirea cooperării economice nu trebuie să aibă consecințe asupra neutralității noastre, baza politicii externe a Finlandei".Ca urmare a tuturor acestor evoluții. aprecierile Inițiale optimista referitoare la o apropiată materializare a Nordek-ului au devenit mal precaute, majoritatea cercurilor politice în cauză considerînd că această problemă nu se pune mai înainte de 1970. In acest context, divergențele reapărute la întîlnirea de la Vedbaek nu sînt surprinzătoare, iar prelungirea discuțiilor peste termenul fixat, precum și rezultatele obținute reflectă tocmai lîpsa unor puncta da vedere comune.
1j Atenție, proiectant!!Mi- (Po-

eta- dis- ■ “ ' ~ ' ■ Clermontrevenit francezului Pierre Matignon (ultimul în clasamentul general) cu timpul de 6h 49'54”. Plutonul condus de Eddy Merckx a sosit la interval de 1’25” Belgianul Merckx, liderul clasamentului are toate șansele să cîștige actuala ediție a Turului Franței. A- vansul său față de al doilea clasat,- francezul Pingeon, este de 16'40”, în timp ce Raymond Poulidor se află pe locul 3 la peste 20 de minute.

• CICLISM. — Cea de-a 20-a pă a Turului ciclist al Franței, putată pe traseul Brive — CL.. Ferrand (198 km), a rever.il
COMITETUL DE STAT PEN- ) TRU CONSTRUCȚII, ARHITEC-ț TURA ȘI SISTEMATIZARE or-i ganizează un concurs de pro-) lectore cu tema „Noi soluțiiț constructive pentru clădirilei de locuit cu parter + patru e-’ taje și confort diferențiat, a-) vînd structura de rezistențăl din panouri mari prefabricate”./ Tema-piogram poate fi ob- ) ținută de la C.S.C.A.S., în Bucu- 

i iești, iar în celelalte orașe se i poate procura de la D.S A.P.C. 
1 și de la Institutul județean de

proiectare din Arad, cu începere de la 19 Iulie a.c.Proiectele realizate se vor depune pînă la 15 decembrie a.c., orele 15,00, la C.S.C.A.S., sir. Calomfirescu nr. 8, sectorul 4, București.Pentru cele mai bune soluții vor fi acordate următoarele premii și mențiuni :Premiul I — 25 000 leiPremiul II — 20 000 lei Premiul III — 15 000 leiDouă mențiuni a 5 500 lei fiecare.

rever.il


VEMOL DE SUD

Atacuri 
ale patrioțiior 

asupra SaigonuluiSAIGON 18 (Agerpres). — Unități ale forțelor patriotice din Vietnamul de sud au lansat rachete asupra Saigonului în cursul nopții de joi spre vineri. Tot în ultimele 24 de ore, detașamentele patriotice au bombardat nouă fortificații ale trupelor S.U.A. și ale administrației saigoneze — relatează corespondenții agențiilor de presă occidentale.In apropiere de An Loc, la nord de capitala sud-vietnameză, grupuri de patrioți au atacat un convoi militai american. în cursul luptelor a intervenit și artileria forțelor S.U.A.PROTEST AL M.A.E. AL R. B. VIETNAMHANOI 18 (Agerpres). — In zilele de 14, 15 și 16 iulie, anunță a- genția VNA, avioane americane au lansat rachete și bombe asupra orașului Vinh, capitala provinciei Nghe An, precum și asupra unor sate din districtul Hung Nguyen și satului Houng Lap din partea de nord a zonei demilitarizate. Avioane americane au lansat, de asemenea, produse toxice în cîteva sate din provincia Vinh Linh, provocînd pierderi de vieți o- menești și pagube materiale.Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a condamnat aceste acțiuni și a cerut Statelor Unite să pună capăt imediat oricăror acte de încălcare a suveranității și securității Republicii Democrate Vietnam.

