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Erau al entuziasmului

SOCIALISTA
20 DE ÎNTREPRINDERI ȘI-AU 
ÎNDEPLINIT PLANUL DE 
PRODUCȚIE PE ȘAPTE LUNI

PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn- 
teii“). — Pînă la 23 iulie, 20 de în
treprinderi prahovene au anunțat în
deplinirea planului producției globa
le și marfă pe șapte luni. Printre a- 
cestea se numără Combinatul petro
chimic Ploiești, Uzina de anvelope 
Florești, Fabrica de geamuri-Scăieni, 
întreprinderea de carotaj și perforări 
PloleștL Fabrica de sticlă, din Azuga 
și ’Fabrică de conserve Vălenii de 
Munte. Datorită acestui avans în 
fabricație, se prelimina ca pînă la 
sfîrșitul lunii iulie cantitățile de pro
duse realizate peste plan să însumeze 
circa 200 milioane lei. O mare parte 
din producția suplimentară este des- 

.tinată livrărilor la export.

REZULTATELE FORMALIȘTI
LOR HUNEDORENI '

Colectivul secției a doua de furnale 
de Ia Combinatul siderurgic Hune
doara a elaborat miercuri ultimele 
tone de fontă din prevederile planu
lui de producție pe primele 7 luni. 
Cu producția dată peste prevederi, 
muncitorii, inginerii șj tehnicienii de 
la cele două furnale automatizate de 
cîte 1 000 m c au depășit de aproape 
trei ori angajamentul luat în cinstea 
celui de-al X-lea Congres al partidu
lui și a aniversării eliberării patriei. 
Fonta lichidă obținută în plus — care 
poate servi la producerea a circa 
50 000 tone de oțel — s-a realizat în 
condițiile unei eficiențe economice 
sporite. Consumul de. cocs a fost re
dus în medie cu 5 kg de fiecaie tonă 
de fontă elaborată, iar la prețul de 
cost s-a obținut o economie supli
mentară de peste 3 milioane Iei.

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
FESTE PREVEDERI

© PE ȘANTIERE DIN 

JUDEȚUL TIMIȘ CON
STRUCȚIILE AU RĂMAS 

IN URMĂ, DAR LA JUS
TIFICĂRI S-A DEPĂȘIT 

PLANUL © O PROBLEMĂ 

ACTUALĂ ÎN ZOOTEH-

NIE
BALANȚEI FURAJERE

CONGRESULUI DINAMIZEAZĂ GlNDIREA

CREATOARE A COMUNIȘTILOR,

a Întregului popor.
îndeamnă spre noi Înfăptuiri

Climatul demnității

de către ambasadorul extraordinar
și plenipotențiar al Guvernului 

Revoluționar Provizoriu al R 
Vietnamului de Sud 

în Republica Socialistă Ro
La 24 iulie 1969, președintele 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe domnul 
Nguyen Duc Van, care și-a prezen
tat scrisnrile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al ( 
voluționar Provizc 
cii Vietnamului d> 
blica Socialistă Ro

(CUVÎNTĂRILE 
PAG. A V-A).

PRIMIREA DE CÂTRE TOVAR/
ION GHEORCHE MAURER

A AMBASADORULUI EXTRAORI
Șl PLENIPOTENȚIAR 

Al REPUBLICII DEMOCRATE

și adeziunii Ude și încrederii în sine

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe Hoang 
Tu, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Demo
crate Vietnam la București, care 
i-a înmînat Apelul președintelui 
Republicii Democrate Vietnam, Ho

$i Min, adresat pi ,.t
mez cu ocazia cele 
versări a semnării
la Geneva cu priv

La convorbirea
prilej, care s-a d ; a.
atmosferă cordială,
Mihai Marin, adjtfr.
lui afacerilor externe. (Agerp,._

SZASZ Janos Dumitru GHIAȚÂ
artist al poporului

•—I----------- ----- ---- ---- »

Asistăm, șl sîntem în 
același timp părtași ac
tivi. la marea dezbate
re pe a cărei ordine 
de zi se află înscris 
destinul tării. Tezele și 
prqiectul de Directive 
discutate în largi adu
nări — dovadă a,demo
cratismului nostru con
secvent — au fost supu
se dezbaterii conferin
țelor extraordinare ale 
organizațiilor județene 
de partid, găsind și în 
cadrul acestor foruri e- 
coul entuziasmului șî a- 
cleziunea lucidă a ra
țiunii.

Scriitorul, observator 
atent al mișcărilor vii 
ale societății în care 
trăiește. consemnează 
din nou consecventa cu 
care este aplicată me
toda de conducere a 
partidului nostru : con
sultarea cu masele. Par
ticiparea conducătorilor

de partid la conferin
țele județene, caracte
rul concret, de lucru, 
al acestor adunări, a- 
plicarea la obiect, la 
realitatea directă pe 
care o reflectă Tezele 
și proiectul de Directi
ve. dezbaterea plină de 
răspundere, miile 
propuneri duc la o con
cluzie majoră : în Ro
mânia. poporul este pe 
deplin stâpîn pe soarta 
sa. Nu există nici o 
cucerire mai de preț.

Același fenomen — 
contactul direct cu pro
blemele vii ale societă
ții noastre. dialogul 
fructuos cu masele — 
se produce și în vizi
tele conducerii de partid
— în frânte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu
— în diferite regiuni 
ale tării, vizite pe care 
le-am urmărit cu legi
tim interes civic, con-

de

semnînd cu satisfacție 
primirea călduroasă ce 
s-a făcut conducătorilor 
de partid, ideile de am
plă semnificație șocial- 
politică cuprinse în cu- 
vîntările rostite de se
cretarul general al Co
mitetului Central al 
partidului. în discursul 
rostit la Arad, de pildă, 
se sublinia că toți cetă
țenii patriei 
vorbind 
gurește 
vorbesc 
limbă : .
mului. în graiul acesta, 
care unește inimi și 
voinți. a fost exprima
tă adeziunea maselor 
fată de politica internă 
și externă a partidului. 
Ce înseamnă această 

■. adeziune ? Angajamen
tul întregului popor de

__  . noastre, 
românește, uri-; 
ori germana, 
de fapt aceeași 
cea a socialis-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Tn aceste zile de mare 
efervescență a vieții 
noastre politice am ur
mărit cu adînc interes 
și aprobare larga dez
batere a Tezelor ji pro
iectului de Directive al
cătuite în vederea ce
lui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist 
Romăn, lucrările confe
rințelor organizaților

. ... judece-.de-particC vi-
<zite1e pe tare tovarășul ‘ ’

Nicolae Ceaușescu le-a 
făcut în cîteva ju
dețe. Documentele su
puse discuției publice 
cuprind un larg tablou 
de aplicare a celor mai 
înaintate idei, a .celei 
mai umane înțelegeri 
Ele izvorăsc din însu
șirile cele mai alese 
ale poporului nostru, 
servind idealurilor sale 
umane celor mai înain
tate, creînd climatul 
prielnic dezvoltării dem
nității 'și încrederii în

sine. Am aprobat aces
te documente nu numai 
in. calitatea mea de ce
tățean, ci și de artist, 
conștient fiind că arta 
cu cea mai largă rezo
nanță e- arta creată 
pentru om, pentru înăl
țarea . iui spirituală, 
pentru ca oamenii să 
trăiască mai bine și mai 
frumos.

Cu entuziasm am pri
mit propunerea "ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
care-și manifestă con
stant dragostea pentru 
popor și grija pentru 
drepturile lui, să fie re
ales în funcția de se
cretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Ro
mân O parte a activi
tății sale, desfășurată în 
slujba propășirii patriei, 
s-a îndreptat și asupra 
artelor-, plastice. Nume- 

’ '? cuvîntări
că 

distinctiv al
roasele sale 
au subliniat faptul 
semnul

marii arte a fost șl con
tinuă să fie exprimarea 
celor maț nobile aspi
rații ale omenirii, con
fundarea artistului cu 
cele mai progresiste, 
mai revoluționare idea
luri ale epocii în care 
trăiește și creează, cu 
năzuințele și interesele 
supreme ale poporului 
său, căruia trebuie să-i 
închine. întreaga exis- 

” ■lențâ." întregul său ta
lent. Este exprimat ast
fel un adevăr incontes
tabil. Pictura autentică 
a purtat întotdeauna 
pecetea veacului în 
care a fost creată, chiar 
dacă motivele și simbo
lurile ei au aparținut 
tradiției Se pot, de alt
fel, descoperi întotdeau
na într-o asemenea pic
tură aspecte și semni
ficații noi, o sensibili-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

ANGAJAMENTUL DE ONOARE AL CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI

Economiei naționale -9 
echipament modern.

(Continuare în pag. a III-a)Foto : M. Andrecscu

subramurl ale ei de mare Impor
tanță înregistrîndu-se ritmuri de 
creștere și mai ridicate. Au fost 
asimilate în fabricație numeroase 
produse noi, cu înalt nivel tehnic și 
grad de complexitate, numărul lor 
și al celor modernizate urmînd să 
se ridice. în actualul cincinal, la

In cadrul politicii de industriali
zare socialistă a țării, partidul și 
statul nostru au acordat în perma
nență o atenție deosebită dezvoltă
rii și modernizării industriei cons
trucțiilor de mașini. După Congresul 
al IX-lea al partidului, îndeosebi, a- 

> ceastă ramură — care în 1965 a rea
lizat o producție globală de 2,2 ori 
mai mare decît în 1960 și de 23 ori 
mai mare decît cea obținută în 
anul 1938 — a cunoscut ritmuri ds 
dezvoltare superioare celor ale in
dustriei, în ansamblul ei. în perioada 
1966—1968. producția industriei cons
tructoare de mașini a sporit, în me
die. cu 16.4 la sută anual. în unele

aproximativ 3 400. în prezent, înfăp- 
tuindu-se prevederile Congresului al 
IX-lea al P.C.R., din producția inter
nă se asigură două treimi din ma
șinile, utilajele și instalațiile nece
sare dotării diferitelor ramuri ale 
economiei naționale, iar o bună parte 
din totalul mijloacelor tehnice fabri
cate sînt destinate exportului.

Tezele Comitetului Central șl 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al X-lea al partidului pun, în 
continuare, în fața constructorilor 
de mașini sarcini cantitativ și. ca
litativ sporite, care oglindesc cerin
țele vitale ale dezvoltării economiei 
naționale în etapa viitorului cinci
nal. Producția industriei construcții
lor de mașini se va dezvolta în 
viitorul cincinal intr-un ritm me
diu anual de 11.5—12 la sută, ur
mînd să fie, în 1975, cu 72—76 la sută 
mai mare decît în 1970. Activitatea 
acestei ramuri industriale de bază 
va fi consecvent orientată spre echi
parea în continuare cu tehnică mo
dernă a economiei, valorificarea su
perioară a metalului, fructificarea 
concepției tehnice proprii,' creșterea 
contribuției construcției de mașini 
la extinderea schimburilor economice 
externe, la menținerea echilibrată a 
balanței de plăți externe, la acțiuni 
de colaborare reciproc avantajoase 
cu alte țări.

Proiectul de Directive stabilește cu 
precizie ce anume trebuie făcut în 
acest scop. Este vorba. în primul 
rînd. de dezvoltarea cu precădere a 
unor subramuri-chele ale construc
ției de mașini, în special a electro
tehnicii și electronicii Producția 
electrotehnicii va crește intr-un 
ritm mediu anual de 15—17 la sută, 
accentul principal fiind pus pe fa
bricarea de mașini electrice, trans
formatoare de forță, aparataj de 
înaltă și joasă tensiune, precum și 
pe asimilarea sortimentelor necesare 
electrificării. Producția electro
nicii va spori de 2,2—2,4 ori, îndeo-,.

PIATRA NEAMȚ (corespondentul 
„Scînteii"). — în întrecerea pe care 
o desfășoară în cinstea celui de-al X- 
lea Congres al partidului, :himiștii 
Combinatului de îngrășăminte azotoa- 
se din. Piatra Neamț și-au îndeplinit 
de pe acum principalele obiective în
scrise în angajamentele formulate în 
acest an. Că rezultat al unei, vaste 
activități de cercetare științifică, a) 
funcționării corecte și la parametrii 
ridicați a tuturor instalațiilor, s-au 
obținut de la începutul anului și pînă 
acum peste prevederi 1 740 tone azo
tat de amoniu, 1 700 tone amoniac și 
346 tone de uree, realizîndu-se astfel 
angajamentele luate în întrecere.

Rezultatele bune din producție se 
oglindesc și în situația financiară a 
combinatului. Numai în 6 luni au fost 
realizate peste plan beneficii în va
loare de .7 239.000 lei, cu 239 000 . Iei 
mai mult decît. prevedea angaja
mentul.

Ing. Ion AVRAM 
ministrul industriei construcfiilor 

de mașini

z.
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CUVÎNTUL 
PARTIDULUI 
ÎN INIMA 

Șl CONȘTIINȚA 
OAMENILOR

i

Geniul și cutezanfa omului 
au transformat in realitate 

fantasticul itinerar
■----------------------------------I---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PĂMlNI-UINA-PAMÎNT

© Uimitoarea misiune științifică „Apollo-11" s-a 
încheiat: asironauții americani ARMSTRONG, 
ALDRIN, COLLINS au revenit pe Pâmînt ® 195 ore, 
20 minute și 45 de secunde ale lui „Apollo-11" 
încununează drumul lung de veacuri al minții către 

Lună
(Citit! în pagina a Vl-a o relatare de la bordul port

avionului „Hornet")

VALORIFICAREA UNOR SPAȚII COMERCIALE DIN CENTRUL CAPITALEI

Tot elaborind studii, n-a mai rămas 
timp pentru aplicarea lor

Cine nu cunoaște larma, 
forfota neîntreruptă care 
domnesc din zori' și pînă 
seara tîrziu pe Lipscani, pe 
străzile imediat învecinate, 
pe Calea Victoriei 7 E un 
du-te-vino tumultuos, a- 
trăgător și pitoresc. Cen
trul comercial dispune de 
o misterioasă forță magne
tică atît de mare, incit o 
parte din cumpărători, deși 
au la îndemînă. în cartie
rele lor. magazine de tot 
felul, preferă de multe ori 
o plimbare, pentru cumpă
rături. în centru.

Cunoscînd mai bine ca 
nimeni alții această stare 
de fapt, edililor Capitalei, 
specialiștilor în comerț, al
tor autorități le revine în
datorirea de a valorifica 
din plin acest potențial co
mercial al orașului, mai 
exact de a chivernisi cum 
se cuvine fiecare ..vad“ 
din perimetrul amintit. A- 
cesta este nu numai un 
deziderat al publicului, ci. 
în aceeași măkură. un im
perativ de ordin economic 
(încasările magazinelor din 
centru depășesc cu mult 
media întregii rețele)

într-un articol precedent

erau. înfățișate măsurile 
preconizate pentru redarea 
unui viu puls comercial 
uneia din principalele ar
tere comerciale ale Bucu- 
reștiului — Lipscanii. Nu 
vom reveni, firește, asupra 
constatărilor făcute, ci. 
dimpotrivă, intenționăm — 
în rîndurile de față — să 
ne continuăm investigațiile 
pe un perimetru mai am
plu.

Nu departe de ■■ Lipscani, 
de fapt în prelungirea lui. 
se află cel mai mare și ori
ginal pasaj din cîte avem : 
„Bijuteria". L-am privit 
îndelung cu ochii omului 
interesat și l-am parcurs 
de la un capăt la altul.

...De o parte și de alta 
— zeci de unități comer
ciale. „Foarte bine" — ar 
fi tentat să aprecieze cine
va care nu știe ce fel de 
comerț se practică aici. Re
dăm. de aceea cîteva sec
vențe pentru introducerea 
cititorului în temă. Pasajul 
este, practic. vînturat de 
tot soiul de „negustori ne
calificați". care-și strigă 
marfa în gura mare . „Ia 
tranzistoriu !“. „Hai, băieți, 
înghesuiți-vă. băieți. am

lăsat ceasul la 300". Nu te 
poți abține să nu te în
trebi : ce e aici ? S-a mutat 
talciocul pe Calea Victo
riei ? Slavă domnului, nu 1 
Totuși, s-a găsit cu cale 
să se afecteze consignației 
toate cele cîteva zeci de 
magazine situate în pasaj. 
Prezența acestui tip de co
merț a determinat apariția 
și a altor așa-ziși negustori. 
Ei se fac că oferă consig
nației „raritățile" lor. dar. 
de fapt, încing pe stradă 
un negoț clandestin, profi- 
tînd de naivitatea sau cre
dulitatea clientelei

.Acesta ar fi un as
pect al problemei, care 
ține mai mult de o- 
brazul orașului Dar să 
vedem practic ce fel de 
marfă ne oferă înseși ma
gazinele. Facem o lectură 
sumară a firmelor : „Con
signația" — articole elec
trotehnice. Mai precis „or
ganizatorii" locali au afec
tat vechiturilor electroteh
nice un magazin de. mări
me mijlocie din inima ora
șului. Urmează un magazin 
destinat cosmeticelor Mai 
departe : se mai văd într-o 
vitrină niște păpuși cu

capul spart, acordeoane si 
muzicuțe de pe timpuri, 

. tabacheri, lampadare.. Și 
mai sînt în pasaj un 
magazin pentru articole de 
sport, un magazin „cuce
rit” de Banca agricolă și 
transformat în depozit de 
rechizite, un local închis, 
altul transformat în atelier 
de ochelari — ponderea 
suprafeței comerciale de- 
ținînd-o, cum arătam, 
„Consignația". E bine, e 
rău ? în ce ne privește, 
n-am auzit și nici nu cre
dem că vom auzi vreodată 
pe cineva zicînd : „Hai Ia 
consignația să ne facem 
tîrguielile pe ziua de as
tăzi" Noi știam că un ma
gazin de consignație — in
diferent unde este el am
plasat — se remarcă prin 
mărfurile iui de valoare, 
prin unicate rare. Dacă în 
pasajul „Bijuteria" ar func
ționa un asemenea maga
zin. el n-ar deranja pe 
nimeni. S-ar putea sacrifi
ca din perimetrul central 
al orașului cîteva sute de

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a V-a)
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. 0 latura esențială a rolului conducător pe care parti 

dul îl îndeplinește în societate este formarea și dezvol 

tarea conștiinței socialiste a maselor. Acest proces 

complex de transformare a gîndirii și vieții spirituale a

oamenilor impune intensificarea în viitor a activității 

politico-ideologice, promovarea tot mai activă a prin 

cipiilor etice ale comunismului, cultivarea atitudinii socia 

liste față de muncă și avutul obștesc, a respectului față 

de legalitatea socialistă, a cinstei, dreptății și echității

sociale.