Ansamblul folcloric „Ciprian Porumbescu" din Suceava a prezentat în sala studioului cinematografic din Lagos un spectacol de gală la care au asistat șeful statului nigerian, ge- neralul-maior Yakubu Gowon, ș! soția sa, ministrul federal al informațiilor și muncii, Anthony Enahoro, ministru] federal al afacerilor interne, Alhaji Kam Salem, și alte oficialități. Șeful statului nigerian a făcut aprecieri elogioase pentru înalta ținută artistică a spectacolului, subliniind că arta este unul dintre mijloacele de cunoaștere și apropiere între popoare.înaintea plecării ansamblului folcloric românesc, ministrul federal al informațiilor și muncii a oferit un cocteil în saloanele hotelului Federal Palace, la care au participat oficialități nigerie- ne, ambasadorul României în Nigeria, Gh. Iason, și membrii ambasadei române, oameni de cultură, ziariști.

Distanța pînă la Lună se micșorează 
cu fiecare clipă

Vineri, 18 iulie, ora 01,32. Nava 
cosmică se află la 230 000 km de Pă
mînt. „Apollo-11", care se apropie tot 
mai mult de Lună, transmite din Cos
mos. Pe ecranele televizoarelor, tele
spectatorii pot să-și contemple pro
pria planetă: un glob albastru, de 
mărimea unei mingi de baschet, cu 
pete cafenii care răsar, ici-colo, prin
tre eșarfele albe ale norilor. După cum 
ne-a relatat în cursul serii corespon
dentul nostru de la Washington — C. 
Alexandroaie — calitatea tehnică a 
emisiunilor a fost ireproșabilă.

Astronauții de pe „Apollo-11" s-au 
limitat la relatări laconice, precise. 
„Nu avem de gînd să le facernconcu
rență fotografilor profesioniști" — a 
declarat Neil Armstrong în timp ce 
îndrepta obiectivul camerei de luat 
vederi spre Pămînt.

— Spuneți-ne ce vedeți!
— Remarcăm formațiuni de nori 

deasupra coastei de vest a Statelor 
Unite.

— Dați-ne cîteva detalii asupra lor.
— Sînt concentrații puternice de 

nori în sudul Mexicului și în zona 
ecuatorială. Probabil că sînt însoțite de 
mici furtuni.

— Și culorile ? Ce culori distingeți ?
— Oceanele sînt de un albastru 

intens, continentele mi căpătat o co
lorație pestriță, nedefinită.

Apoi, pămîntenii au urmărit un a- 
devărat curs ținut de cei trei astro- 
nauți — eminenți specialiști — asupra 
funcționării navei „Apollo-ll“. În 
cursul emisiunii de vineri, care a du
rat o fumătate de oră, au putut fi, de 
asemenea, distinse cele mai mici amă
nunte ale interiorului cabinei spațiale :

ITALIA

Criza guvernamentală după încheierea 
primei runde de consultăriROMA 18. — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite : După încheierea primei runde de consultări a premierului desemnat, Mariano Rumor, criza guvernamentală din Italia a intrat într-o nouă fază. în prima rundă de consultări, Rumor a analizat împreună cu reprezentanții partidelor democrat-creștin, socialist, socialist unitar (foștii social- democrați) și republican posibilitatea creării unui nou guvern de centru- stînga cu participarea partidelor politice membre ale vechii coaliții.In ce privește orientarea partidelor față de criza guvernamentală, prima rundă de consultări nu a adus schimbări neașteptate. Fiecare delegație s-a limitat la repetarea poziției