(Din Tezele Comitetului Central nl Partidului 
Comunist Român pentru Congresul 
al X-lea al partidului)

Parte integrantă a muncii de partid, activitatea politică 
și cultural-educativă de masă are un rol hotărîtor în stimu- ■ 
larea amplului proces de dezvoltare a conștiinței socialiste 
a maselor, reprezintă un mijloc fundamental prin care cuvin- 
tul partidului ajunge la mintea și inima oamenilor. Avînd, 
pe de o parte, un caracter iormativ-educativ prin excelen
ță, iar, pe de altă parte, o pregnantă luncție iniormativă, 
ea este menită să cultive, prin intermediul unor iorme ac
cesibile, clare, captivante, convingerile comuniste, tră
săturile morale și spirituale proprii omului înaintat, să 
iacă larg cunoscută politica partidului în toate domeniile, 
idealurile sale, concepția sa despre viață, să ridice 
masele la o muncă entuziastă pentru realizarea obiectivelor 
construcției socialiste. Rolul activității politice-educative 
crește și mai mult în această perioadă, cînd în orașele și 
satele patriei domnește o puternică efervescență politică, se 
desiășoară puternicul ilux al emulației socialiste în cinstea 
evenimentelor de excepțională însemnătate în viața națiunii 
noastre — cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și aniversarea 
unui steri de veac de la eliberarea țării. .

Felul în care se desfășoară activitatea politică-educativă 
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor a consti
tuit tema unei

cu
2) 

de 
ju- 
di-

investigații în județul lliov.

muncii, nu și al necesi
tății de- a-i asigura un 
înalt conținut de idei, le
gătura cu viața, forme de 
desfășurare cît mai intere
sante și mai atractive. 
Cu toate că de la ni
velul județului s-a inițiat o 
amplă acțiune — pe linia 
propagandei orale — pen
tru dezvoltarea grijii față 
de avutul obștesc în C.A.P., 
faptul că în multe lo- 
curi despre această pro
blemă de mare actualitate 
s-a vorbit într-un mod ab
stract, nu a contribuit 
la formarea unei opinii 
combative împotriva furtu
rilor, a acelora care se de
dau la acte de necinste. A- 
ceasta ne arată cît de ac
tuală este și pentru noi 
prevederea cuprinsă în Te
zele C.C. al P.C.R. potrivit 
căreia datoria organizații
lor de partid este de a acti
viza opinia publică împo
triva fenomenelor negative 
care contravin intereselor 
oamenilor muncii, norme
lor de relații specifice o- 
rînduirii noastre, princioii- 
lor etice ale socialismului. 
In general, slaba preocupa
re pentru conținut și formă, 
pentru a asigura tuturor 
manifestărilor, fără nici o 
excepție, un bogat mesaj 
Ideologic și un mare grad de 
atractivitate duce la acele 
situații cînd, în ciuda tutu
ror „mobilizărilor", ele nu 
se bucură de aderența pu
blicului, așa cum se mai 
întîmplă nu de puține ori 
în comunele Gruiu, Daia, 
Hotarele și In alte locuri. 
Acum cînd în întîmpinarea 
celui de-al X-lea Congres 
al partidului și a aniversă
rii eliberării patriei la o- 
rașe și la sate se desfă
șoară manifestări politice ș!

, cultural-artistice de mare 
amploare, veghem ca tutu
ror acestora să li se asi
gure un conținut adecvat, 
să reflecte bogăția de Idei 
a documentelor pentru Con
gres.

— Rămîne Insă deschisă 
problema lărgirii sferei de 
cuprindere a activității po
litice-educative — subli
nia. pe bună dreptate 
tovarășul GHEORGHE MA
RINESCU. Oricît de mul
te acțiuni s-ar organi
za de la nivelul ju
dețului, nu se vor obține 
rezultatele dorite dacă nu 
vom izbuti să intensificăm 
participarea 
în unitățile de bază. La 
o expunere, 
ținută de _
„centru" asistă, de regulă, 
cîteva sute 
Dar într-o 
într-o comună 
va mii. Ce se face 
tru ceilalți ? 
ales cine ? Tocmai 
drele despre care vorbeam. 
Avem cîteva mii de inte
lectuali care își desfășoară 
activitatea la sate. Exis
tența comitetelor comunale 
de partid, instituirea la a- 
ceste comitete a funcției 
de locțiitor al secretarului 
care se ocupă de proble
mele de propagandă și cul
tură " — fată doar cîteva 
dintre premisele apărute 
în ultima vreme care 
sînt încă suficient puse 
valoare.

...Intr-adevăr, alături 
experiențe pozitive în 
tragerea intelectualității 
telor la activitatea politică, 
pot fi întîlnite și situații 
cînd locțiitorii secretarilor 
comitetelor comunale de 
partid sînt „încărcați" cu 
diferite treburi organizato
rice, care nu intră în atri
buțiile lor. Alții nu au pre
gătirea necesară Dentru în
deplinirea sarcinilor ce le 

convingătoare, revin în această calitate. 
Există anumite greutăți în 
atragerea intelectualilor 
la munca politică din cau
ză că multi dintre ei sînt 
„navetiști"

Iată cîteva probleme, 
subliniez, numai cîteva, a 
căror soluționare pre
ocupă în cel mai înalt grad 
comitetul județean de par
tid.
tru 
tei 
lor 
pecte. 
marginea prezentei investi
gații nu și-au propus decît 
să releve cîteva din coor
donatele acestei activități.

Anchetă realizată da 
S. ORBAN

tovarășul ION BENGA, 
ne-a relatat despre acțiu
nile inițiate de organi
zațiile de bază pentru a cu
noaște care sînt chestiunile 
insuficient înțelese în le
gătură cu legea privind fo
losirea fondului funciar, 
impozitul agricol, manifes
tările de reținere sau ne
mulțumire față de unele 
măsuri luate de consiliile 
de conducere ale cooperati
velor agricole de producție, 
ceea ce a contribuit ca, 
munca politică să cîștige în 
„substanță", să lase cu ade
vărat urme în mintea și 
inima, țăranilor.

— Așa cum 
Teze, trebuie 
din practica 
dința de. a 
ideile vii' ale 
lui pe care
politica partidului 
tru în canoane, de a înlo
cui analiza științifică a fe
nomenelor actuale prin re
petarea unor teze și formu
le stereotipe, prin citate și 
aprecieri simpliste — ne 
spunea tovarășul FLOREA 
ENE, directorul cabinetu
lui județean de partid. Este 
nevoie să dăm dovadă de 
mai multă exigență, să nu 
mai existe situații cînd mai 
„scapă" unele „prelu
crări" generale, abstracte, 
care nu fac decît să repete 
adevăruri știute și. prin ur
mare. nu răspund cerințelor 
celor cărora li se adresează.

subli
niat faptul că un son
daj de opinie publică efec
tuat în 13 comune, ale că
rui date se află în curs de 
prelucrare, va permite o 
mai bună orientare a pro
pagandei orale, a activității 
cultural-artistice, legarea 
mai strînsă a acestora de 
necesitățile spirituale lo
cale. De asemenea, tova
rășul GHEORGHE BADEA, 
membru al biroului execu
tiv al Consiliului județean 
al sindicatelor, arăta că 
preocuparea pentru a cu
noaște mai bine particula
ritățile, profesia, gradul de 
cultură al diferitelor cate
gorii de salariați a dat 
posibilitatea consiliului ju
dețean al sindicatelor să o- 
rienteze mai bine activita
tea ce se desfășoară la clu
buri, să inițieze o serie de 
acțiuni interesante. în ge
neral se observă o strădanie 
mai mare pentru cunoaște
rea a ceea ce în mod curent 
se numește starea de spi
rit a maselor, pentru a 
ține seama de ea cu mai 
multă consecvență în 
tivitatea politică șl 
rală de masă. Este 
torie în acest sens 
ocuparea comitetelor 
nale de partid 
nești și Coșereni, 
inițiază’ periodic consul-

| » |: i
s

carac-
______ _ ... între

prindere lucrează oameni 
cu nivele de pregătire și 
mentalități diverse. De e- 
xemplu. unii proveniți din 
mediul rural sînt pentru 
prima oară în producție și 
gîndesc că singurul rost al 
fabricii este să le asigure 
lor un salariu cît mai mare 
și, dacă se poate, în schim
bul unui efort cît mai mic. 
Alții, cei care vin de la 
școlile profesionale, au 
ce-i drept pregătirea teo
retică necesară, însă în 
activitatea practică văd 
că este greu și, de a- 
ceea, unii dintre ei consi
deră că nu-i nici o nenoro
cire dacă mai lipsesc din 
cînd în cînd de la lucru. 
De aceste mentalități, de la 
necesitatea de a explica 
unora chiar noțiuni ele
mentare de comportare fa
tă de membrii colectivului, 
față de cadrele de condu
cere, ținem neapărat seama 
cînd ne adresăm oamenilor.

...Și • totuși, după cum o 
demonstrează un șir de fap
te întîlnite în cursul an
chetei noastre, există încă 
destule organizații de par
tid care, preocupate de în
făptuirea obiectivelor în do
meniul producției materia
le, studiază doar factorii de 
natură tehnico-economică.

producția are un 
ter sezonier;

provizlonarea șl organiza
rea locurilor de muncă, 
de ridicarea calificării 
muncitorilor. Noi ajutăm 
organizațiile de partid să 
orienteze în mod corespun
zător activitățile menite 
să acționeze asupra con
științei oamenilor pornind 
de la sarcinile majore, de 
la realitatea concretă, de 
la ceea ce se petrece în ju
rul lor.

...Preocupare îndreptățită, 
tntrucît după cum a reieșit 
și din adunările de dezbate
re a documentelor pentru 
congres, în județ există 
încă destule situații cind 
munca politică nu 
pasul cu cerințele 
tualității. Ca să ne 
ferim tot la orașul Giur
giu, la șantierul 116 o pro
blemă stringentă o consti
tuie risipa de materiale, 
dar organizația de partid 
n-a făcut cine știe ce pen
tru a combate deficientele, 
în această privință. La 
I.G.O. au fost cazuri de 
sustragere a unor bunuri 
din avutul obștesc. In- 
tr-o serie de localități 
cum sînt Pasărea,* Cerni- 
ca, Ciorogîrla se observă 
deficiente în ce privește 
participarea cooperatori
lor la lucru, nu se respec
tă regulile agrozootehnice, 
dar comitetele de partid,

în
dreptată preocuparea comi
tetului județean care se 
manifestă în două direcții 
principale : 1) acordarea
unui ajutor' mai substan
țial comitetelor de partid și 
birourilor organizațiilor de 
bază în vederea îmbinării 
mai strînse a activității de 
conducere a economiei 
cea politico-educativă, 
inițierea unor acțiuni 
amploare de la nivelul 
dețului care contribuie
rect, nemijlocit, Ia dezvol
tarea conștiinței socialiste.

In decursul investigației 
am căutat să aflăm, prin 
prisma experienței locale, 
ce anume concură la spo
rirea forței de înrîurire a 
muncii politice și culturale 
de masă. Mulți dintre in
terlocutori au subliniat că 
— fapt reieșit pregnant și 
cu prilejul dezbaterii docu
mentelor pentru congres 
la Schela Cartojan, la 
C.A.P. din Călugăreni etc. — 
unul dintre 
portanți 
termină 
munci îl 
zența în 
rarea adîncă în problemele 
fundamentale ale politicii 
partidului.

— Pe primul plan al 
preocupărilor noastre — a- 
răta în această .ordine de 
idei tovarășul PETRE
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tine 
ac- 
re-

se arată în 
să eliminăm 
noastră ten- 

transforma 
marxismu
se bizuie 

nos-

complex de formare și dez
voltare a conștiinței socia
liste a maselor.

— Ar fi ■ interesant de 
„descifrat" faătorii esen
țiali care concură la for
marea conștiinței socialis
te...

— Dacă am încerca o 
„disecare", o delimitare a 
elementelor componente ale 
acestgi. activități atît de 
complexe ar însemna să ne 
referim cel puțin la cîteva 
mai importante : educație 
politică, educație profesio
nală. de specialitate, edu
cație științifică, etică, este
tică etc. Firește, în practică 
între ele nu există un 
zid despărțitor, dar trebuie 
avute în vedere atît fiecare 
în parte cît și toate împre- 

[ ună. tocmai spre a le pu
tea orienta spre ceea ce 
este esențial, fundamental 
în fiecare perioadă.

Acum, în centrul întregii 
activități ideologice și poli
tico-educative de masă se 
află problemele cuprinse in 
Teze și proiectul de Directi
ve. Biroul comitetului 
județean de partid a 
luat măsurile necesare pri
vind folosirea tuturoi for
melor și mijloacelor politi
ce spre a asigura înțelege- 

, rea
cuprinse in aceste 
mente de însemnătate 
totul excepțională.

Așa cum releva
GHEORGHE MARINESCU 
șeful secției de propagandă 
a comitetului județean de 
partid, această largă acti
vitate politică se desfășoară 
într-o asemenea manieră In
cit popularizarea, explicarea 
prevederilor din documente 
sint îmbinate cu eforturile 
de investigare a mijloacelor 
menite să asigure soluționa
rea problemelor concrete 

' • din unitatea respectivă, cu 
. mobilizarea maselor la în

făptuirea integrală, la ter-

Oriunde îți îndrepți pa
șii pe meleagurile județu
lui întîlnești în aceste zile, 
ca și în întreaga țară, a- 
ceeași intensă viață po
litică, același entuziasm 
robust generat de apropie
rea celui de-al X-lea Con
gres al partidului. Peste tot 
ești martorul unor mani
festări impresionante ale 
încrederii adînci, ale ade- 
ziunii înflăcărate a maselor 
față de politica internă și 

«externă a partidului, sinte- 
’tizată în documentele ce 
vor fi supuse dezbaterii 
Congresului.

Și aici, în orașele și sa
tele fiărăganului, comuniș
tii, toți cetățenii au primit 
cu o uriașă bucurie faptul 
.că în Conferința organiza
ției județene Ilfov a 
P.C.R., ca și în toate ce
lelalte județe ale țării, a 
fost adoptată în unanimi
tate propunerea ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de 
secretar general al C.C. a! 
partidului. în dragostea și 
atașamentul profund față 
de partid, în hotărîrea lor 
de a-și pune întreaga e- 
nergie în slujba înfloririi 
patriei, exteriorizate cu a- 
tîta pregnanță în zilele pre
mergătoare congresului, se 
reflectă și 
activități a 
de partid pentru dezvolta
rea conștiinței socialiste a 
maselor.

O dovadă în plus este că 
aproape în toate adunările 
și conferințele de partid, in
clusiv cea județeană, dezbă- 
tîndu-se documentele pentru 
cel de-al X-lea Cofigr’es al 
partidului, s-a vorbit în
tr-un fel sau altul și des
pre activitatea politică-e
ducativă pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a ma
selor. Așa cum a reieșit din 
dezbaterile care au avut Inc în adunările eenerale «apiuirea integrala, ia ter-

^„gn.neJ„a‘e menele stabilite a sarcinilor 
de plan pe anul 1969, cu sti
mularea muncii pentru în
deplinirea angajamentelor 
luate în marea întrecere ce 
se desfășoară în cinstea ce
lui de-al X-lea Congres și 
a celei de a 25-a aniver
sări a eliberării patriei.

— Adesea se afirmă că 
în prezent asistăm - la 
proces în care munca 
litico-educativă devine 
mai mult. într-un anumit 
fel. un „instrument" de 
sporire a avuției naționale, 
atît sub aspect material cît 
și spiritual. Cum se concre
tizează preocuparea 
mitetului județean 
tru a se împleti strîns, 
la toate nivelurile, i 
vitatea organizatorică, 
conducere a economiei cu 
cea politico-educativă, în 
așa fel îneît ea să influen
țeze cît mai direct asupra 
conștiinței maselor ?

— De multe ori cînd se 
vorbește de dezvoltarea 
conștiinței socialiste se are 
în vedere fie numai atitu
dinea fată de muncă, fie 
numai nivelul politic, ne- 
glijindu-se cel de cultură 
generală. tehnică, econo
mică, ceea ce este dăună
tor. spunea tovarășul NI
COLAE DIACONESCU. șe
ful sectorului muncii poli
tice de masă al comitetului 
județean ' . ~
forturile organizațiilor de 
partid,

conștientă la înfăptuirea a- 
cestora, a angajamentelor 
în întrecere. în același timp 
însă ele se preocupă de or- ’ 
ganizarea unor acțiuni care 
vin direct în sprijinul pro
ducției. în acest sens ne în
grijim de îmbunătățirea 
propagandei tehnice, ca și 
de răspîndirea cunoștințelor 
agrozootehnice. Această 
preocupare s-a materializat 
într-o acțiune, inițiată la

cei mai im- 
factori care de- 
efieiența acestei 

constituie pre- 
actualitate, anco- ac- 

cultu- 
meri- 
pre- 

comu- 
Dom- 
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stimatului psihosocial*„tehnicizarea" estompează forța
S:Z;

ale comuniștilor de la Șan
tierul naval Oltenița, din 
cooperativele agricole din 

-comunele Ileana, Mîrșa și 
din alte locuri, cînd este fi
xată pe probleme economice 
și sociale majore munca po
litică educativă dă roadele 
scontate. Ar însemna desi
gur să privim-simplist lu
crurile afirmînd că efici
enta ei se poate măsura în
totdeauna și pretutindeni în 
cifre. Drumul de la ac
țiunea politică la 
zări în domeniul

reali- 
econo- 

mic și social este un drum 
contradictoriu, complex. El 
străbate etapa înțelegerii, 
a asimilării de către oa
meni a însemnătății sarci
nilor cărora sînt chemați 
să le dea viață 
muncii politice 
scurteze cît mai mult acest 
drum.

— Din 
mentelor 
partid —

Rostul 
este să

dezbaterea docu- 
în organizațiile de 
ne spunea tovară

șul CORNELIU BA.IENA- 
RU, secretar al comitetului 
județean de partid, s-a re
liefat extrem de puternic nu 
numai însuflețirea cu care 
oamenii muncii înfăptuiesc 
politica partidului, dar și 
creșterea interesului lor 
pentru conducerea treburi
lor de stat. Miile de propu
neri făcute în cadrul a- 
cestei consultări a mase
lor, unanimitatea 
care este aprobat 
gramul jalonat de_ par
tid pentru anii viitori " — 
tă tocmai acest lucru, 
înfăptuirea acestui program 
impune să se acorde o și 
mai mare atenție muncii 
politico-educative pentru ca 
ea să-și îndeplinească mereu 
mai bine rolul în procesul

cu 
pro-
ara- 
Dar

un 
po- 
tot

co- 
pen-
acti- 

, de

de partid. E-
or-partid, sindicatelor, 

ganizațiilor de tineret sînt 
îndreptate spre popu
larizarea sarcinilor ce 
revin fiecărei întreprin
deri, fiecărei unități a- 
gricole, spre lămurirea oa
menilor asupra semnificației 
De care o au pentru a in
tensifica participarea

indicația comitetului jude
țean de partid, de consiliul 
județean al . sindicatelor, 
direcția agricolă. Trustul 
zonal I.A.S. și Gonsiliul 
uniunii județene a C.A.P., 
intitulată „Agrozootehnica 
Ilfov 1969“.

...Din discuțiile purtate 
în mai multe adunări ge
nerale ale organizațiilor de 

• partid în care s-au dezbă
tut documentele pentru cej 
de-al X-lea Congres al par’s 
tidului se desprinde fap
tul că 
ganizații

unele or- 
observă o 

anumită tendință de „teh
nicizare", de „profesionali
zare", dacă ne putem ex
prima astfel, a muncii poli
tice, în sensul că se 
pune un accent exclusiv pe 
factorii tehnico-economici. 
neglijîndu-se tocmai ceea 
ce este esențial în asemenea 
împrejurări — discutarea 
metodelor de convingere, 
de educare a oamenilor.

Astfel, apare o anumită 
discrepanță între activita
tea de producție și cea po
litico-educativă de masă. 
Adesea ele sînt despărțite 

. în mod artificial, ceea ce 
face ca munca politică să 
aibă în multe locuri un ca
racter de „campanie". Pe 
de o parte pot fi întîlnite ur 
nele organizații de partid, 
cum sînt cele de la C.A.P 
din comunele Budești, Vi
dra, Fierbinți, care nu știu 
să adapteze diferitele forme 
și mijloace ale muncii poli
tice la problemele acute de 

‘ ordin economic ce. se cer 
rezolvate în aceste unități. 
Pe de altă parte, lăsîndu-se 
copleșite de urgența cu 
care e nevoie să fie înde
plinite anumite sarcini de 
producție, unele organe și 
organizații de partid au în 
vedere doar măsurile teh- 
nico-organizattorice, lăsînd 
pe ultimul plan munca de 
convingere, de educație, 
Spre înlăturarea unor 
asemenea anomalii este în-

tn 
se

★
în cursul investigației a 

fost relevat un adevăr in
contestabil : forța 
rîurire a activității 
co-educative atinge 
sități maxime cînd 
conținutul și forma 
telor ei manifestări 
îmbină în mod armonios. 
El ne-a fost amplu argu
mentat de tovarășul GH. 
ANGIIEL, secretarul comi
tetului comunal de partid 
Domnești.

— Oricît de importantă 
și de actuală ar fi o pro
blemă, dacă tratarea ei 
este superficială, dacă nu 
aduce în discuție idei noi, 
într-o formă accesibilă re
zultatul este sub așteptări. 
De aceea pornind de la o 
anumită acțiune, noi ne 
îngrijim din timp de toate 
aceste aspecte. De pildă, 
o preocupare deosebită a 
comitetului comunal de 
partid o constituie extinde
rea irigațiilor. Am vegheat 
ca atît în munca de lămu
rire de la om la om, cît și 
în convorbirile cu grupuri 
de cooperatori, în expune
rile ce s-au ținut la cămi
nul cultural să nu sc vor
bească despre irigații la 
modul general, ci să se ar
gumenteze cu fapte, date 
și calcule necesitatea și a- 
vantajele extinderii lor, pe 

i înțelesul oricui. Astfel am 
reușit să învingem unele 
temeri în legătură cu efi
ciența irigațiilor, cu posibi
litatea realizării celor pro
puse și să determinăm par
ticiparea în masă a coope
ratorilor Ia efectuarea ame
najărilor, ceea ce a avut ca 
rezultat irigarea într-o 
primă etapă a peste 
hectare.

Există numeroase __
exemple care demonstrea
ză că punerea în lumină 
cu pricepere, cu spirit in
ventiv, a ideilor, a fapte
lor, conferă activității po
litice și culturale de masă 
caracterul convingător, ab
solut necesar pentru a sti
mula gîndirea oamenilor și 
a-i ajuta să-și formeze o 
concepție înaintată. Dar din 
cauză că nu se prezintă ar
gumente 
idei proaspete 'fapte su
gestive, 
lucruri 
răsștiute, 
țări. în

de în- 
politl- 
inten- 
tema, 

diferi
se

fw
cadrelor aflate

o conferință, 
cineva de la

BRATAN, secretar al comi
tetului municipal dc partid 
Giurgiu, se află acum în
sușirea aprofundată a idei
lor din Teze și proiectul de 
Directive. Putem afirma că 
imensa majoritate a orga
nizațiilor de partid au înțe
les cît este de important 
ca peste tot să existe 
un climat prielnic schim
bului de păreri, să fie sti
mulată și asigurată expri
marea nestînjenită a obser
vațiilor, sugestiilor și pro
punerilor. Dar această 
problemă de maximă ac
tualitate — cunoașterea te
meinică a documentelor 
pentru Congresul al X-lea 
— se cere soluționată în 
strînsă legătură cu sarci
nile actuale în fiecare uni
tate.

Voi concretiza. Am tn 
vedere, de pildă, că In 
majoritatea întreprinderilor 
din orașul Giurgiu munca 
politică pentru explicarea 
diferitelor probleme din 
proiectul de Directive se 
desfășoară în strînsă legă
tură cu obiectivul „la ordi
nea zilei" de care depinde 
în cea mai mare măsură 
realizarea angajamentelor 
în întrecere — folosirea de
plină a timpului de lucru.

Chiar și această proble
mă comună multor între
prinderi din orașul nostru 
este actuală într-un mod 
specific pentru
dintre ele în parte De pil
dă, la șantierele navale, 
la întreprinderea „Steagul 
Roșu" a imprima un carac
ter actual muncii politice 
înseamnă a o orienta în pri
mul rînd spre înlăturarea 
absențelor nemotivate, a 
întîrzierilor și a altor ma
nifestări de indisciplină, 
în alte locuri această pre
ocupare 
cu 
unei 
care nu se îngrijesc de a-

considerînd veșnic
„actuale" doar campaniile 
agricole, lasă activitatea 
politico-educativă s‘ă rămî- 
nă străină de aceste chesti
uni actuale.

★

cauzele unor 
felul celor de-

fiecare

trebuie împletită 
cea de a supune 
critici ascuțite pe cei

Care sînt 
carențe de ___  ___  __
scrise mai sus ? Ele rezidă 
în empirismul care dăi
nuie încă în munca politi
că de masă, în faptul că 
în destule locuri ea este 
lipsită de un suport știir 
țific. După cum au 
niat mai mulți . 
justa orientate, caracterul 
actual, mereu 
Interesant, care 
eficiență activității politi
ce și cultural-educative, 
presupune cunoașterea de 
către organele și organi
zațiile de partid, de către 
toți factorii chemați să 
contribuie la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a ma
selor nu numai a sarcini
lor economice, ci și a 
climatului psiho-social, a
mentalităților diferitelor 
colectivități.

Se poate afirma că s-au 
obținut progrese certe în 
această privință, mai ales 
în urma reorganizării ad 
ministrativ-teritoriale, prin 
stabilirea unei legături ne
mijlocite a organelor lo.cale 
cu unitățile de bază, 
multe 
șat 
care 
ciza 
TRU 
tele comitetului județean de 
cultură și artă — confir
mă justețea indicației cu
prinse tn Tezele C.C. al 
P.C.R. ca organele și 
organizațiile de partid să 
cunoască amănunțit situația 
din domeniile de activitate 
în care lucrează, să asigu
re în cunoștință de cauză 
îndrumarea calificată, spe
cifică fiecărui sector. în a-

Stlliv 
sublf*- 

tovarăși,
proaspăt, 

conferă

în 
locuri ni s-au înfăți- 
fapte semnificative 
— așa cum pre- 
tovarășul DUMI- 

BORIGA, președin-

tarea largă cetățeni-, 
lor referitor Ia preferințe
le, cdrințele materiale și 
spirituale, preocupările în 
diferite domenii. Așa a fost 
posibil să se inițieze, de 
pildă, acțiuni interesante 
privind explicarea unor 
probleme legate de apăra
rea, dezvoltarea și consoli
darea proprietății obștești în 
cooperativele de produc
ție, retribuirea în bani si 
în natură, concepția științi
fică despre lume, situația 
politică internațională și al
tele. Desigur, rezultatele 
sînt cu atît mai bune cu cît 
organizațiile de partid nu 
„pluteso" la suprafața lu
crurilor, ci fac o investi
gare lucidă pentru a putea 
obține o imagine cît mai o- 
biectivă, cît mai veridică 
a climatului psiho-social. 
Ni se par elocvente unele 
aspecte .ale activității poli
tice desfășurate la Fabrica 
•„Fructonil" din 
înfățișate de
ZAMFIRA PETRESCU, se
cretara 
bază din 
dere.

— în 
căutăm i 
numai 
ducție, 
oamenii despre ele, 
pre modul de a 
ționa. Este știut că sarcinile 
sînt îndeplinite cu atît mai 
bine, cu cît 
mai temeinic 
portanta lor 
tn legătură 
le măsuri 
comitetul de 
domeniul organizării mun
cii, folosirii depline a 
utilajelor reducerii con
sumurilor specifice și 
altele, membrii biroului, 
ceilalți comuniști stau de 
vorbă cu muncitorii, le află 
părerile, explică nu numai 
că ele trebuie îndeplinite, 
ci și de ce. Aceasta este 
o muncă delicată. La noi

Giurgiu, 
tovarășa

organizației de 
această întreprin-

munca noastră 
să cunoaștem nu 

problemele de pro
ci și ce gîndesc 

des- 
le solu-

sînt înțelese 
scopul. im- 

De aceea, 
cu diferite- 
stabilite de 

direcție în

Dar despre ceea ce gîn
desc oamenii, despre pro
blemele care-i preocupă, 
despre gradul lor de con
știință politică, despre 
nivelul de cultură gene
rală, despre stările lor a- 
fective sînt mai puțin la cu
rent. Cît de mult ar cîștiga 
în eficientă acțiunile între
prinse pe linia organizării 
științifice a producției pe 
șantierele de construcții, a 
întăririi economico-organi- 
zatorice a cooperativelor a- 
gricole de producție 
Tărtășești. Ciorogîrla 
din alte locuri, dacă 
dierea situației din aceste 
unități s-ar face nu numai 
sub aspect tehnic-financiar, 
ci și sub- cel al conștiinței 
politice, al ideilor morale, 
al scopurilor și intereselor 
care animă diferitele cate
gorii de muncitori și ță
rani I Nu puține organe de 
partid, nu puțini instruc
tori ai comitetului jude
țean de partid, activiști ai 
sindicatelor apreciază mun
ca politică-educativă după 
date statistice, se mărginesc 
la aspectul ei cantitativ, nu 
se interesează de ecoul ac
țiunilor întreprinse în 
conștiința oamenilor.

Din discuțiile cu activiști 
de partid, ai sindicatelor șl 
de pe tărîmul culturii, pro
blema ni s-a reliefat ex
trem de importantă și sub 
alt aspect. Asemenea în
tregului popor, oamenii 
muncii din județ aprobă din 
toată inima politica parti
dului. acționează cu încre
dere și entuziasm pentru 
înfăptuirea ei. Dar de aici 
nu se poate desprinde con
cluzia simplistă că orice 
măsură este imediat Înțe
leasă de toți cetățenii. 
De acest lucru își dau 
seama multe organizații 
de partid. între ele me
rită citat, Comitetul co
munal de partid Florești- 
Stoenești. al cărui secretar.

de persoane, 
întreprindere, 

sînt cî te-

Și

din
Și 

stu- 300

alte

ci se repetă 
banale, știute și 

unele manifes- 
ciuda actualită

ții temei, se transformă în 
ceva cu totul lipsit de efect. 
Referindu-se la deficiente 
de această natură, tovară
șul CORNELIU BAJENA- 
RU era de părere că ele se 
datorează, între altele, in
terpretării greșite de către 
unii tovarăși a noțiunii „de 
masă" ce se atribuie activi
tății politice si cultural-e
ducative.

— Mai sînt cazuri, 
ta el. cînd această 
țiune este înțeleasă 
mod simplist, numai 
sensul cuprinderii 
număr mare de oameni ai

ară- 
no- 

în 
în 

unui

Munca politică nen- 
dezvoltarea conștiin- 
socialiste a mase- 

ridică nenumărate as- 
Tnsemhările pe
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PE ȘANTIERE DIN JUDEȚUL TIMIȘ
 ’ » » O problemă actuală în zootehnie

Echilibrarea CONTRASTE

în repetate rînduri, conducerea de 
partid și de stat a atras atenția a- 
supra înfăptuirii exemplare a pla
nului de investiții. Recent, în cuvîn- 
tarea rostită la Conferința 
dinară a organizației județene de 
partid Cluj, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat din nou că 
trebuie acordată o grijă sporită ac
tivității pe șantiere, pentru respec
tarea cu strictețe a termenelor de 
dare în exploatare a noilor capaci
tăți de producție. Am întreprins o 
anchetă pe această temă, pe cîteva 
șantiere din județul Timiș.

Potrivit prevederilor, inaugurarea 
noii unități de produse auxiliare, 
din cadrul întreprinderii „Azur" — 
Timișoara, trebuie să aibă loc la 
sfîrșitul trimestrului III, Se va res
pecta acest termen ? Directorul fa
bricii, ing. Neculai Ionescu, a în
clinat să susțină că stadiile fizice ale 
lucrării sînt avansate, că multe o- 
biecte sînt recepționate, gata pentru 
probele mecanice și tehnologice.

Care este în realitate situația pe 
șantier? Am văzut obiecte la care 
se lucra cu o anumită concentrare 
de forțe, în timp ce altele erau pă
răsite. în plus, stadiile fizice se a- 
flau cu mult sub nivelul descris. Tot 
ce a. afirmat directorul corespundea 
lunii mai, dar acum ne aflăm în 
iulie.

— în ultimul timp — aprecia di
rectorul — constructorul a progre
sat mult în bine. Dacă va lucra așa 
și în continuare, există posibilita
tea punerii în funcțiune la termen 
a majorității obiectivelor.

Așadar, optimismul inițial al be
neficiarului a început să scadă, fă
ră- a reflecta totuși adevărata situ
ație. de pe șantier. Directorul fa
bricii „îl înțelege" pe constructor 
(chiar ne-a rugat să nu îl'criticăm, 
fiind foarte sensibil) și acesta, ia 
rîndul lui, pe... proiectant. Văzînd 
atîta „înțelegere" din partea celor
lalți factori cu răspunderi în dome
niul acestei investiții, proiectantul 
— IPROSIN București — și-a per
mis să opereze numeroase mo
dificări în documentații, oprind pe 
constructor în loc și, ceea ce e la 
fel de grav, la multe obiecte a tri
mis proiectele cu mare întîrziere. 
Constructorul — I.S.C.M. Craiova — 
nu a privit de la început această lu
crare cu tot simțul răspunderii,''con- 
siderînd-o „prea mică" pentru o în
treprindere cu forțe atît de mari. 
Inginerul șef adjunct al Construc
torului, Doru Corneanti, a recunos
cut :

— Ne-ar mai trebui circa 60 de 
muncitori și, în mod special, 15 dul
gheri. De, asemenea, resimțim lip
sa unei macarale turn.

Am încercat să vedem ce măsuri 
intenționează să aplice constructo
rul pentru a recupera rămînerile în 
urmă. Ceva deosebit nu am putut să 
consemnăm. Pe bună dreptate, sub- 
antreprizele sînt nemulțumite de sta
diul necorespunzător de execuție a 
unor lucrări.

— Există o falsă apreciere a stă
rii de lucruri existente pe acest șan
tier, care a dus la instaurarea unei 
atmosfere de mușamalizare a lip- . 
surilor, ne-a relatat ing. Gheor- 
ghe Dragalina, șef de lot la între
prinderea Izolații București. Și be
neficiarul și constructorul pierd din 
vedere că noi, subantreprizele, tre
buie să montăm utilajele, să reali
zăm instalații electrice, încălziri,, 
ventilații, izolații,' lucrări care cer 
timp și care sînt mult rămase în 
urmă.

Dacă beneficiarul manifestă un 
optimism exagerat, dacă proiectantul

extraor-

întîrzie atît de mult terminarea și 
expedierea restului de documentație, 
dacă constructorul amînă redresarea 
ritmului lucrărilor, atunci ce au fă- 
cut forurile de resort pentru a înlă
tura starea de apatie de pe acest 
șantier și a grăbi execuția noii fa
brici ? Au ținut numeroase ședințe 
de comandament, cu participarea 
unor reprezentanți ai titularului de 
investiție și, de comun acord, au tot 
replanificat termenele. Graficul

anchetă economică

coordonator a fost refăcut de 3-4 
ori. în loc ca ritmul de execuție 
să se desfășoare potrivit graficelor, 
să fie intensificat, s-a ajuns în situ
ația ca graficele 
nivelul acestuia.

De la „Azur", 
investigațiilor pe 
de semiconserve 
parate de carne 
prinderii 
șoara.

— Termenul de dare în exploata
re este serios periclitat cu toate că 
acesta este prevăzut pentru ultimul 
trimestru al acestui an, ne-a spus 
de la bun început ing. Hie Luca, di
rectorul întreprinderii

Constructorul — Trustul de cons
trucții Timișoara — este în urmă cu 
cîteva luni față de graficul de exe
cuție. Lucrarea a fost „atacată" în 
mai 1968, an în care nu s-a făcut 
decît ceea ce am putea numi cu,în
găduință organizare, de șantier și 

s-au executat cîteva șanțuri pentru 
fundații. După care, sub motiv că 
este presat de respectarea terme
nelor la alte capacități, și-a retras 
treptat forțele. Cînd era pus pe fap
te mari, a venit iarna și l-a sur
prins nepregătit : constructorul s-a 
retras din nou. De abia în trimes
trul II al acestui an a început să 
lucreze mai bine, pentru ca în lu
na mai să înregistreze un „vîrf" 
de activitate, care a depășit întrea
ga producție a lunilor anterioare. 
Luna iunie l-a găsit din nou în im
pas. Și neajunsurile persistă : lip
sesc materiale de construcție de

să se țină după

am mutat centrul 
șantierul Fabricii 

de șuncă și pre- 
din cadrul între- 

„Industria cărnii" Timi-

primă necesitate iar forța de mun
ca este neîndestulătoare, 
zele sînt obligate să aștepte 
mult crearea frontului de lucru 
care au nevoie

Aceasta fiind situația, ne-am 
dresat inginerului șef adjunct 
șantierului, Nicolae Jinca, 
după ce ne-a avertizat că , 
noaște, prea bine situația 
ne-a. relatat că, de fapt, pentru a 
vorbi cu... presa, trebuie să ia avi
zul conducerii trustului. Am insis
tat, totuși, și pînă la urmă inter
locutorul ne-a spus :

— Lucrarea poate fi terminată la 
termen, dar sîntem condiționați de 
aprovizionarea cu materiale și asi
gurarea forței de muncă. Conduce
rea trustului ne-a promis că, în cu- 
rînd, vom primi tot ce avem nevoie.