PIAȚA COMUNĂ

DIVERGENTE PRELUNGITE1
privind stabilirea de prețuri 

unice la unele produse 
agroalimentareBRUXELLES 18 (Agerpres). — Miniștrii agriculturii din țările Pieței comune, întruniți în capitala Belgiei, nu au reușit să ajungă la un a- cord asupra stabilirii unor prețuri unice la produsele lactate și din carne de vită Ei au hotărît să amîne discutarea acestei probleme pentru viitoarea lor reuniune, care va avea loc între 30 iulie și 4 august. Amînă- rile succesive ale unei decizii se da- toresc dezacordului persistent între „cei șase” în acest domeniu. Președintele reuniunii, ministrul olandez Pierre Lardinois, a declarat ziariștilor că, probabil, singurul rezultat al acestei noi întîlniri va fi stabilirea unor reduceri nesemnificative de prețuri la unele produse agroalimentare.Vicepreședintele Comisie! Pieței comune, Sicco Mansholt, a avertizat că, în cazul prelungirii neînțelegerilor dintre miniștrii agriculturii asupra reducerii unor prețuri agricole unice, Fondul agricol al Pieței comune va deveni insuficient pentru acoperirea compensațiilor plătite unor țări membre.★PARIS 18 (Agerpres). — La Paris s-au încheiat convorbirile între miniștrii afacerilor externe ai Franței și Olandei, Maurice Schumann și Joseph Luns După convorbiri, Schumann a declarat că Franța, în principiu, nu are obiecții față de cererea Marii Britanii de aderare la Piața comună, dacă acest lucru nu va duce la slăbirea C.E.E El a declarat că politica franceză urmărește „perfecțio narea, adîncirea și lărgirea Pieței comune"La rîndul său, Joseph Luns a arătat că obiectivul convorbirilor sale cu ministrul francez a fost cunoașterea poziției noului guvern francez față de problema lărgirii Pieței comuneCei doi miniștri au mai abordat problema Uniunii Europei Occidentale, la ale cărei ultime reuniuni Franța n-a participat, precum și alte probleme internaționale, printre care și situația din Orientul Mijlociu.

televiziunea a redus la zero distanța 
enormă dintre navă și Pămînt.

Animația din cabină pe tot parcursul 
celor 30 de minute a spulberat teme
rile celor de la sol că echipajul lui „A- 
pollo-11" va stabili un „record al tă
cerii" în Cosmos sau că Armstrong, 
odată ajuns pe Lună, ar găsi nimerit 

----- Ț

„Aveți legătura cu Apolîo-1T‘! Trans
misiune în direct de pe nava cosmică

Va fi devansat momentul când omul 
va păși pe Lună ?

„Vulturul” este gata de aselenizare

să comunice doar că a aselenizat, fără 
a împărtăși telespectatorilor impresiile 
sale la vederea priveliștii selenare.

Anterior, în cursul dimineții, 
Armstrong, Aldrin si Collins au bene
ficiat de o oră în plus de somn, spe
cialiștii de la Houston hotărînd să 
facă o „derogare" de la programul 
inițial întrucît totul se desfășura per
fect la bordul navei. După cum a 
declarat directorul zborului, Gleen 
Lunney, aparatele de control al pulsu
lui astronauților indicau că ei se aflau 

cunoscute, expusă anterior de organele de conducere ale partidelor. Totuși, după cum se știe, mandatul premierului desemnat, Rumor, este „amplu". ceea ce înseamnă că acesta nu are obligația de a se limita la o singură posibilitate de grupare a forțelor în viitorul guvern — în cazul de față la cele patru partide — ci de a se alcătui un guvern bazat pe formula de centru-stînga.Singurul element nou apărut este cererea Partidului Socialist Unitar ca nu numai viitorul guvern, ci și organele de conducere ale partidelor participante la coaliție să se angajeze formal să nu colaboreze în viitor cu partidul comunist. Pe de altă parte, secretarul Partidului Socialist Italian, Francesco de Martino, a declarat că socialiștii doresc „să se procedeze la reconstituirea unui guvern Ie centru-stînga cu același program și aceleași caracteristici politice cu al cabinetului precedent".Direcțiunea Partidului Comunist Italian a analizat desfășurarea crizei de guvern legată de problemele urgente ale maselor de oameni ai muncii și a dat publicității o rezoluție în care se menționează că „dintre țările Pieței comune, Italia este țara care are salariile cele mai scăzute, numărul cel mai mare de șomeri și de emigranți". Documentul subliniază că în momentul de față nu este în interesul țării să se recurgă la organizarea alegerilor politice anticipate.
Guvernul Sudanului tinde spre extinderea 

relațiilor comerciale cu țările socialiste 
— declara premierul AwdallahKHARTUM 18 (Agerpres). — „Guvernul Sudanului tinde spre o extindere și întărire a relațiilor economice și comerciale cu țările arabe și socialiste", a declarat premierul sudanez Abu Bakr Awdal- lah într-un interviu acordat ziarului „Al Gumhuria". Sudanul este ferm hotărît, a subliniat el, „să o-
Ostilitățile dintre Salvador