Cînd și ce se întreprinde în acest 
scop ? Iată o întrebare la care nu 
am putut primi nici un răspuns. Mă
surile care sînt în intenția trustu
lui constituie un mister pentru șan
tier, în ciuda ședințelor operative 
ținute cu regularitate de ceasornic, 
în prezența cadrelor din conduce
rea trustului și a șantierului. Nea
junsurile proprii sînt trecute cu 
vederea, pedalîndu-se pe, greutățile 
ce provin din afară.

Nimic nu am putut afla despre 
sporirea sarcinilor în trimestrul III, 
despre pregătirea condițiilor ea 
lunile de vară să devină un „vîrf" 
de lucrări Constructorul a deve
nit din nou fatalist, uitînd că, cu 
puțin în urmă, prin intervenția ho- 
tărîtă a comisiei economice a comi
tetului județean de partid, toate 
problemele ce păreau de nerezolvat 
și-au găsit o rapidă soluționare.

Situația care s-a creat face 
solut necesară o intervenție 
tărîtă, • cu măsuri energice, pe am
bele șantiere din partea titula
rilor de investiții — Ministerul 
Industriei Chimice și Ministerul In
dustriei Alimentare — pentru a 
trezi din somnolență pe con
structori și pe beneficiari și a-i 
face să acționeze cu maximă răs
pundere în .vederea accelerării rit
mului de execuție și dării în func
țiune la termen a celor două noi 
Capacități de producție.

Antrepri- 
prea 

de

a- 
al 

care, 
„nu cu- 

lucrării",

ăb- 
ho-

(Urmare din pag. I)

balanței furajere
® Mai „slabe", dar

puternice

Ing. Cristian ANTONESCU

Cadru din atelierul de probe al sectorului motoare de la uzina „23 August' 
din Capitală

,trCadru din atelierul de probe al sectorului motoare de la uzina „23 August" 
din Capitală

Dezvoltarea zootehniei constituie unul 
din principalele- obiective- ale agricultu
rii în proiectul Directivelor celui de-al X-lea 
Congres, al P.C R. se prevede că, în următorul 
cincinal, producția globală animală va spori 
cu 25—28 la sută. în acest'scop se preconizează 
ca mărirea șeptelului să fie însoțită de echi
librarea balanței furajelor, prin amplasarea 
în mai mare măsură a plantelor de nutreț 
pe terenuri irigate. extinderea culturilor 
duble, sporirea producției pășunilor și fîne- 
țelor naturale, dezvoltarea industriei! de nu
trețuri combinate etc.

în calculele balanței furajere a cooperative
lor agricole pe 1969—1970 se prevede un de
ficit la fipuri, suculente, concentrate și un 
excedent de 36 la sută la grosiere. Un defi
cit de 36 la sută față de necesar este con-, 
semnat la masă verde Așadar, cel mai mare 
deficit s-a prevăzut la cel mai ieftin 
nutreț, < 
creșterea efectivelor și 
bovine Cît de mult se poate cîștiga prin 
schimbarea acestei situații se poate lesne 
constata din faptul că prețul de cost ai lapte- 

■ lui obținut pe baza folosirii raționale a pă
șunilor este cu circa 50 la sută mai redus în 
comparație cu perioada de iarnă.

în multe cooperative agricole, deficitul de 
nutrețuri este pus în' exclusivitate pe seama 
insuficienței suprafețelor uitîndu-se că pro
ducția de furaje la hectar este cu mult mai 
mică decît cea prevăzută. „Cauzele defi
citului de mai multe milioane de tone nu
trețuri se datoresc, în primul rînd, neaplicării 
lucrărilor de care depinde mărirea, producției 
la hectar, ne spunea tovarășul Nicolae Barbu, 
vicepreședinte a] Consiliului Superior al A- 
fericulturii. Este adevărat că suprafețele des
tinate culturilor de nutreț sîpt reduse față 
de nevoile zootehniei. Dar. și acestea din 
.cauză că se amplasează adesea pe cele mai 
slabe terenuri, nu se aplică în totalitate lu
crările necesare și în primul rînd fertilizarea, 
randamentul la hectar este scăzut"

O analiză efectuată recent în cooperativele 
agricole, arată că deficitul de furaje este de
terminat și de modul defectuos în care se fac 
structura culturilor furajere, amplasarea a- 
cebtora, recoltarea Și. depozitarea în legătură 
cu modalitățile de soluționare a acestei pro
bleme ne-am adresat unor specialiști din a- 
cest domeniu. „Pentru asigurarea necesarului 
de furaje — apreciază ing. Constantin Ghiță, 
director adjunct al Direcției agricole județene 
Ilfov — trebuie să se acționeze intens acum, 
cînd are loc recoltarea furajelor, cînd se cer 
efectuate lucrări importante pentru produce
rea semințelor de plante de nutreț. în anii 
trecuți, loturile semincere au fost neglijate. 
Din această cauză, anul acesta am însămînțat 
numai 4 800 hectare lucerna față de 6 000 hec
tare cît era prevăzut Și cît de bine ar fi 
prins realizarea integrală a suprafețelor pre
văzute o demonstrează cu claritate propria 
experiență a cooperativelor din județul nos
tru. în prezent, aceste unități dispun de 26 600 
hectare lucerniere, reprezentînd 58 la sută 
din suprafața destinată bazei furâjere. Din 
acestea peste 40 la sută sînt irigate.. Anul tre
cut de pe suprafețele neirigate am obținut 22 
tone lucerna verde la hectar, iar culturile iri
gate au produs în medie 48 tone. Este o crește
re mai mare decît de la simplu la dublu și totuși 
nu ne putem declara mulțumiți". Intr-adevăr, 
nu dublarea, ci triplarea producției la ha se 
poate considera ca un obiectiv realist. în con
dițiile irigării lucernei Cooperativa agricolă 
din Putineiu a obținut, în medie. 92 mii kg 
de lucernă de pe o suprafață de <32 hectare. 
Multe alte cooperative au realizat cîte 60—70 
tone de lucernă masă-verde la ha Spre astfel 
de „nivele" se cere să evolueze producția 
medie de pe întreaga suprafață cu lucernă 
irigată în unitățile agricole

Echilibrarea balanței furajere necesită un 
mai mare efort de concepție din partea spe
cialiștilor pentru întocmirea de studii privind 
adoptarea structurii optime a culturilor pe 
unități și pe zone agropedoclimatice, funda
mentarea științifică a indicatorilor de plan 
Nu se poate face abstracție de crește

ceea ce afectează în primul rînd 
a producției la

rea constantă a solicitărilor de produse ani
male pentru consumul intern și export. Or, 
de mulți ani organele de planificare și, în 
primul rînd, Consiliul Superior al Agricultu
rii urmează aceeași practică de a se „ciupi" 
din suprafețele și îngrășămintele necesare 
pentru echilibrarea balanței furajere și nu 
se ocupă de asigurarea fondului de semințe. 

Desigur rezolvarea acestor probleme com
plexe trebuie îmbinată cu măsurile de mare 
actualitate 
rajelor și 
de plante 
vorbi de o 
care, dacă . . _ __  ,
pozitată în condiții corespunzătoare, poate 
asigura nu numai satisfacerea cerințelor de 
hrană ale animalelor pentru perioada de 
iarnă, ci și crearea unor însemnate rezerve 
de nutreț. Principalul este ca în fiecare coo
perativă agricolă să se organizeze temeinic 
munca, să fie utilizate intens toat.e forțele 
și mijloacele pentru recoltarea fînețelor na
turale și a trifolienelor. Pînă la 24 iulie, coasa 
a doua la trifoliene s-a încheiat în coopera
tivele agricole din județul Buzău și s-a e- 
fectuat în proporție de 97 la sută ln județul 
Mehedinți și -între 90—94 la sută în cele din 
Gorj, Ialomița și Dolj. Această impor
tantă lucrare este însă întîrziată în multe 
unități agricole. Pînă la aceeași dată, coasa 
a doua la trifoliene s-a efectuat în proporție

• de 11 la sută în cooperativele din județul Să
laj și 15 la sută în cele din Caraș-Severin. De
sigur, ploile au stingherit mersul lucrărilor 
de recoltare, dar cu atît mai mult se cer 
măsuri urgentă pentru evitarea pierderilor 
de substanțe nutritive.

în prezent, mai sînt. de recoltat sute de 
mii de hectare de finețe naturale care, în 
zonele de deal și munte au o mare pondere 
în structura bazei furajere. Pînă la 24 iulie, 
în cooperativele agricole din județul Bihor 
cositul fînețelor naturale s-a încheiat, a- 
ceastă lucrare efectuîndu-se în proporție de 
96 la sută în județul Botoșani și 85 la sută 
în județul Mehedinți Există însă m.-iri su
prafețe de fînețe care așteaptă să fie co
site îndeosebi în județele, din centrul și nor
dul țării, Spre exemplu, această lucrare s-a 
efectuat în proporție de numai 18 la sută 
în cooperativele agricole din județul Vran- 
cea și 21 la, sută în județul Harghita Re
zolvarea problemei furajelor depinde în 
mare măsură de concentrarea eforturilor 
pentru efectuarea lucrărilor amintite. Este 
cunoscut, pe bază de date științifice, că din 
nutrețul verde recoltat tîrziu și lăsat pe 
cîmp sub acțiunea intemperjilor rezultă fîn 
de slabă calitate, cu o valoare nutritivă a- 
propiată de cea a paielor. în. timo ce finul 
de calitate se apropie de valoarea nutritivă 
a boabelor de cereale.

Una din marile posibilități 
rire a resurselor de furaje 
zintă extinderea culturilor 
plante de nutreț pentru care 
an. există condiții favorabile, determinate de 
rezerva mare de umiditate din sol Deși a- 
ceste lucruri sînt'. cunoscute, pînă la 24 
iulie, cooperativele agricole au însămînțat 
numai 24 la sută din suprafețele prevăzute 
cu culturi succesive Este de mare însemnă
tate. ca, imediat după recoltarea păioaselor, 
să se efectueze aratul și îpsămînțarea terenu
lui, acordîndu-se cea mai mare atenție evi
tării pierderii umidității solului. Este nevoie 
să se însămînțeze cu plante de nutreț și de
sigur. cu diferite, culturi alimentare, toate su
prafețele irigate de pe care se pot obține re
colte mari și sigure

în această perioadă, cînd în agricultură se 
suprapun multe lucrări importante și urgen
te, este nevoie ca orgariele agricole, consiliile 
de eondu(ccte ale coooeratȘvelor agricole, spe
cialiștii să tacă totul pentru a asigura strîn- 
gerea la timp și fără pierderi a furajelor, în- 
sămînțarea unor suprafețe cît mai mari cu 
plante de nutreț — condiția principală de care 
deoinde creșterea efectivelor de animale și a 
producției acestora

și urgență privind recoltarea fu- 
înSămînțarea culturilor succesive 
de nutreț. Anul acesta se .poate 
veritabilă bogăție de masă verde 

este recoltată, transportată și de-

De la un timp, uzina 
„Hidromecanica" din 
Brașov a supus utila
jele pe care le produ
ce unei severe „cure 
de slăbire". Rotorul 
de distribuție al elec- 
trosuflantei S.R.-2, de 
pildă, este acum mai 
ușor cu 388 kg. ceea 
ce înseamnă o econo
mie anuală la fabrica
ția acestui sortiment 
de 58 tone metal. Mult 
se cîștigă și prin tre
cerea unor piese de la 
forjarea liberă la exe-

lor prin ma-
Pe această 

consumul de
cutarea 
trițare. 
cale.
metal s-a redus cu 250 
kg pe bucată la trans
misia hidraulică TH 1 
și cu 125 kg la turbo- 
ambreiajul hidraulic 
TA 500 D. Totodată 
s-au îmbunătățit și ca
racteristicile tehnico- 
funcționale ale mijloa
celor tehnice fabricate 

. la „Hidromecanica”! 
’ Suplețea utilajelor se 
îmbină cu înalta lor 
calitate.

o Ac pentru
cojocul neglijenței

Campania de recolta
re a griului este în pli
nă desfășurare. Para
lel, trebuie eliberat te
renul de paie, pentru 
a se putea efectua 
rapid arăturile și în- 
sămînța culturile du
ble. în acest scop. în
treprinderile de meca
nizare * --- 1 —H..—1S
au fost 
loace 
mare 
cum sînt .presele de 
balotat paie în jude
țul Bihor, randamen
tul acestor utilaje este 
foarte mic Motivul ? 
Defecțiuni repetate și 
mai ales lipsa pieselor 
de schimb Nu se gă
sesc ace pentru apa
ratul de legat, o piesă 
măruntă, dar care 
imobilizează mașina. 
Astfel, pe data de 17 
iulie a.c„ cele 3 prese 
ale secției Sîntandrei, 
a întreprinderii de me-

a agriculturii 
dotate cu mij- 
rnoderne de 
productivitate.

canizare Episcopia Bi
hor. erau „trase pe 
dreapta" de mai mul
te zile din lipsă de 
„■ace" In aceeași si
tuație se află și prese
le secției Tărian, a 
aceleiași întreprinderi 
De altfel, procurarea 
acelor de presă a de
venit o adevărată pro
blemă pentru • toate 
întreprinderile de me
canizare a agriculturii 
din județ. Magaziile 
I.M.A., ca și baza ju
dețeană de aprovizio
nare nu au asemenea 
piese. In aceste condi
ții. ne întrebăm : ce fel 
de aprovizionare s-a 
făcut pentru a se. asi
gura buna funcționare 
a mașinilor agricole 
în actuala campanie ? 
„ Cojocul" neglijenței
nu-i atît de gros încît 
să 
pe

nu se> găsească ao 
măsura lui

\

de sp.Oj 
o repre- 

succesive de 
in acest

C. BORDEIANU

© Substratul 
cărilor de
moment

Cu prilejul unei 
nalize efectuate 
nouă întreprinderi de 
industrie ușoară <9- ne 
scrie tov. Vasile Nini, 
directorul Direcției 
județene de statistică 
Timiș — s-a constatat 
că, în primul semes
tru. sarcinile de plan 
la producția globală, 
producția marfă și cea 
vîndută și încasată au 
fost schimbate de 48 
ori (26 majorări, 
diminuări), iar 
mestre, de 102 
majorări. 47 
nuări). Dacă 
modificări ar fi ...... ..
lat colectivele unități
lor respectivi, le-ar fi 
mobilizat, atunci nti 
am avea nimic de re
proșat. în practică, 
însă, aceste . schimbări 
au avut alt scop. Care 
este el ? Iată un exem
plu. La 29 martie, 
întreprinderii „Indus
tria lînii" Timisoara î

a- 
în

22 
pe tri- 
ori (55 

dimi- 
aceste 
stimu-

modifi

majorat planul a- 
al producției 

în- 
tri-

s-a 
nual 
marfă vîndută și 
casată. în contul 
mestrelor II și IV, di- 
minuîndu-se concomi
tent sarcinile pe tri
mestrul I cu 6,5 mili
oane lei. Adică, toc
mai cu atît pentru 
ca unitatea amin
tită să-și „îndeplineas
că" planul trimestrial 
în proporție de 100,2 
la sută Reținem fap- < 
tul că, în cele nouă în
treprinderi, aproape 25 
la sută din modificări 
s-au comunicat în ul
tima decadă sau cu
2—3 zile înainte de
încheierea trimestre
lor și chiar după ex
pirarea acestora Rec
tificarea nejustificată, 
„peste noapte" a nive
lului indicatorilor de 
plan a favorizat neme
ritat unele întreprin
deri

sebi prin dezvoltarea fabricației de 
aparate electronice industriale, de 
măsură și control, de mijloace de 
automatizare și echipamente mo
derne de comandă, control și reglaj 
a unor instalații. Va crește, de ase
menea, cu prioritate, producția de 
componente electronice de clasă pro
fesională, se va trece la producția de 
dispozitive semiconductoare pe bază 
de siliciu și de circuite integrate. 
Se va organiza și extinde producția 
de aparate de radio-comunicații 
pentru utilizări profesionale. Conco
mitent, producția tehnicii de calcul 
electronic se va lărgi substanțial 
prin asimilarea în fabricație a ma
șinilor electronomecanice și electro
nice, precum și a calculatoarelor 
electronice de capacitate medie. 
Realizarea practică a acestor preve
deri va permite mărirea ponderii 
producției industriei electrotehnice 
și electronice în ansamblul cons
trucțiilor de mașini de la 17,1 Ia sută 
cît. era în 1965, la 26—27 la sută în 
1975, structura industriei construc
toare de mașini urmînd să fie ase
mănătoare, din acest punct de ve
dere, cu cea din țări dezvoltate, să 
corespundă evoluției progresului 
tehnic contemporan.

Stadiul actual de realizare a mă
surilor privind dezvoltarea electro
tehnicii și electronicii, s'tabiiite de 
Directivele Congresului al IX-lea al 
partidului pentru perioada 1963—1970. 
de studiile ulterioare elaborate din 
inițiativa conducerii partidului, pune 
in evidență realismul și juste
țea prevederilor noului cincinal. 
Conducerea ministerului, nostru a- 
preciază că este 'pe deplin posibil ca 
noile sarcini trasate de partid în 
acest domeniu să fie îndeplinite în
tocmai. Va trebui să perfecționăm o 
serie de tehnologii specifice acestor 
subramu'ri, să dezvoltăm sculăriile 
și atelierele de autodotare cu utilaje 
tehnologice specifice și să speciali
zăm o întreprindere în executarea de 
matrițe, să mărim anumite capaci
tăți de producție existente, să îm
bunătățim activitatea de realizâre a 
investițiilor. în actualul cincinal, 
elaborarea documentațiilor, avizarea 
și aprobarea lucrărilor de investiții 
au început, practic. în 1966 Ca ur
mare, majoritatea noilor obiective 
nu vor fi puse în funcțiune decît 
spre sfîrșitul cincinalului (1969—1970).

Asemenea situații pot fi preîntîmpi- 
nate prin elaborarea în avans a do
cumentațiilor tehnice și eșalonarea 
judicioasă a lucrărilor de-a lungul 
întregului cincinal. De altfel, anul 
acesta și în 1970 vor începe lucrările 
de investiții care vor permite acope
rirea, încă din 1971, a necesarului 
sporit de cabluri, transformatoare, 
surse de lumină, celule de înaltă 
tensiune prefabricate, aparataj elec
tric de instalații, panouri și tablouri 
de distribuție.

Pentru a promova în' continuare 
progresul tehnic în celelalte' ramuri 
și a dota cu mijloace tșhnice 
construcția de mașini, se prevede 
dezvoltarea prioritară a producției 
de mașini-unelte, cu un ritm mediu 
anual de creștere. în perioada

creșterii substanțiale a ponderii me
canicii fine în totalul producției in
dustriei construcțiilor de mașini, au 
devenit’ necesare’ analizarea te
meinică a. cerințelor actuale și 
de perspectivă ale economiei și 
luarea ur.or măsuri hotărîte in 
acest domeniu, prin crearea unei 
baze centralizate de cercetare 
și proiectare în domeniul me
canicii fine și al opticii ; dezvoltarea 
capacităților de producție la actua
lele unități cu acest profil și pune
rea în funcțiune a unor capacități 
noi, astfel încît fabricația produselor 
și elementelor de mecanică fină să 
se facă tot mai centralizat, pe în
treaga economie ; sporirea eforturi
lor privind realizarea unei fabri
cații cu un înalt grad de tipizare. I

de asemenea,' în vedere — în afară 
de specializarea unoi întreprinderi 
și lărgirea cooperării interuzinale, 
de dezvoltarea și dotarea, în continu
are, a sectoarelor de concepție ale u- 
zinelor — adîncirea tipizării de sub- 
ansamble, care să permită diversifi
carea largă a acestor categorii de uti
laje, precum și'o mai strînșă cola
borare între specialiștii noștri și cei 
ai ministerelor beneficiare, în sco
pul realizării unor instalații și uti
laje bazate pe cele mai moderne și 
mai eficiente procedee tehnologice, 
reducerii prețului de cost al uti
lajelor și, în ultimă instanță, a cos
tului investițiilor din diferite ra
muri ale economiei:

Proiectul de Directive prevede ca, 
în viitorul cincinal, să continue do-
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1971—1975. de 16.6 la sută, pre
cum și diversificarea ei ; se va 
pune un accent deosebit pe fa
bricarea mașinilor-unelte cu co
mandă numerică după program. în 
cincinalul următor se vor produce 
cu încă o treime mai multe mașini- 
urieițe așchie'toare decît în cincinalul 
actual, va crește la dublu numărul 
mașinilor-unelte pentru prelucrarea 
prin’ deformare plastică. Volumul 
producției mașinilor-unelte realizate 
în această perioadă va spori de 
1,8—2 ori. Complexitatea și tehnici-

• tatea lor sporite vor asigura crește
rea considerabilă a nivelului valo
ric pe mașină, a valorii de revenire 
la export. O altă acțiune care va fi 
amplificată este echiparea mașinilor- 
unelte cu mai multe accesorii care 
să permită lărgirea domeniilor lor de 
utilizare, reducerea timpilor auxiliari 
și introducerea aparaturii de control 
activ al preciziei de prelucrare.

în scopul dezvoltării cu precădere , 
a mecanicii fine și a opticii, proiec
tul de Directive prevede elaborarea 
unor programe de lucru speciale. 
După părerea noastră. în vederea

Construcției de mașini îi revine și 
sarcina de mare răspundere de a 
asigura necesarul intern de agregate 
energetice de puteri mari (de 9 ori 
mai mare în 1975, decît în 1970), de 
instalații și utilaje pentru realizarea 
programului nuclear național și pen
tru dotarea noilor obiective din in
dustria chimică, din industria cons
trucțiilor și a materialelor de cons
trucții, industria ușoară și alimen
tară, industria minieră și petrolieră. 
De pe acum au fost elaborate studii 
cuprinzătoare cu privire la dezvolta
rea într-un ritm intens a produc
ției de utilaje tehnologice complexe, 
problemă care trebuie tratată în în
treg ansamblul său, datorită nume
roaselor caracteristici comune ale 
utilajelor tehnologice complexe pen
tru diferitele ramuri ale economiei 
și, totodată, specificității lor accen
tuate. Ne gîndim, astfel, la o serie 
de măsuri, în special în domeniul 
activității de cercetare și proiectare. 
Pe de o parte, ele vizează o cît 
mai bună profilare a acestei activi
tăți, iar pe de altă parte,' întărirea 
bazei materiale si de cadre. Avem.

tarea căilor ferate cu locomotive 
Diesel și electrice magistrale, de vi
teze și puteri sporite, cu vagoane 
pe 4 osii, de mare capacitate, cu ca
racteristici tehnice superioare în 
vederea realizării acestor sarcini, 
uzinele care participă la fabricarea 
locomotivelor vor dezvolta diversele 
variante ale aceluiași tip de bază 
și vor îmbunătăți construcția dife
ritelor lor subansamble componente. 
Este necesar ca în diversificarea 
construcției locomotivelor să se tină 
seama de cerința adaptării lor con
tinue Ia nevoile exportului, în ve
derea creșterii acestuia. îmbunătă
țirea performanțelor tracțiunii fero
viare și creșterea puterii locomoti
velor de mare viteză se vor realiza 
prin mărirea puterii motoarelor 
Diesel care vor echipa noile loco
motive. Pentru aceasta se va inten
sifica. diversificarea fabricației de 
motoare intr-o gamă de puteri de 
2 000—6 000 CP și organizarea activi
tății proprii de concepție în dome
niu] motoarelor Diesel, concepție 
proprie care va avea la dispoziție 
o bază materială importantă . Cît

privește transporturile rutiere, in
dustria de autovehicule va asimila 
în fabricație produse noi de tonaje 
sporite și de mare capacitate, prin
tre care autocamionul de 7 și 10 
tone, autoutilitare cu variate specia
lizări, autotractoare, semiremorci, 
autobuzul urban de 11 m lungime, 
echipat cu motor Diesel, microbuzul 
univetsal în cursul viitorului cinci
nal va fi încheiat procesul de inte
grare a fabricației'de autoturisme în 
țară. Producția de autocamioane și 
autotractoare a anului 1975 va fi de 
40.000, cea de autoturisme de. Oraș va 
atinge 50 000, iar numărul autoutili
tarelor va fi cu 150 la sută mai mare 
în 1975 față de 1970.

în vederea mecanizării complexe 
a agriculturii vor fi asimilate noi 
tipuri de tractoare și mașini agri
cole, cum sînt tractorul universal 
pe roți de 100—120 CP, cu setul co
respunzător de utilaje agricole 
(plug, combinator freză, grapă cu 
discuri), combina pentru recoltat 
porumbul, cu depănușare și tocarea 
tulpinelor, semănătoarea purtată pen
tru cereale și legume, diverse dis
pozitive.

Ritmurile de dezvoltare a Indus
triei construcțiilor de mașini în cin
cinalul următor vor fi realizate, în 
mare măsură, prin extinderea ac
tivității de cercetare departamentală 
și uzinală, intensificarea acțiunii de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, prin modernizarea capa
cităților de producție existente și 
utilizarea intensivă și extensivă a- 
utilajelor, suprafețelor și a timpului 
de muncă. Se impun, însă, și o serie 
de îmbunătățiri în activitatea de 
planificare, mai ales în relațiile cu 
beneficiarii. în metodologia de 
procurare din import a unor ele
mente necesare realizării prototi
purilor noilor mașini și utilaje, în 
cointeresarea uzinelor de a-și înnoi 
în permanentă nomenclatorul de 
produse.

Constructorii de mașini din țara 
noastră, deplin conștienți de com
plexitatea sarcinilor care le stau în 
față, sînt ferm hotărîți să nu-și pre
cupețească forțele, să-și aducă din 

■ plin contribuția la echiparea econo
miei cu tehnică modernă, la accele
rarea mersului înainte al României 
pe drumul progresului.

® Evidența datoriei
neîmplinite

La cooperativa agri
colă Vașcău, județul 
Bihor, aparatul conta
bil se pare că a renun
țat chiar la obiectul 
propriei activități La : <...< dg.-j

a a- 
con- 
încă 
sînt

începutul celei 
doua 
nului 
tabilă 
deschisă. ..... .....
eliberate chitanțe ne
certificate și nenume
rotate, de diferite per
soane din cooperativă, 
care încasează bani 
fără șă-i depună la 
casierie. în urma unei 
verificări făcute de 
Banca agricolă jude
țeană s-a „strîns" de

jumătăți 
evidența 
nu era 

Aci

la aceștia 
10 000 lei 
este singular 
cooperativa
Cărpinet, ’ Încasările 
sînt făcute de alte 
persoane. în afara ca
sierului în luna mai 
nu s-au facturat canti
tățile de var livrate 
în valoare de 28 000 
lei Faptul că în aceste 
unități o astfel de e- 
vidență contabilă a dus 
la slăbirea disciplinei 
financiare nu este de 
mirare De aceea, le 
„evidențiem" în spe
ranța că aceste „con
turi pasive' 
chidate.

® Buni de plată
în urmă cu vreo trei 

ani, întreprinderea fo
restieră Iași i-a fă
cut... cadou I.M.T.F. 
Miercurea Ciuc piese 
de schimb din import, 
pentru anumite tipuri 
de tractoare, care îi 
acopereau 
timp de _____
Unitatea din Miercu
rea Ciuc 
tase, dar 
Cu 
s-a 
ca

necesitățile
20 de ani.

nu le solici- 
le-a primit, 

timpul, gluma 
îngroșat. Ban- 

a virat contra
valoarea pieselor din 
contul 
Miercurea 
contul I. F. Iași. Gre
șeala fiind „acope
rită", piesele au tre
cut la... zăcut. Și au 
început discuțiile, ar
bitrările și rearbitră- 
rile în octombrie 
1968. arbitrajul M.E.F. 
a stabilit că întreprin
derea din Miercurea 
Ciuc nu poartă răs-' 
punderea pentru su

I. M. T. F. 
Ciuc în

„acope-

prastocarea 
de schimb, 
dat spunea

de 
nu 
la

suma
Cazul

Și 
agricolă

vor

pieselor 
Verdictul 

: „părțile 
se vor socoti pentru 
sumele încasate". Cînd 
lucrurile păreau lă
murite, a intervenit 
lovitura de teatru : 
direcția generală de 
resort, D.G.E.T.I.L. 
din M.E.F. ia o deci
zie complet diferită de 
hotărîrea arbitrală. Nu 
pentru a readuce în 
circuitul economic pie
sele de schimb si nici 
pentru ca pierderile 
să fie suportate de că
tre cei vinovați. Ci. în 
mod paradoxal, ca 
valoarea pieselor să 
fie recuperată 
cote egale, de la am
bele întreprinderi. $i 
cu piesele de schimb 
ce s-a întîmplat ? Au 
luat, din nou. drumul 
lașului. Pentru a fi 
valorificate ? Nu. pen
tru a fi casate I

ca
în
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PENTRU AUTENTICITÂ
ÎN VALORIFICAREA

ARTEI POPULARE

NATIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ

„MAMAIA
AZI SE DESCHIDE CONCURSUL IDEALUL ARTISTIC 

AL DESĂVlRȘIRII
PERPESSICIUS

O mai veche discuție publică refe- 
ritoare'la modul în care trebuie valo
rificată creația populară a fost reac
tualizată în zilele din urmă datorită 
unei inițiative interesante care, în 
cadrul fes'tivalului „Cibinium ’69", 
a trezit un deosebit ecou : este vorba 
de tîrgul meșteșugarilor, acțiune care 
și-a propus invitarea creatorilor 
populari (individuali sau din coope
rativele meșteșugărești) pentru o 
confruntare directă cu publicul. Cu 
diferite prilejuri, specialiștii în etno
grafie si folclor au propus variate 
modalități care să faciliteze un fe
nomen caracteristic acestei perioade: 
produsele atît de variate ale mește
rilor populari, interesante tocmai 
prin unicitatea lor, încep să intre 
într-un circuit industrial, adică să 
fie realizate nu 
numai pentru a 
răspunde unor 
necesități de or
din strict utilitar, 
ci și pentru a fi 
desfăcute prin 
intermediul tîr- 
gurilor, al maga
zinelor de spe
cialitate. Acest 
fenomen nu ar 
trebui ‘nsă să a- 
fecteze cu nimic 
valoarea obiectul 
lui de artă popu
lară, autentici
tatea constituind 
elementul de permanentă, condiția 
„sine qua non" a oricărui produs 
ieșit din mîna meșteșugarului. 
Ce se întîmplă însă în realitate ?

Cercetătorii din muzee, amatorii 
de artă colindă în lung și-n lat tara, 
ajung.înd pînă în cele mai izolate 
comune în căutarea unor obiecte lu
crate de meșterii populari : căuce, 
furci de tors, covoare, cergi, ii. șter
gare. cojoace, brîie din piele, chi
mire etc. Șlefuite si aduse la puri
tatea unor adevărate opere de 
artă prin strădania a mii și 
mii de meșteri anonimi, ele con
stituie rodul unei perfecționări 
continue a unui meșteșug transmis 

*din generație în generație cu toate 
secretele sale. Valoarea acestor o- 
biecte poate fi descifrată în faptul 
că ele reprezintă o sinteză superioa
ră a unei tradiții care se pierde în 
vechimea secolelor. în același timp, 
discutînd despre valoarea lor. nu 
putem ignora nici faptul că fiecare 
meșter popular, păstrînd neștirbite

realizarea ei a lăsat loc unor sub
stanțiale îmbunătățiri.

Ideea care a stat la baza acestei 
„premiere" culturale a pornit toc
mai de la decalajul constatat între 
creația populară autentică și contra
facerile care au Inundat piața.

— Pentru a face șl mai frapantă 
diferența calitativă care există în 
acest domeniu de activitate, am in
vitat și mșșteri individuali precurrj 
și creatori din alte județe — ne-a 
spus președinta comitetului județean 
pentru cultură și artă. Maria Fa
nache. Și rezultatul reunirii tuturor 
în același spațiu de vînzare a între
cut toate așteptările. Ați văzut de 
pildă că standul olarilor din Oaș a 
fost literalmente asaltat de cumpă

O salutara inițiativa sibianâ:
„TÎRGUL 

MEȘTEȘUGARILOR"

rători (în primele ore ale deschiderii 
„Tîrgului" s-a înregistrat o vînzare 
de cîteva mii de lei — n.n.), la fel 
ca al meșteșugarilor din Corund. în 
timp ce altele erau vizitate în treacăt 
și apoi cu discreție ocolite. Iată de 
ce o seamă de conducători ai coope
rativelor meșteșugărești din județul 
nostru au căzut pe gînduri și mi-au 
mărturisit că pentru ediția urmă
toare a „Tîrgului" se vor pregăti de 
pe acum, încercînd să promoveze 
acele produse pe care însăși tradiția 
le recomandă.

Formulînd o serie de observații 
critice, nu putem totuși omite faptul 
că numai la insistentele organelor 
culturale locale o serie de meșteșu
guri uitate au renăscut. Asțfel, cofe
tarii sibienl și-au amintit, au expe
rimentat și în cele din urmă au 
aplicat vechea și vestita retetă de 
turtă dulce care de zeci de ani nu 
mai ieșise din cuptoarele Sibiului. 
Lucruri asemănătoare se pot spune 
și despre unele obiecte din piele sau

despre atît de frumoasele pungi din 
Mărginime purtate de ciobani la șer- 
par. Dar toate aceste inițiative nu 
au fost suficiente căci, paralel cu 
obiectele de valoare, în piață pu
teau fi văzute extrem de multe pro
duse pe care nu le putem include 
decît în categoria „falsurilor" crea
ției populare. De asemenea, apreciem 
ca inutilă desfacerea a tot felul de 
bluze, m’aieuri, pulovere de către 
cooperativa „Textila". în locul aces
tor invitați de complezentă am fi 
fost 'bucuroși să întîlnim mai multi 
meșteri populari (alături de cunos
cuta Maria Spiridon din Avrig), să 
vedem șl pe reprezentanții strun
garilor în lemn sau ai tinichigiilor 

care, modelează în 
metal adevărate 
opere de artă, să 
putem cumpăra o- 
biecte care au fă
cut altădată fai
ma acestor locuri: 
picturi pe lemn și 
sticlă, oglinzi etc.

La încheierea 
„Tîrgului mește
șugarilor", cunos- 
cînd acum și in
tențiile inițiale 
ale organizatori
lor, am ales din 
caleidoscopul de 
impresii o ima

gine simbol care justifică încre
derea tuturor că manifestarea, toc
mai pentru că se află la început de 
drum, anunță un reviriment al au
tenticității: într-un colț al pieței, pe 
un mic'podium, două femei lucrează 
la un război de țesut țărănesc și la 
un gherghef două scoarțe cu motive 
specifice din Avrig si Gura Rîului, 
comune din județ vestite altădată 
prin covoarele lor. Alături. într-o 
gheretă, aceeași cooperativă expune 
clasicele „Tismana 4". Deci- minuna
tele țesături din Mărginimea Sibiului 
au început să facă concurență la fel 
de frumoaselor scoarțe oltenești. O 
concurență bine venită, căci ea poate 
conduce la afirmarea' adevăratelor 
valori și înlăturarea falsurilor. Iată 
învățătura pe care o pot trage orga
nele culturale și cooperația meșteșu
gărească din alte județe dacă se vor 
angaja în manifestări similare.