9

si Honduras continuă
WASHINGTON 18 (Agerpres). — După cum s-a anunțat la Tegucigalpa, în tot cursul zilei de vineri au continuat luptele între trupele hondurie- ne și salvadoriene. Ciocnirile cele mai violente s-au produs la nord-vest de capitala honduriană. Autoritățile salvadoriene pretind că în cele cinci zile de lupte au fost uciși 1500 soldați hondurieni și 600 salvadorieni. Consiliul Organizației Statelor Americane a cerut vineri guvernelor Salvadorului și Hondurasului să înceteze
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într-un somn profund și odihnitor și 
de aceea nu au fost tulburați. După 
micul dejun, compus din piersici, 
șuncă, fulgi de ovăz și suc de porto
cale, echipajul și-a reluat activitatea.

Misiunea cea mai importantă a zilei 
a constituit-o inspectarea modulului 
lunar de către Armstrong și Aldrin.

i
î 
I

*

_ _ _ _ J
In cursul serii, respectiv la ora 22,30, 
ora Bucureștiului, Armstrong și Aldrin 
au trecui la presurizarea (mărirea pre
siunii) „Vulturului", pentru prima 
dată de la lansare. O oră mai tîrziu 
Aldrin a pătruns în interior, fiind ur
mat de Armstrong. O inspecție de 
„rutină", dar absolut necesară; de 
funcționarea absolut perfectă a tutu
ror mecanismelor din interiorul mo
dulului depinde reușita misiunii 
„Apollo-ll".

„Apollo-11" are o traiectorie perfec

fu prilejul celei 
de-a 25-a 
aniversări 

a eliberării 
României

PARIS 18. — Corespondentul Agerpres Al. Gheorghiu transmite : Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării României, Max Welltzer, directorul Centrului francez de cooperare socială și culturală, a conferențiat la Centrul internațional al tineretului din Paris despre dezvoltarea țării noastre în ultimul sfert de veac. ★LAGOS 18 (Agerpres). — In cadrul acțiunilor inițiate pentru marcarea celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, postul de radio Nigeria a difuzat un program de muzică românească însoțit de un amplu material documentar consacrat vieții muzicale din România.
■ ' r - ’)

crotească economia națională de Influența Imperialistă și să o așeze pe baze noi, trainice".Primul ministru a subliniat că guvernul va promova o politică de industrializare și își va orienta e- forturile spre o folosire maximă a resurselor naturale.

ostilitățile la ora 20 (GMT) și a stabilit ca retragerea trupelor salvadoriene din teritoriul hondurian să se încheie într-o perioadă de 96 de ore de la încetarea focului. Planul în patru puncte elaborat de Consiliul O.S.A. prevede, de asemenea, acordarea de garanții privind securitatea cetățeniloi uneia din părțile în conflict care trăiesc în cealaltă țară și trimiterea la fața locului a unor echipe de observatori ai O.S.A. pentru a supraveghea a- plicarea hotărîrilor luate.

tă” — a anunțat Houston. De aceea, 
o nouă manevră de corectare a traiec
toriei, care trebuia să aibă loc vineri 
seara, a fost anulată. Manevra efec
tuată în ziua de 17 iulie a plasat 
„trenul spațial" pe o traiectorie care îi va permite să se apropie de Lună 
pînă la 129,6 km, fără alte corectări.

Pe măsură ce „Apollo-11" străbate 
ultimii zeci de mii de kilometri care 
o mai despart de obiectivul său final, 
Luna, la centrul de control se vor
bește despre posibilitatea ca momen
tul istoric al primului pas pe care 
omul îl va face pe un alt corp ceresc 
să fie devansat. Joi seara, Clifford 
Charlesworth, unul din directorii de 
zbor ai misiunii „Apollo-11", a decla
rat că NEIL ARMSTRONG ȘI ED
WIN ALDRIN AR PUTEA EVEN
TUAL COBORI DIN MODUL IN 
JURUL OREI 4,17 (ORA BUCU
REȘTIULUI) DACĂ NU VOR PU
TEA DORMI SAU VOR FI NERĂB
DĂTORI SĂ PĂȘEASCĂ PE SOLOD 
LUNAR.