> începînd de astăzi;
> litoralul va 
. timp de trei

din cele mai 
manifestări

* ale sezonului
> „Concursul
> de creație și
) tare de muzică ușoară 
) românească — Ma- 
, maia ’69". Organizat 
. de Comitetul de Stat 
' pentru Cultură și Artă. 
' în colaborare cu Ra-
> dioteleviziunea româ- 
) nă și cu Uniunea 
) Compozitorilor, con- 
) cursul își propune sti- 
k mularea creației origi- 
. nale și ridicarea nive

lului de interpretare
’ în domeniul muzicii 
r ușoare.
> în acest an, progra-
> mul oferă spectatorilor 
) o seamă de noutăți. în 
k primul rfnd, pentru 
x prima dată de la în- 
L ființarea sa, el va in- 
r cjude și un concurs

de interpretare. la 
care vor participa 19 
soliști, selecționați din 
84 de candidați, în 
urma unor faze preli-

găzdui 
zile una 
așteptate 
artistice 
estival : 
național 

interpre

minare. Ei vor fi a- 
companiați de orches
tra Teatrului „C Tă- 
nase", condusă de Sile 
Dinicu și Gelu Solo- 
monescu. O altă nou
tate se referă la con
cursul de creație pro- 
priu-zis, care se va 
desfășura pe două pla
nuri distincte : 
— care se adresează 
celor mai valoroase 
melodii de muzică u- 
șoară compuse și di
fuzate în ultimul an, 
și un altul — deschis 
lucrărilor inedite crea
te anume cu acest 
prilej.

Sarcina juriului — 
alcătuit din compozi
tori, scriitori, regizori, 
interpreți, sub preșe
dinția compozitorului 
Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Com
pozitorilor — nu va fi 
deloc ușoară, el tre
buind să aleagă cînte- 
cele ce vor fi premia
te din 17 șlagăre și 15 
melodii noi (acestea 
la rîndul lor alese din 
cele 500 de lucrări în

scrise inițial în con
curs). Este de reținut 
că. alături de juriu, și , 
publicul va fi invitat 
să-și spună cuvîntu) 
— prin intermediul 
unor sondaje care vor 
fi organizate în mod 
special.

. în ultima zi a festi-
unul valului, duminică 27 

tulie, o dată cu atribui
rea premiilor, se va 
decerna și o altă dis
tincție care vine să 
răsplătească eforturi
le artistice ale inter- 
preților noștri : „Pre
miul discului pe anul 
1969".

Treaptă 
re a unor 
te înainte 
țările 
naționale, festivalul 
ce astăzi se deschide 
are menirea să întă
rească ideea cîntecului 
inspirat, tineresc, a cîn
tecului de largă au
diență, ridicîndu-se la 
nivelul celor mai înal
te exigențe artistice.

de verifica- 
calități cer- 

... de confrun- 
muzicale inter-

t V

10,00 — Limba rusă (reluare).
10,25 — Limba spaniolă (reluare).
10.50 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Studioul școlarilor. Sport în vacanță : Să învățăm Înotul (III).
17.50 — închiderea primului ciclu TV de limbi străine.
18.30 — Pe scenele lirice ale țării — Timișoara.
19,00 — Mult e dulce șl frumoasă — emisiune de limbă română de conf. 

dr. Sorin Statl.
19.15 — Muzică populară Interpretată de Ion Dolănescu.
19.30 — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic.
20,00 — Teieglob — emisiune de călătorii geografice : Cuba — film docu

mentar realizat de Gheorghe Popa și Emeric Irșai. Comentariul 
G. Popa și V. Stamate. O producție a televiziunii române.

20.30 — Concursul național de creație și interpretare de muzică ușoară
românească Mamaia 1969. în pauză : o Consultație tehnică TV. 
Alegerea, construcția, montarea și reglarea antenelor de televi- 

, ziune (II). Prezintă Aurel Popeea.
23,00 — Telejurnalul de noapte. Buletin meteorologic.
23.15 — Publicitate.
23,20 — închiderea emisiunii.

o serie de trăsături specifice ale ac
tului de creație, se simțea dator să 
pună în obiectul la care lucra o 
fărîmă din tezaurul fanteziei sale. 
De aici, marea varietate a creației 
populare, ornamentația bogată a va
selor, ingeniozitatea în model și cro
matică a cusăturilor, irepetabilitatea 
decoratiunilor.

Și iată că, așa cum arătam, 
înscriindu-se într-o evoluție norma
lă a vieții noastre sociale^ meșterii 
populari au început să lucreze în 
mari cooperative meșteșugărești. A- 
vantajele noului sistem au fost de la 
început evidente, .fie numai dacă 
ne-am referi doar la cele economice. 
Și totuși, deși existau toate condi
țiile pentru o activitate rodnică, de 
un înalt nivel calitativ, magazinele 
de specialitate au început să fie in
vadate de așa-zisul „artizanat", con
trafaceri grosolane, lipsite de orice 
valoare, nocive pentru educația gus
tului marelui public : căruțe, casete, 
mori de vînt toate lăcuite, colorate 
și încrustate cu... suveniruri. A a- 
părut și o îngustare sensibilă a- 
ariei tematice și geografice a 
creației populare. Poate cel mai 
elocvent exemplu ni-1 oferă si
tuația covorului popular românesc. 
La magazinele de specialitate din ori
care oraș al tării, cumpărătorii gă
sesc în proporție de 90 la sută doar 
frumosul coVor oltenesc ; în schimb, 
scoarțele moldovenești, ardelenești, 
maramureșene lipsesc aproape cu de- 
săvîrșire. La Tîrgu-Neamt cooperația 
meșteșugărească lucrează covoare 
„Tismana 4" (botezul comercial al 
covorului oltenesc), Ia Sibiu — ace
eași situație, pe războaiele femeilor 
din Humulești întîlnești, de aseme
nea, scoarțe oltenești.

— Asta ni se cere, asta producem 
— motivează foarte senini cei răs
punzători. Nu putem risca să rămî- 
nem cu marfa nevîndută.

Aparent, scuza ar putea fi luată 
în considerație. Dfe fapt, însă, în spa
tele ei se ascunde imobilismul unor 
organe comerciale. Inițiativele din 
ultimul an ale direcției de speciali
tate din UCECOM indică drumul 
bun pe care trebuie mers. Iar „Ci
binium ’69" a adus, in plus, prime 
încercări de rezolvare concretă a 
acestei false dileme : cu prilejul fes
tivalului s-a inaugurat la Sibiu un 
„Tîrg al meșteșugarilor" deschis 
meșterilor șl cooperativelor din ju
deț, precum și unor invitat! din alte 
județe ale țării.

De la bun început, excelentă ni s-a 
părut ideea organizatorilor de a-1 
amplasa în piața 6 Martie, prima 
piață a orașului vechi fortificat, în
conjurată odinioară de arcade, sub 
bolțile cărora meseriașii breslașl îsi 
aveau sediile și își desfăceau pro
dusele. Acum, urmașii acestora au 
revenit în același loc pentru a-și 
arăta roadele meșteșugului lor. 
păstrat de secole : curelărie de Să- 
liște (din care se detașau frumoasele 
șerpare. deccate cu sîrmă și împo
dobite cu capse), pieptare de un rafi
nament artistic neîntrecut din co
muna Bîrghis, covoare, veste din ca
tifea sau postav cu înflorituri din 
fir de mătase neagră lucrate de meș
teri din Sibiu. Și dacă la baza invi
tării tuturor creatorilor populari ar 
fi stat aceleași criterii artistice exi
gente. tîrgul, în ansamblul său. ar 
fi avut numai de cîștigat. Căci ini
țiativa a fost binevenită — și se 
pare că la anul va fi reluată — dar

Radu CONSTANT1NESCU

cinema

teatre
• Ansamblul „Perlnlța 
Teatrului „C. I. Nottara") : 
rinlța mea — 19.
• Teatrul „C. Tănase" 
dina „Boema") : Nu 
Stroe ! — 20.

• O chestiune de onoare : PA
TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FAVO
RIT - 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
FESTIVAL — 9,15 ; 12 ;
18,15 : 21. la grădină — 20,30.
• Totul de vînzare : (în 
Festivalului filmului din 
Polonă) : REPUBLICA - 
11,45 ; 14 ; 16.30 ; 18,45 ;'21.
• Creola, ochti-țl ard ca flacăra : 
BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 :

20,30,
15,30 :

cadrul 
R. P.

9.30 :

18.30 ; 21, LUCEAFĂRUL
11 ; 13,3.0 ; 16 ; 18,30 ; 21, STA
DIONUL DINAMO — 20,15.
o Dragoste Ia Las Vegas : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MELODIA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30. TOMIS - 9 ; 11 ;

; 17 : 19, la grădină —
FLAMURA - 9 ; 11,15 ;

13.30 : 16 ; 18,15 : 20,30. GRADINA 
EXPOZIȚIA — 20.30.
0 Comisarul X șl „Banda trei 
cîini verzi" : FEROVIAR — 8.30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21, *FLO-
REASCA - 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 
18,15 ;20,30, GLORIA - 9 ; 11,15 l
13.30 ; 18.15 : 20,30, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 21. 
ARENELE LIBERTĂȚII - 20.30.
©Sîngeroasa nuntă

VICTORIA
18.30 : 20.45.
0 Deșertul
9.30 : 12,15 ;
DOTNA — 20.30.
• Cimaron : LUMINA — 8.15—16.15 
în continuare.
e Muzicantul : LUMINA — 18.45 ; 
20,45.
o Matineu pentru copii : DOINA

- 8.45 ;

roșu :
15 ; 18 :

macedoneană :
11 ; 13.30 ; 16 ;.

CENTRAL —
21, GRADINA

e străin în casă : DOINA — 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; la 
grădină — 20,30.
• La dolce vita ; UNION — 16 ; 
19,30, VOLGA- — 9.30—16 tn con
tinuare : 19,30.
O Galapagos : TIMPURI
9—21 în continuare.
• Noaptea generalilor : GRIVIȚA
— 9,30—14 în continuare ; 16.30 ;
20, AURORA - 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
20,45, la grădină - 20,30 ; ARTA
— 9—14,30 în continuare ; 17.30 ;
la grădină — 20.30.
O Tată de familie : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,15 ; 17.45 i 
20.
• Acuzatul : BUZEȘTI
18.
O Prințul Negru : DACIA —
8,15 — 16.30 în continuare ; 18,45 ;
21.
O In umbra coltului : UNIREA 
15,30 ; la grădină — 20,30.
o Musafiri eludați pe muntele de 
gheață : UNIREA - 18.
• Operațiunea „Belgrad" : LIRA
— 15.30 ; 18 ; la grădină — 
FLACARA — 15.30 ; 18 ; 20.30.
0 Alexandru cel fericit : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17.30 : 20.

16,30 :

0 Adio, Gringo : FERENTARI 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Aruncați banca In aer: GIU-
LEȘTI — 16,30 ; MIO
RIȚA — » : li,
18,15.
• Comedlanțil : PACEA
0 Ultima tură : CRÎNGAȘI
15,30 ; 18 ; 20,15.
e Am două mame și doi
COTROCENI — 15.30 ; 18 ; 
MUNCA T 15,30 ; 18 ; 20.
0 ziaristul : VIITORUL —
19.
0 Lovitură puternică : MOȘILOR
— 15,30 : 18, la grădină — 20.30.
• încotro, omule 7 : POPULAR
16 ; 20.
0 Căsătorie pripita : COSMOS 
15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Cumblte : VITAN — 15,30 ; 18. 
e Crima din pădure : RAHOVA — 
15,30 < 18. la grădină — 20,30.
0 Crăciun cu Elisabeta : PROGRE
SUL — 15.30 ; 18 : 20.
0 A trăi pentru a trăi : — GRA
DINA BUZEȘTI — 20,30.
e Neîmbiînzita Angelica: GRĂ
DINA VITAN - 20,30. GRADINA 
PROGRESUL PARC

20,30,

15,30 :

Irina Mavrodin, pe care o rog .să 
primească omagiile unui necunoscut, 
a avut fericita inspirație să ofere 
Editurii pentru literatură universa
lă tălmăcirea volumului de eseuri 
„Mitul lui Sisif" al lui Albert Ca
mus. E un volum, sub toate rapor
turile, seînteietor. începînd cu tăl
măcirea însăși, cu notele și cu ex
celenta introducere, ce dezvoltă pro
blemele filozofiei lui Camus, referi
toare la aspectele vieții, fără a mal 
vorbi de subtilitatea paradoxelor și 
judecăților camusiene, totul face 
din „Mitul lui Sisif" una din lec
turile cele mai generoase, ce vor in
teresa, deopotrivă, pe omul de gust 
și pe amatorul de literatură, o lu
crare densă de sugestii și meditație 
Departe de noi gîndul de a prezenta 
tn rîndurile ce urmează, fie strălu
cirea eseurilor lui Camus, fie pro
prietatea și farmecul tălmăcirii. Cu 
atît mai mult cu cit ispitele nu lip
sesc, de ambele laturi, și ele o- 
feră numeroase prilejuri. Intenția 
noastră e cu mult mai modestă, și ea 
pleacă. în realitate, de la sugestiile 
pe care un singur eseu, cel ce dă 

■și titlul volumu
lui, ni le-a co
municat, nu nu
mai ani de-a rîn
dul, dar și, mai 
cu seamă, cu pri
lejul serbărilor 
consacrate celor 
optzeci de ani 
împliniți de la 
moartea lui Eminescu.

„Miturile slnt făcute pentru ca I- 
maginația să le însuflețească" scrie 
Camus, într-un loc al eseului, în 
timp ce povestește tradițiile ce l-au 
dus pe Sisif în intern, la chinul său 
fără de nădejde și înainte de a tre
ce la interpretarea (recte la „însu
flețirea") mitului, cu care admirabi
la sa imaginație îl tălmăcește. Fie 
că. potrivit tradiției homerice, va fi 
dezvăluit ceva din secretele zeilor, 
fie că va fi înlănțuit, ca un alt Ivan 
Turbincă, moartea plutoniană, fie 
că întors din infern să-și pedep
sească soția, refuză să se mai în
toarcă și. înșfăcat de. Mercur, e re
adus cu. forța la chinul Său — cert 
este că Sisif se află, și astăzi, tot 
în împărăția umbrelor, străd'iindu-se 
să urce stînca . rebelă pînă în vîr- 
ful muntelui. Iar stînca continuă sâ 
se rostogolească tn adîncuri.

Ingenios Intru totul' ți cu osebire 
atrăgător e modul în care Albert 
Camus înfățișează soarta Iul Sisif, 
chipul tn care, din osîndit, el devi
ne, prin conștiință, stăpînul propriei 
sale osînde. Cînd, la capătul para
doxelor. unul mai strai ipitor ca ce
lălalt, ajungi la concluzia, atît de 
contradictorie în aparentă : ..trebuie 
să ni-1 închipuim pe Sisif fericit", 
nu poți să nu fii de acord cu dînsa. 
„Sisif ne învață, spune, la capătul 
eseului sâu, Camus, fidelitatea su
perioară care fi neagă pe zei și înal
ță stîncile. Și el socotește că totul 
e bine. Acel univers rămas fără de 
stăpîn nu-I nare nici steril, nici ne
însemnat. Fiecare grăunte al aces
tui munte plin de întuneric alcă
tuiește o lume Lupta însăși către 
înălțimi e deajuns sare a umple un 
suflet omenesc Trebuie să ni-1 în
chipuim pe Sisif fericit"

In fond, lucrurile stau numai astfel 
și lupta însăși către înălțimi consti
tuie una din țintele superioare ale 
vieții. Pentru că desenele lui Leo
nardo da Vinci ce preced capodope
rele, cei douăzeci de ani în care 
George Enescu a lucrat la capodo
pera sa „Oedip", infinitele adaose 
din manuscrisele proustiene sau 
chiar ale lui Camil Petrescu nu sînt 
la urma urmelor decît o ilustrare a 
acestei lupte către înălțimi, cu un 
cuvînt.: spre desăvîrșire. Ce sînt, mai 
la urma urmei, generațiile cîțe se 
succed,,această continuă ..goană a tor
țelor". cu imaginea lui Lucrețiu, 
cerși trece una alteia faclele (et 
quasi eursores vitae lampadas tra- 
dunt), dacă .nu tot atît.ea valuri ce 
urcă stînca rebelă pînă în vîrful 
muntelui, de unde, o altă generație 
îi urmează, ureînd Ia rîndu-i stînca 
și aceasta de-a lungul istoriei. întru 
eternitate. Trecerea de la o gene
rație la alta marchează, așa cum e- 
volutia umanității ilustrează cu pri
sosință. un plus ne care tehnologia 
modernă îl va spori necontenit. E-

puncte de vedere

poca de astăzi, cosmonaută, e de 
față cu exemplele ei. Condamnată să 
însemne, după fantezia lui Musset, 
cel mult un punct pe i, cine și-ar 
fi închipuit că va veni o zi în 
care omul va pune, ca peste pieptul 
unui învins, piciorul său de învin
gător peste craterele neliniștite. Se 
va fi întîlnit el, oare, cu omul din 
lună, pe care mitologia populară l-a 
proiectat de cînd lumea ? Și-i va fi 
recitat el, oare, admirabila „baladă 
lunii" de Horia Furtună, acest ros- 
tandian al lirismului nostru, dublat 
de un filozof? Sau, poate, va' fi 
reeditat gravele acorduri ale omni
prezenței eminesciene din „lună tu, 
stăpîna mării..." ? Presupunînd, de
sigur, că astronautii au timp și de 
poezie, grăbiți cum sînt să viziteze 
faimoasele canaluri și pe ipoteticii 
marțieni în deceniile viitoare, și 
după aceea să dea o raită prin gră
dina Hesperidelor, pe vechiul ei 
nume, Venus ?