După depășirea echigravisferei, a- 
devărat hotar al Lunii, punctul unde 
atracția Pămîntului se echilibrează cu 
atracția satelitului său natural, cabina 
spațială prinsă în atracția Lunii își mă
rește tot mai mult viteza, dorind parcă 
să grăbească cît mai mult întâlnirea 
dintre mesagerii Pămîntului cu astrul 
nopții.

Evenimentul unic în istorie te 
apropie.

La Washington s-a anunțat că luni în zori va fi stabilită o legătură di
rectă prin radio între președintele 
Nixon și selenauți, imediat după ce 
aceștia vor fi pășit pe Lună.

In oceanul de relatări, comentarii

agențiile de presă transmit;
Lui Andrei Gromîko, ministrul afacerilor7 externe al 

O.S.S., i-a fost decernat titlul de „Erou al muncii socia
liste", printr-un decret al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la naștere și pentru merite deosebite în activitate.

Partidul socialist din 
Chile se pronunță în favoa
rea unității tuturor forțelor 
antiimperialiste din țară, * declarat Aniceto Rodriguezj secretar general al acestui partid. Declarația a fost făcută la încheierea lucrărilor unei plenare a Partidului socialist chilian în cursul căreia au fost examinate tactica și strategia partidului față de alegerile prezidențiale din 1970.

Probleme legate de apli
carea în continuare a refor
mei economice, tinînt3 seama de experiența acumulată pînă acum în economia națională, au fost examinate de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. în ședința sa din 18 iulie. In cadrul ședinței, menționează agenția TASS, a avut loc un schimb de păreri în legătură cu problemele de cea mai mare importanță pentru îmbunătățirea conducerii întreprinderilor care lucrează după noul sistem.

La Varșovia a avut Ioc 
inaugurarea festivă a nou
lui studio de radio și tele
viziune» Ca urmare a îndeplinirii
R. D. GERMANĂ

COMUNICAT Cil PRIVIRE 
IA ÎNDEPLINIREA planului 

PE PRIMUL SEMESTRUBERLIN 18 (Agerpres). — Direcția pentru Statistică a R. D. Germane a dat publicității un comunicat cu privire la îndeplinirea planului economiei naționale în primele șase luni ale anului 1969. Productivitatea muncii a crescut cu peste opt la sută, iar producția industrială cu 8,5 la sută în comparație cu primul semestru al anului precedent, se arată în comunicat. Volumul comerțului exterior a crescut cu 9;2 la sută, din care cel cu țările membre ale C.A.E.R. cu 11,6 la sută, în raport se subliniază dezvoltarea comerțului cu Siyia, Irak și Ceylon și se constată o sp'orire a comerțului cu țările capitaliste industrializate, în această perioadă, se arată în raport, Republica Democrată Germană și-a mărit exporturile în Franța și Belgia și comerțul cu Germania occidentală și cu Berlinul occidental.Ca urmare a iernii îndelungate, aprovizionarea cu legume și fructe proaspete a fost sub nivelul anului precedent, deficit pe care nici importurile suplimentare nu l-au putut acoperi.In transporturi a fost realizată o creștere de 2 la sută față de perioada corespunzătoare a anului 1968 1 transporturile feroviare nu și-au îndeplinit sarcinile de plan în ce privește sporirea parcului de locomotive.
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Sistemul de oxigen

Buzunarul pentru 
echelarll de protecție

Rezervele de

pentru diferit* scopuri

de protecție ■ conectorului

Clapa de acces pentru

Imbrficfimlntea de protecție -.......-
termic» ?l împotriva meteoriților

Așa arată costumul în care cei doi selenaufi Armstrong și Aldrin vor păși 
pe Lună, apreciat ca cel mai scump costum din lume — costul său se ridică 
la 38 milioane de dolari — fiind de fapt un veritabil sistem autonom de men

ținere a vieții

ale presei mondiale, consacrate acestui 
eveniment, rețin atenția unele fapte 
nu lipsite de pitoresc. Astfel, o com
panie greacă de asigurări anunță un 
fapt inedit • crearea primei polițe de 
asigurare pentru spațiile extraterestre în valoare de aproximativ 10 000 do
lari, acordată în mod gratuit fiecăruia 
din cei trei cosmonauți americani. Ea 
își pierde însă valabilitatea în cazul în care astronauții vor refuza să se 

angajamentelor luate în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării Poloniei, constructorii au terminat lucrarea cu șase luni înainte de termen.
Avioane portugheze au 

violat din nou spațiul ae
rian al Zambiei, lansînd bombe asupra unei zone din apropierea graniței cu Mozambicul, au anunțat surse oficiale de la Lusaka.

Vizita Iui J. Sisco la Mos
cova» Intre 12 și 17 iulie, la Moscova s-a aflat asistentul secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele Orientului Apropiat și Asiei de sud, Joseph Sisco, transmite agenția TASS. In cursul vizitei s-a continuat schimbul de păreri în probleme referitoare la reglementarea situației din Orientul Apropiat.

Timp de zece zile, capitala Algeriei va găzdui delegații din 33 de țări reunite în cadrul Festivalului cultural panafrican, conceput ca spectacol și sărbătoare, ca omagiu adus zbuciumatei istorii a continentului negru, dar și speranțelor sale pentru viitor. „Festivalul de la Alger, declara în legătură cu aceasta Diallo Telli, secretarul general al O.U.A., reprezintă una din cele mai valoroase inițiative ale acestui organism, concretizînd victoria Africii asupra forțelor de alie- nizare și depersonalizare care o asediază de secole".
La Pnom Penh au fost 

date publicității notele Mi
nisterului de Externe al
Cambodgiei adresate guvernului S.U.A. și autorităților saigoneze în care se protestează împotriva actelor agresive întreprinse împotriva regatului Khmer. în aceste documente se aratăcă, în ultimele două luni, unități americane și saigoneze au violat în repetate rînduri frontierele Cambodgiei, omorînd 11 persoane civile. Guvernul Cambodgiei cere cu energie să se pună capăt acestor provocări armate și să fie plătite daunele pricinuite.

Secretarul general al 
C.îI.U. a părăsit vineri cliundedin New York,nica Leroysăptămîna trecută a fost supus unei intervenții chirurgicale. U Thant își va relua activitatea normală la sfîrși-tul lunii iulie.

Ca urmare a epidemiei 
de holeră semnalat^ 'n Afganistan și Pakistan, Iranul și-a închis vineri granițele cu aceste două state.
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întoarcă pe Pămînt, găsind pe Lună 
„condiții mai bune de viață" 1

Deși secretele Lunii vor fi în curînd 
dezvăluite, atracția ei misterioasă se 
pare că nu și-a pierdut farmecul pen 
tru îndrăgostiți : în California, Robert 
Wellington și Bertha Buthroni și-au 
fixat data căsătoriei lor în noaptea de 
duminică spre luni. Ei vor aștepta ca 
primul om să descindă pe Lună pen
tru a spune tradiționalul „da"...

Călătoria transatlantică a 
ambarcațiunii construită 
din papirus „Ra" continuă — a anunțat vineri prin radio exploratorul norvegian Thor Heyerdahl. împreună cu ceilalți șase membri ai echipajului său, Heyerdahl a hotărît să reia traseul spre coastele Americii în ciuda marilor avarii provocate ambarcațiunii de valurile ce au atins o înălțime de peste cinci metri.La „Casa Latina" din Roma a avut loc o conferință a prof. dr. Ana Aslan pe tema : „Un vis ce devine realitate : profilaxia îmbă- trînirii". Asistența a manifestat interes față de realizările obținute în România în domeniul ge- riatriei.
Din nou „stare 

excepțională” 