Personal, ne-am amintit de Si
sif ți de chinul său Inextingi- 
bil, cu mai puțin de o lună 
în urmă, cam pe vremea cînd 

începeau serbă
rile pentru cei 
optzeci de ani de 
la moartea lui 
Eminescu. „Pro
letar al zeilor" îl 
numea Camus pe 
Sisif, și aluzia 
socială era evi
dentă. Dar dacă 

este un ins care să fi fost mai 
la cheremul destinului ca auto
rul „Floarei Albastre", e greu 
de imaginat. E drept că «fîșie- 
rile și melancoliile inimii, satis
facțiile creației lirice și meditațiile 
politice au suplinit cu asupra de 
măsură toate acele lipsuri pe care 
Sărmanul Dionls le-a închis, ca-n- 
tr-un breloc de argint, în formula 
incatenat-juxtapusă „poezie-sărăcie". 
Insă poetul care a creat cîntecul ro
mânesc și de la care numărăm veacu
rile a trăit numai pentru poezia sa. 
Zecile de caiete rămase pe urma lui, 
miile și miile de forme prin care 
trece cuvîntul înainte de a fi fost 
încrustat în montura cîntecului de
finitiv sînt o dovadă că poetul „Lu
ceafărului" și al nenumăratelor va- 
riațiuni pe aceeași temă din „Mai am 
un singur dor" a fost un Sisif al crea
ției, conștient de osînda sa, cu care 
se împăcase. Lipsesc, de bună seamă, 
statisticile sistematice pentru fiecare 
din poemele sale, din care să reiasă 
limpede felul cum. o formă naște pe 
alta, jgheaburile de cleștar prin 
care se filtrează, în cele din urmă, 
și se toarnă în tiparul ei de bronz 
poema ce ne-a uimit întotdeauna. Va 
veni desigur și ziua aceea. A creieri
lor electronici care să descifreze 
misterul și să ne spună cît este 
hazard ți cîtă rațiune în tot acest 
proces de creație. Căci, iată, pentru 
a lua un singur exemplu, din poe
mul cu care se confundă însuși des
tinul său, am numit „Luceafărul". 
Exemplul e cu atît mai elocvent, cu 
cît frizează evidenta. Știți cum sfîr- 
șește întîia strofă a poemului : „A 
fost odată ca-n povești / A fost ca 
niciodată / Din rude mari împără
tești / O prea frumoasă fată". Or, 
versul acesta din urmă e precedat 
de nouă variante, precum urmea
ză : „Un ghiocel de fată ; O mult 
frumoasă fată ; Un lăstare] de fată ; 
Un gangure de fată ; Un soi frumos 
de fată : O pasere de fată • Un giu
vaer de fată ; Un cănăraș de fată ; 
O dalie de fată". Ceea ce ne făcea 
să adăugăm, pe vremuri : „Se va 
recunoaște că ultima formă (O prea 
frumoasă fată) a textului definitiv, 
improvizată în ultimul minut cu 
creionul, e, prin simplitatea ei ne
căutată, și cea mai izbutită". Și un
ghia asta de leu e pretutindeni. Re- 
memorati-vă că fiecare din cele 
nouă variante a rimat, rînd pe rînd, 
cu* versul al doilea, că a stat un 
timp pe tron, dar că a fost rosto
golită în adîncuri, pînă ce toate 
nouă au fost la rîndu-le alungate ; 
multiplicați operația pentru toate 
zecile de mii de variante, cîte zac, 
de-a lungul și de-a latul acestui la
birint, ce este manuscrisul emines
cian — și imaginea lui Sisif. „pro
letarul" creației de artă, se impune 
de Ia sine. Lupta însăși către înăl
țimi. spre desăvîrșire. spune Camus, 
e de ajuns pentru a umple un suflet 
omenesc.

ECOU AL ENTUZIASMULUI

Șl ADEZIUNII LUCIDE
(Urmare din pag. I)

a duce mal departe 
construcția socialismu
lui și de a lupta con
secvent pentru pace. 
Socialism, pace și în
țelegere între popoare, 
iată programul I' 'mâ
niei socialiste, program 
care se inspiră din ma
rile idealuri de dreptate 
socială și umană.

Propunerea susținută 
cu căldură și entuziasm 
de conferințele județe
ne de partid, ca tovară
șul Nicolae Ceausescu

să fie reales în funcția 
de răspundere de secre
tar general al Comite
tului Central, este o 
confirmare strălucită a 
aprecierii unanime de 
care se bucură perso
nalitatea sa în inima 
întregului popor. Toate 
realizările noastre de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului atestă im
portanta muncii și ac
tivității creatoare, neo
bosite și pline de abne
gație a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Per
sonalitatea creatoare și

dinamică a secretarului 
general al partidului, 
îmbinată cu procesul de 
împlinire a personali
tății umane — fenomen 
larg al creșterii con
științei socialiste — este 
garanția cea mai fermă 
a traducerii în reali
tate a hotărîrilor ce vor 
fi adoptate de apropia
tul congres al parti
dului. De fapt, garanția 
viitorului nostru. A 
destinelor patriei noas
tre — România socia
listă.

® G. Sbîrcea:

„Mihail Jora“

CLIMATUL DEMNIlijll

Șl ÎNCREDERII S SINE
(Urmare din pag. I)

tate nouă care-și află 
izvoarele cele mai ge
neroase în contempora- 

, neitate. Adevărată lau
dă a lucrărilor, lauda 
materiei și muncii, în 
arta plastică contempo
rană nu-și găsește sursa 
de inspirație doar în 
frumusețea naturii, ci 
mai ales în frumusețea 
creată de mintea și 
mîna omului. Iar elo
giul muncii industriale 
înseamnă inclusiv elo

giul muncitorului Pre
zența Iui însuflețește și 
înviorează peisajul, îi 
dă profunzime și căldu
ră, făcînd să vibreze 
materia în aparență 
rece și inertă. A desci
fra taina și înțelesuri
le umane ale germina
ției și creșterii, ale 
roadelor înseamnă a 
descoperi însuși sensul 
vieții, înseamnă a fi re
prezentantul unui timp 
și al unui loc bine de
terminat Bogăția la
nului sau a livezii, cap
tarea noilor semnifica

ții ale toamnei, văzută 
ca sinteză a anotimpu
rilor, rod al înțelep
ciunii și muncii omului, 
îi afirmă implicit pre
zența. Toate acestea 
sînt .elemente concrete 
care leagă strîns poezia 
naturii de contempora
neitate, convertind plas
tic simbolurile tradițio
nale la realitatea con
strucției socialiste. Este 
preluat astfel filonul de 
continuitate al unui po
por talentat și' bogat 
al unui popor ajuns la 
virsta demnității sale.

într-adevăr, citind 
cartea îți dai seama 
că despre un artist ca 
Mihail Jora o carte 
pur muzicologică nu 
ar fi putut dezvălui 
deplin personalitatea 
multilaterală, talentul, 
cultura acestui maie 
contemporan al nostru. 
George Sbîrcea iși 
propune si realizează 
..biografia unui com
pozitor român din se
colul XX". o relatare 
sensibilă. qn portret 
luminos, semnificativ. 

w Chiar atunci cînd vor
bește despre lucrările 
compozitorului. ore- 
zentările urmăresc în 
primul rînd descrierea 
imaginii muzicale, ne- 
uitînd să citeze , din 
studiile și analizele ti
părite pînă acum, ca
re au fost închina’e 
creației lui Jora, pa
saje concludente. E- 
xistă în această carie 
un ritm vioi, o vorbă 
domoală, în care fap
tele și întîmplările. 
viața și opera se dea
pănă nestingherit. E- 
ste parcă un ecou a- 
dînc, pe care autorul 
îl simte la cîntul mol
dovenesc al artistului 
Jora, la firea, tempe
ramentul, la spiritul 
creatorului Jora. Cu 
totul apreciabilă gă
sesc dezvăluirea omu
lui Jora, cel vrăjit de 
corzile lui Enescu. a-

CĂRȚI MUZICALE

cel om preocupat de a 
îndepărta cu fină iro
nie antimuzicalii oe 
muzică, de a crea un 
climat fertil propășirii 
creației originale Mi
hail Jora este cel care 
a cristalizat genul de 
lied în creația româ
nească, cel care a 
dat naștere baletului 
românesc. George 
Sbîrcea. cu abilitate, 
cu discreție, desprinde 
pe lîngă fiecare crea
ție taine, gînduri in
time ale creatorului. 
Această carte are flu
ența romanului. fără 
romantizări excesive, 
are spiritul eseului, 
agerimea portretului. 
Anii de studii, pu
blicațiile sale critice, 
munca de pedagog, de 
neobosit animator și 
îndrumător al școlii 
românești sînt relata
te în dorința unei a- 
propieri fidele a citi
torului de munca unei 
marcante personalități 
a muzicii noastre, car
tea lui G. Sbîrcea ur
mărind să releve sen
surile etice ale activi
tății compozitorului 
Evoluția componistică 
a lui Mihail Jora stă 
model în fata colegilor 
de breaslă, a cărui 
dorință de permanen
tă verificare, de în
noire a fost o catego
rică replică în fata 
zig-zag-urilor unor cu

rente, în fața unor 
zgomotoase rezonanțe. 
După ,,poze și pozne", 
după balete, rețin în 
final ca excelentă co
mentarea colaborării 
creatoare între poeta 
Mariana Dumitrescu 
și compozitorul Mihail 
Jora, rezonanța artis
tului Jora la frumuse
țea statuară a imagini
lor poetei. la rafina-

• W. Berger

mentul și plastica ver
surilor sale.

Pann spunea că scri
ind muzică „trăiești 
mai adînc si durezi 
mai mult" ; sînt verbe 
pe care și compozito
rul le rostește, ascnn- 
zînd bucuria și pasiu
nea și tinerețea unui 
mare artist.

Ghid pentru 
muzica simfonică

„Ghidul muzicii de 
cameră" — lucrarea 
anterioară a compo
zitorului Wilhelm Ber
ger — s-a impus de la 
apariție ca unul din 
documentele absolut 
utile educației muzi
cale Semnat- de unu) 
din muzicienii noș
tri de valoare, ema- 
nînd soliditatea unei 
culturi muzicale, a 
unei concepții cu to
tul remarcabile des
pre muzică. „Ghidul 
muzicii de cameră" 
a conturat cu preg
nanță în muzicologia 
românească pagini de 
sinteză și analiză în- 
tr-o perfectă armonie 
Tn ultima sa carte 
„Ghid pentru muzi
ca simfonică", tipărită 
ca și cartea prezenta
tă mai sus de Editu
ra Muzicală, peri-
...............

oada barocă-clasică, 
Wilhelm Berger abor
dează aceleași prin
cipii de coristrucție 
tn dorința de a topi 
bariere de înțelegere 
dintre ascultător și 
compozitorii acelei e- 
poci, în dorința de a 
dezvălui lumi de sen
sibilitate și vibra
ție Și de astă dată 
Berger scrie din pers
pectiva creatorului, 
a muzicianului com
plex El construiește 
sinteze, comparații. 
Interacțiuni, vede to
tul în complexitatea 
fenomenelor. Conclu
ziile asupra unei lu
crări sau a unul au
tor sînt aduse firesc 
astfel tncît cititorul 
le intuiește ți le 
poate formula singur. 
„Ghid pentru muzi

ca simfonică" este o 
istorie a muzicii sim
fonice în care coordo
natele de timp și spa
țiu au o deosebită cla
ritate

Wilhelm Berger a- 
firma într-un inter
viu că perimarea ar
moniei constituie o 
gravă eroare și pe un
deva există în preo
cupările sale proble
ma reabilitării ei 
„Ghidul muzicii sim
fonice" pare a fi în 
acest sens o pledoa
rie pentru frumos, 
pentru inepuizabila 
putere a armoniei, 
înțeleasă ca o expre
sie a echilibrului, pro
funzimii, clarității.

După „Preliminarii", 
unde se explică ge
nuri dezvoltate sau 
născute in baroc, un
de se subliniază me
todologia cărții, și a- 
nume procedeul se
lectării și nu inven
tarierii, analizei și 
nu menționării, chiar 
din capitolul „Con
certo grosso și suita 
pentru orchestră" (cu 
explicarea modelelor 
create de Corelli, 
Scarlatti, Vivaldi, Sam- 
martini, W. Fr. Bach, 
Ph Em. Bach sau 
Gluck, pînă la Ditters- 
dorf) se remarcă dorin
ța autorului de a face 
în permanență o pen
dulare de la triada 
compozitor — lucrare 
— perioadă la punți
le premergătoare ei 
Ia firele ce îi. urmea
ză Apoi „Clasicismul 
vienez", cu marile

culmi Haydn, Mozart, 
capitol scris cu pa
siune, în care idei
le abundă, dau scîn- 
teie fiecărei fraze ț 
apoi „Muzica primu
lui pătrar de veac 
XIX",' din care se des
prinde logic conclu
zia că Beethoven a 
situat gîndirea clasi
că la perigeul ei. 
Ultimul capitol, „La 
hotarele epocii", se 
consacră mai ales mă
iestriei schubertiene. 
noului simfonism ro
mantic.

Adept al permanen
ței valorilor, autorul 
alege și pentru exem
plificare fragmente de 
lucrări celebre, ade
vărate lucrări de re
ferință Este știut că 
tn general în artă, 
mai ales în muzică, 
nu există epoci și pe
rioade strict delimi
tate, și o însușire nu
merică înseamnă sim
plism și nu numai a- 
tît, dar și lipsa unei 
viziuni complexe, a 
stăpînirii fenomenu
lui de ansamblu. Ast
fel privind evoluția 
spiralată, culminații
le, metamorfozările 
incluse găsesc în a- 
ceastă istorie caii- i 
tățile deosebite ale u- / 
nor pagini de filozofie 
muzicală, ale unor pa
gini scrise de mîna 
unui creator care gîn- 
dește profund, care 
știe să impună citi
torilor pentru tema 
propusă, profunzimea

Smaranda OȚEANU
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 

Vietnamului de Sud 
în Republica Socialistă România

Cuvîntările rostite
în discursul rostit cu această o- 

cazie, ambasadorul Nguyen Duc 
Van a transmis cele mai calde sa
lutări prietenești din partea pre
ședintelui Huynh Tan Phat, a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
și a populației Vietnamului de 
Sud. Ambasadorul Nguyen Duc 
Van a exprimat aprecieri elogioa
se la adresa P.C.R. și a poporului 
român pentru realizările obținute 
în transformarea socialistă a țării i

„Timp de 25 de ani, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
eroicul și harnicul popor român, 
după ce a alungat pe fasciștii ger
mani, a eliberat țara, a transfor
mat repede „colțul sărac al Euro
pei" într-o țară socialistă, avînd o 
industrie, o agricultură puternică 
și avansată; pe această bază se 
întărește capacitatea de apărare, se 
ridică continuu nivelul de trai ma
terial și cultural, crește prestigiul 
și se consolidează poziția Republi
cii Socialiste România pe plan in
ternațional". El a urat. poporului 
român noi succese din partea 
populației Vietnamului de Sud.

„încă de mult timp, populația 
Vietnamului de Sud și poporul ro
mân — a relevat ambasadorul Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 

. — și-au exprimat solidaritatea 
profundă printr-o prietenie fră
țească. Această prietenie continuă 
să se dezvolte și să se întărească 
în lupta revoluționară dusă de 
populația Vietnamului de Sud și 
de poporul român. Populația 
noastră din Vietnamul de Sud în
țelege bine că la victoriile noastre 
mari șl multilaterale- au adus o 
contribuție însemnată Partidul 
Comunist Român, guvernul Repu
blicii Socialiste România și poporul 
român frate".

Referindu-se la stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre România 
și Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, pe care a apreciat-o ca un 
nou pas important în dezvoltarea 
prieteniei și solidarității vietna- 
mezo-române, un sprijin prețios 
acordat luptei poporului vietnamez, ' 
ambasadorul Nguyen Duc Van a 
exprimat în numele populației 
Vietnamului de Sud și al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Săd re
cunoștința profundă și sinceră pre
ședintelui Consiliului de Stat, Par
tidului Comunist Român, guver
nului și poporului român.

în încheiere, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud a expri
mat hotărîrea de a depune toate 
eforturile pentru a contribui la în
tărirea solidarității de luptă și la 
prietenia frățească existentă între 
populația din Vietnamul de Sud și 
poporul român.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România a mulțumit 
ambasadorului Nguyen Duc Van 
pentru salutările și urările trans
mise, adresînd totodată din partea 

/ Consiliului de Stat, guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
poporului român și a sa personal 
cele mai bune urări Excelenței sale 
Huynh Tan Phat, tuturor patrio- 
ților și întregii populații din Viet
namul de Sud.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat:

„Faptul că imensa rhajoritate a 
populației din Vietnamul de Sud

(Urmare din pag. I) 

metri pătrați pentru — să zi
cem — expunerea mobilelor stil, 
bijuteriilor de valoare, altor obiecte 
prețioase sau de* artă. Dar sa
crificarea cîtorva zeci de magazine 
ni se pare a fi un act care frizează 
absurdul.

— Dumneavoastră ce pdrere aveți, 
tovarășe director ?

Pus în temă, directorul O.C.L. 
„Universal", organizație comerci
ală care patronează „Consignația", 
ne-a comunicat părerea lui perso
nală cu atîta rapiditate încît ai fi 
bănuit că are răspunsul pregătit 
dinainte :

— Părerea mea coincide cu a 
dumneavoastră. Poate că nu este 
rațional să afectăm „Consignației" 
atîtea magazine centrale. E adevă
rat că mărfurile nu sînt bine triate, 
fapt pentru care apar în vitrine 
vechituri. Noi ne mai gîndim, e în 
curs un studiu...

Deci și această problemă grea și 
complicată se află în studiu. Se stu
diază de zor dacă e bine sau nu ca 
centrul comercial al orașului să fie 
descotorosit de localuri sub a căror 
firmă se comercializează păpuși cu 
capul spart și peruci liliachii. Dar ce 
este oare aici de studiat, ce proble
me grele trebuie rezolvate și. mai 
ales, cît timp vor dura aceste studii 
în raport cu necesitatea de a trans
forma acest pasaj pseudo-comercial 
din centrul Capitalei într-o veritabi
lă arie comerc'ală, b;ne chivernisită ?

— Două-trei unități „Consignația" 
vor trebui să rămînă totuși acolo — 
e de părere tovarășul Hîrcă, direc
tor general adjunct al Direcției ge
nerale comerciale. Sînt unele obiec
te de artă, tablouri valoroase, co
voare și chiar unele articole de îm
brăcăminte căutate de cumpărători, 
iar magazinele care le adăpostesc 
și-au creat un bun vad comercial 
în pasajul „Bijuteria".

— Cîteva magazine este cazul să 
rămînă afectate în continuare „Con
signației" — sînt de părere și to
varășii din conducerea Ministerului 
Comerțului Interior. Restul, acelea 
care nu-și justifică existența în cen

susține Guvernul Revoluționar 
Provizoriu constituit la 10 iunie 
a.c., că un mare număr de state, 
printre care și Republica Socia
listă România, l-au recunoscut, 
stabilind, cu el relații diplomatice, 
demonstrează că acesta este ade
văratul exponent al voinței și in
tereselor poporului din Vietnamul 
de Sud, deținătorul real al puterii 
pe aproape întreg teritoriul țării.

Viața a demonstrat că un popor 
care este hotărît să trăiască liber 
și neatîrnat, să-și apere cu abne
gație și curaj independența, poate 
rezista oricărei forțe agresive — 
oricît de puternică ar fi ea — 
bucurîndu-se de sprijinul activ al 
tuturor mișcărilor revoluționare și 
progresiste, al frontului antiimpe
rialist, al opiniei publice înaintate 
de pretutindeni. Devine tot mai 
evident că numai pe calea asigu
rării deplinei egalități în drepturi 
între state și națiuni se pot asigura 
pacea și progresul social în lumea 
contemporană.