în Uruguay
Așa-numita „Elveție a Americlî Latine" trăiește din nou clipe de încordare. Armata, în permanentă alertă, patrulează pe străzile capitalei uruguayene, în fața edificiilor guvernamentale, a instituțiilor de în- vățămînt. Poliția operează masive arestări. Numeroși lideri sindicali își părăsesc domiciliul pentru a-și continua activitatea în ilegalitate. După mai puțin de patru luni, președintele Pacheco Areco a declarat din nou „starea excepțională" pe întreg teritoriul Uruguayului. în decretul1 guvernamental se subliniază că ;(- ceastă hotărîre a fost luată ca urmare a puternicului val de agitații sindicale și a grevelor care au paralizat în întregime administrația și unele sectoare economice. Știrile care continuă să sosească din Montevideo arată că 20 000 de funcționari din serviciile publice, care au anunțat că își vor înceta activitatea, au fost puși sub controlul armatei, Funcționarii de la băncile din capitală și-au părăsit locurile de muncă. Partidul Comunist din Uruguay a dat publicității o declarație în care condamnă decretarea „stării excepționale", acțiunile represive, antipopulare, arestările în rîndul liderilor sindicali și persoanelor cu vederi progresiste. Sub conducerea partidului comunist, în ciuda „stării excepționale", în întreaga țară au loc greve ale muncitorilor șl funcționarilor care afectează majoritatea domeniilor de activitate : transporturile urbane, feroviare și aeriene, serviciile poștale, portul, presa.Cauza directă a nemulțumirilor marii majorități a populației din U- ruguay o constituie situația economică a tării. în ultimii ani. economia Uruguayului a suferit foarte mulț, mai ales în urma unor schimbupe comerciale neechivalente, în spegiLi cu Statele Unite. Situația creată a fost agravată și de devalorizarea monedei naționale. Devalorizarea a avut drept consecință o adevărată reacție în lanț : creșterea preturilor de la 70 la sută în medie. în perioada 1963—67, la 183 la sută în 1968. în urma valului crescînd al nemulțumirii populare, salariile au fost mărite, dar nu într-o măsură satisfăcătoare.Pe fundalul acestei „profunde crize social-economice care îmbracă astăzi forme excesive" — după cum caracteriza Rodnei Arismendi, prim- secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, situația din țară — a luat amploare lupta clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualilor și a păturilor mijlocii ale populației orășenești în sprijinul revendicărilor economice și sociale, pentru apărarea democrației și suveranității țării împotriva monopolurilor străine.încă în urmă cu un an, președintele Areco a proclamat „măsuri de securitate" speciale, menite să frî- neze agitația socială Au fost arestate peste 6 000 de persoane, iar peste 60 000 de lucrători de la întreprinderile de stat au fost puși sub controlul armatei Oamenii muncii, întreaga populație au răspuns măsurilor luate de autorități, organizînd mari demonstrații și greve, cu ocuparea locurilor de muncă. Sub presiunea maselor populare, autoritățile au anulat „măsurile de securitate", iar libertățile democratice au fost restabilite. Au fost adoptate, totodată, o serie de decrete ca cel menit să stăvilească inflația prin blocarea prețurilor și a salariilor sau decretul privind reducerea bugetului cu 30 la sută începînd din 1969, ceea ce a dus la o oarecare îmbunătățire a situației. Astfel, în primele șase luni ale anului în curs s-a reușit să se reducă, nivelul vertiginos al creșterii prețurilor, costul vieții mărin- du-se „doar" cu 7,82 la sută ; . în același timp, rezervele de devize au crescut cu 68 milioane dolari. Aceste rezultate sînt însă departe de a rezolva grava situație economică a țării. încercările de asanare economică au fost — după părerea majorității observatorilor lumii latino- americane — deficiente sub două aspecte fundamentale : pe de o parte au fost făcute pe seama maselor populare, iar pe de alta nu au reușit nici să frîneze inflația, nici să restrîngă sistemul birocratio (după cum arată statisticile oficiale, din cei circa 2 600 000 de locuitori ai Uruguayului, cel puțin 220 000 sînt funcționari ai statului)Acestea sînt motivele pentru care valul nemulțumirilor și al agitației sociale a luat din nou amploare. Decretarea „stării excepționale" — pre- zentînd caracteristici identice cu „măsurile de securitate" anulate în martie — nu pare să aibă, potrivit observatorilor scenei politice din A- merica Latină, șanse mai mari decît acestea din urmă pentru rezolvarea situației existente.Dan MUNTEANU
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