Partidul Comunist Român, gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia, întregul nostru popor, spriji
nind pozițiile Republicii Demo
crate Vietnam și Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud în vederea 
rezolvării problemei vietnameze, 
își reafirmă deplina solidaritate 
cu lupta poporului frate vietna
mez împotriva intervenției State
lor Unite ale Americii, precum și 
hotărîrea de a-i acorda și în vii
tor întregul sprijin și ajutor ma
terial, politic, moral și diplomatic. 
Noi considerăm că, în acest fel, 
ne îndeplinim o înaltă îndatorire 
internaționalistă față de cauza so
cialismului, a luptei antiimperia- 
liste și a păcii în lume".

Referindu-se la tratativele de la 
Paris, președintele Consiliului de 
Stat a arătat că acestea trebuie 
să ducă la retragerea necondițio
nată a trupelor americane și ale 
aliaților lor din Vietnamul de Suci, 
la asigurarea dreptului poporului 
vietnamez de a decide singur, 
fără' Aici un amestec din afară, 
asupra dezvoltării sală, la resta
bilirea păcii în această regiune a 
lumii.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România și-a exprimat 
convingerea că relațiile prietenești 
și de solidaritate dintre popoarele 
român și vietnamez se vor dez
volta și întări continuu și a urat 
ambasadorului Nguyen Duc Van 
deplin succes în misiunea ce i-a 
fost încredințată, asigurîndu-1 de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului Republicii So
cialiste România și al său personal.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Nguyen 
Duc Van.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Ambasadorul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a fost însoțit 
de membri ai ambasadei.

trul comercial al orașului, vor tre
bui reprofilate, redate circuitului co
mercial normal.

Deci, pe întreaga filieră — O.C.L. 
— Direcția generală comercială — 
M.C.I. — același punct de vedere. In 
lipsa unor păreri divergente, ce alt
ceva mai rămîne de făcut decît să 
se treacă de la teorie la practică ?

Strada Lipscani comunica, cu ani 
în urmă, cu cîteva renumite pasaje 
comerciale : Șelari, pasajul „Francez" 
și pasajul „Zarafi", renumite cîndva 
pentru magazinele care le populau.

Vizităm aceste pasaje : depozite, 
birouri și iar depozite. Pe locul u- 
nuia dintre ele, cooperativa „Sporul" 
comercializează nisip, cărămizi, fia
re vechi și resturi de materiale 1

...O altă arteră de mare circula
ție, care s-ar încadra organic în cen
trul comercial al Capitalei, este „Pa
sajul Victoria". Cum intri în acest 
pasaj — dinspre Calea Victoriei — 
îți apar în față cîteva unități co
merciale. Chiar la intrare tronează 
un automat pentru răcoritoare și 
altul pentru bere — ambele... de
fecte. Și mai departe, ce unități 
găsim aici 1 Un atelier pentru... 
ochelari, o cantină, două magazine 
„Consignația", o unitate pentru în
chirierea obiectelor de agrement... 
Ca și în pasajul „Bijuteria", totul

festivă
în ziua de 24 iulie 1969, la Insti

tutul de cercetări juridice al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc sesiunea festivă de 
comunicări științifice organizată în 
cinstea celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și a ce
lei de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei, cu prilejul împlinirii a 15 
ani de activitate de la înființarea in
stitutului.

în cadrul sesiunii nu fost pre
zentate 24 de comunicări.

în încheierea lucrărilor, partici- 
panții au adoptat, într-o atmosferă 
de entuziasm, textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin care 
colectivul Institutului de cercetări 
juridice al Academiei își exprimă 
cu însuflețire întreaga adeziune la 
mărețul program de dezvoltare a 
economiei, științei și culturii, cu
prins în documentele pentru cel 
de-al X-lea Congres al partidului. 
Vă asigurăm , pe dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întreaga conducere de 
partid, se spune în telegramă, că 
lucrătorii institutului vor depune 
toate eforturile spre a mări con
tribuția științei juridice socialiste 
române la continua întărire a sta
tului nostru socialist, a democrației 
și legalității socialiste, la ridicarea 
patriei noastre pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație.

Participanții au trimis, de aseme-, 
nea, o telegramă tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, primul director 
al acestui institut.

SPORT
Sîmbătă și duminică

Campionatele 
internaționale 
de atletism 

ale României
După mai mulți ani de pauză, stadi

onul Republicii este repus în dreptu
rile sale de citadelă a atletismului 
internațional. Simbăta și duminica 
viitoare arena din Dealul Spirii va 
fi iarăși gazda Campionatelor interna
ționale de atletism ale României, 
aflate la a XVIII-a lor ediție. Să spe
răm că și publicul bucureștean, 
părtaș entuziast la trecutele ediții 
ale competiției, va popula ca pe vre
muri tribunele iar noaptea se vor a- 
prinde din nou făclii de hîrtie în 
semn de omagiu pentru sportul- 
rege al olimpiadelor, pentru perfor
manțele slujitorilor lui.

La întreceri, care’ în* majoritatea 
lor se vor desfășura la lumina re-' 
flectoarelor, vor participa peste 150 
de sportivi și sportive din 20 de 
țări. Acestora li se vor adăuga firește 
concurenți români din loturile re
publicane de seniori și juniori, apro
ximativ 125 la număr. Nu vor lipsi 
nici Lia Manoliu, nici Ileana Silai, 
care abia după terminarea campio
natelor vor pleca la Stuttgart pentru 
a concura în cadrul echipei Europei 
în meciul acesteia cu echipa Ame
ricii. Singura absență notabilă dintre 
atleții români o constituie aceea a 
Mihaelei Peneș, încă nerestabilită 
de pe urma unei accidentări.

Reamintim cititorilor că probele 
de alergări din cadrul Campionatelor 
internaționale se vor disputa pe noua 
pistă de bitum-cauciuc, constru
ită după o ’ rețetă originală. Spe
cialiștii Federației române de atle
tism consideră pista ca fiind reușită 
tehnic și o compară din punctul de 
vedere al calității cu cele realizate 
pe baza tartanului.

FOTBAL
SELECȚIONATELE DE FOTBAL 

ALE GRECIEI ȘI AUSTRALIEI au 
terminat la egalitate : 2—2 (2—0) în 
cel de-al doilea meci, disputat la 
Brisbane, în fața a 10 000 de spec
tatori.

apare aranjat nu gospodărește, ci 
cu... furca. In întreg pasajul „Vic
toria", comerțul n-a reușit să păs
treze decît un singur spațiu comer
cial : zahanaua „Mercur" — unul 
dintre cele mai active localuri din 
țară I Deci, comerțului îi merge 
bine în pasaj. Atunci, ce caută în 
acest perimetru unitatea pentru în
chirierea obiectelor de agrement, de 
pildă ? Socotim că un singur motiv 
serios ar putea-o menține aici: o 
rentabilitate deosebit de ridicată. 
Cerem, deci, forurilor competente 

ale cooperației meșteșugărești In
formații cu privire la rentabilitatea 
unității în discuție. Din capul lo
cului, primim asigurări că nu lu
crează în pierdere. „Atunci cum 
lucrează ?“ — am întrebat. Ni S-au 
dat explicații: unitatea lucrează cu 
un beneficiu de... 3 Iei pe zi. total 
90 de lei pe lună 1

In locul oricărui alt comentariu, 
l-am întrebat pe unul dintre vice
președinții cooperativei „Deservirea" 
(forul tutelar al unității din pa
saj) . „De ce ocupați de pomană lo
caluri centrale ? De unitățile dv. au 
poate nevoie, mai degrabă cartierele 
noi.

— Să știți că nu există nici un 
fel de regulă. Cu ani în urmă, fie
care organizație sau întreprindere a

Adunare cu prilejul aniversării a 15 ani 
de la semnarea Acordului de la Geneva 

cu privire la Vietnam
Cu prilejul aniversării a 15 ani de ' secretar al Ambasadei R. D. Vietnam

la semnarea Acordului de la Geneva 
cu privire la Vietnam, la Clubul pe
troliștilor de la Găiești a avut loc 
joi după-amiază o adunare, la care 
au luat parte numeroși muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari. Au 
participat, de asemenea, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez. Au fost prezenți membri 
ai ambasadelor R. D. Vietnam și 
Republicii Vietnamului de Sud la 
București.

Luînd cuvîntul. Ștefan Vișlnescu, 
inginerul șef al schelei, a trecut în 
revistă succesele poporului vietna
mez în lupta sa dreaptă dusă împo
triva agresiunii imperialiste, precum 
și realizările obținute pe frontul con
strucției pașnice. El a relevat, tot
odată, însemnătatea acordurilor de 
la Geneva pentru reglementarea pro- 
blemelot politice din Vietnam. Po
porul român, profund atașat cauzei 
libertății și independentei popoare
lor — a subliniat vorbitorul — își 
reafirmă hotărîrea de a-i acorda și 
în viitor întregul său sprijin pentru 
"împlinirea năzuințelor sale de liber
tate și independență națională.

A luat apoi cuvîntul Ho Tu Truc,

■ Adunare festivă consacrată 
celei de-a 16-a aniversări a insurecției 

naționale cubaneze
Joi după-amiază, la Uzina de va

goane din Arad a avut . loc o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
16-a aniversări a insurecției națio
nale' cubaneze. Cu acest prilej, ing. 
Vasiliu Abrudan, directorul general 
al uzinei, a vorbit despre relațiile 
de prietenie româno-cubaneze, sta
tornicite în anii construcției socia
liste. „Uzina noastră, a arătat vor
bitorul, livrează în Cuba peste o 
treime din producția sa de vagoane 
de marfă, contribuind și pe această 
cale la strîngerea legăturilor fră
țești dintre poporul român și po
porul cubanez".

A luat apoi cuvîntul Jesus Bar
reiro Gonzalez, ambasadorul Cubei 
la București, care a vorbit despre 
însemnătatea insurecției naționale și

Vizitei® delegației Asociației 
de prietenie soviete-române

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de A. I. Ro- 
tanova, vicepreședinte al asociației, 
secretar al Comitetului de partid al 
Combinatului poligrafic „Krasnîi 
Proletar" din Moscova, care se află 
In țara noastră, a vizitat, în cursul 
zilei de miercuri și joi, uzinele „Rul
mentul", stațiunea turistică Poiana

Cronica zâBei
Președintele Consiliului Superior 

al Agriculturii, Nicolae Giosan, a 
primit joi pe Kamen Ivcev, adjunct 
al ministrului agriculturii și indus
triei alimentare al R. P. Bulgaria, 
conducătorul delegației care duce-în 
aceste zile tratative la C.S.A. în ve
derea încheierii convenției sanitar- 
veterinare între cele două țări.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme ale colaborării în dome
niul agriculturii între România și 
Bulgaria.

★
La cinematograful „Victoria" . din 

Iași a avut loc joi seara deschiderea 
Festivalului filmului polonez, prile
juit de cea de,-a 25-a aniversare a 
eliberării Poloniei de sub jugul fas
cist.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a dedicat 
Zilei naționale a Republicii Arabe 
Unite o seară culturală care a avut

O O El fi El li
ocupat ce localuri a putut și pe care 
le-a găsit disponibile. De aceea, cen
trul e atît de pestriț.

Ce spun reprezentanții comerțului? 
Am mai arătat și cu alte prilejuri. 
In dorința lor de a realiza un ve
ritabil centru comercial al Capita
lei, au făcut tot felul de inventare 
ale spațiilor care s-ar preta la ac
tivități comerciale, au depistat spa
ții noi, au întocmit tabele, situații, 
au efectuat studii. Dar totul a- 
proape în zadar. De ce ? Actualii 
deținători ai fostelor vaduri comer
ciale centrale nu vor nici în ruptul 
capului să părăsească ce au apucat. 
Se simte deci nevoia unei interven
ții mai substanțiale a consiliului 
popular al orașului în această di
recție.

.. Și mai e un pasaj pe cale de dis
pariție : „Eforia". Toate localurile dș 
aici stau cu obloanele trase. Pare 

. un loc definitiv abandonat. Doar o 
vitrină, aceea care „privește" spre 
rotonda din centrul pasajului, acolo 
unde nu demult clipocea molcom apa 
unei fîntîni arteziene, amintește oa
recum de viata sa din trecut.

Cc se întîmplă cu „Eforia" ? Am 
aflat de la Direcția generală comer
cială a Capitalei că acolo se vor e- 
fectua unele lucrări Cînd ? Prin 
1970 (să credem că așa va fi). Și, 
prevăzători, comercianții au închis 
pasajul cu o jumătate de an mai 
devreme...

Sîntem convinși că nu mai e ca
zul să teoretizăm prea mult necesi
tatea reanimării zonei centrale a o- 
rașului și nici să insistăm prea mult 
asupra funcției comerciale a pasa
jelor, bine cunoscută în toate ță
rile. După cum afirmă arhitecții, o- 
rientarea în această privință vizează 
modernizarea zonei pomenite în ve
derea creșterii funcționalității sale 
comerciale și găsirii unor soluții 
arhitecturale care să îmbine cerin
țele actuale cu specificul tradițional 
— totul realizat în condiții de ma
ximă economicitate. Soluțiile ' con
crete — incluzînd și pasajele sub
terane — sînt pe cale de a fi con
turate de către specialiști.

Numai de n-ar dura prea mult re
animarea... 

la București, care a arătat că această 
aniversare are loc într-un moment 
în care întreaga lume progresistă își 
exprimă aprobarea și sprijinul deplin 
față de cauza dreaptă a poporului 
vietnamez. După ce a reamintit prin
cipalele faze ale luptei duse împo
triva imperialismului, el a spus: „Po
porul vietnamez este profund atașat 
păcii, independenței și libertății, însă 
atît timp cît imperialiștii vor conti
nua agresiunea, el este hotărît să 
lupte pînă la dobîndirea drepturilor 
sale naționale fundamentale".

în cuvîntul său, Tran Kien, primul 
secretar al Ambasadei Republicii 
Vietnamului de Sud, a subliniat că 
eforturile pe care populația din Viet
namul de Sud le-a făcut și le face 
pentru realizarea aspirațiilor sale de 
libertate, independentă și suverani
tate națională sînt sprijinite de aju
torul multilateral al țărilor socialiste, 
printre care și România.

La sfîrșitul adunării, participant!! 
au adoptat o moțiune prin care co
lectivul de petroliști al schelei Gă
iești își reafirmă deplina solidaritate 
cu poporul vietnamez, pentru apăra
rea independentei patriei, libertății și 
ființei sale naționale.

(Agerpres)

a relevat succesele obținute de po
porul cubanez, sub conducerea 
Partidului Comunist din Cuba, în 
anii construcției socialiste.

în aceeași zi, în clădirea Consi
liului popular municipal din Arad 
s-a deschis o expoziție de fotografii 
înfățișînd viața și munca poporului 
cubanez. La vernisaj au luat cuvîn
tul prof. Aure] Martin, președintele 
comitetului județean pentru cultură 
și artă, și Jesus Guerrero, prim-se- 
cretar al ambasadei Cubei la Bucu
rești. /

Au fost prezenți ambasadorul Je
sus Barreiro Gonzales, precum și 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist din Cuba, care se află în- 
tr-o vizită în țara noastră.

(Agerpres)

Brașov, noile cartiere de locuințe și 
monumente istorice din Brașov.

Joi seara, delegația s-a întîlnit, la 
Casa prieteniei, cu membri ai birou
lui Consiliului județean A.R.L.U.S.

în cinstea oaspeților, la Palatul 
culturii a fost prezentat un spectacol 
folcloric.

(Agerpres)

Ioc joi la Casa de cultură a insti
tutului

Cuvîntul introductiv a fost rostiț 
de Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S. în continuare, ziaristul 
Petru Ignat a împărtășit impresii 
dintr-o recentă călătorie în Repu
blica Arabă Unită. A fost prezentat 
apoi un program de filme documen
tare realizate de studiourile din 
R.A.U.

Manifestarea a fost urmărită cu 
interes de asistență, în care se aflau 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Comitetul 'de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, Fikry 
Mahanny Nakhla, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Arabe Unite Ia București, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

■Ar
Simpozionul științific „Medicina 

românească — tradiții și actualitate", 
care a avut loc joi după-amiază la 
Cluj, se înscrie între manifestările 
prilejuite de „Săptămîna științei și 
culturii românești" organizată în în- 
tîmpinarea Congresului partidului și 
a celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării patriei. In fața unui numeros 
public, cadre universitare, medici 
din cadrul clinicilor, studenți prac- 
ticanți, au vorbit conf. univ. dr. Ion 
Chiricuță; directorul Institutului on
cologic din localitate, și dr Gheorghe 
Ionescu, șef de lucrări la Institutul 
de medicină și farmacie.

★
Nava-școală Mircea care a execu

tat un marș de instrucție în apele 
Mării Negre, ale Mediteranei și 
Adriaticii s-a înapoiat în. portul Con
stanța.

Nava română a făcut o vizită de 
curtoazie în portul iugoslav Split.

Joi a avut loc în Capitală un sim
pozion tehnic organizat de firma ita
liană „Samp" din Bologna, în ca
drul căruia au fost prezentate noi 
tipuri de instalații de trefilare în 
flux continuu a metalelor feroase și 
neferoase Au participat cadre de 
conducere și specialiști din uzine 
metalurgice și constructoare de ma
șini, din centrale industriale, pre
cum și reprezentanți ai Camerei de 
Comerț și ai întreprinderilor româ
nești de comerț exterior.

Ar
A apărut revista „PENTRU APA- 

RAREA PĂCII" Nr. 7, iulie 1969, în 
care se publică răspunsurile exacte 
la întrebările concursului „Mesaj 
peste veacuri al generațiilor de ieri 
și de astăzi" și lista cîștigătorilor ce
lor 502 premii ale concursului.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 26, 27 și 28 

iulie. în țară : vreme frumoasă și 
călduroasă. Cerul va fi variabil. Vînt 
în general slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 14 și 23 
grade, iar maximele între 24 și 33 
de grade.

In București vreme frumoasă și 
călduroasă. Cerul va fi variabil mai 
mult semn. Vînt în general slab. 
Temperatura se menține ridicată.

viața internațională

Succese ale economiei 
poloneze

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 
Comunicatul Direcției centrale de 
statistică a R. P. Polone cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale 
și la îndeplinirea planului pe pri
mul semestru al anului 1969 men
ționează că industria socialistă a 
îndeplinit planul producției de 
mărfuri în proporție de 102 la sută, 
în majoritatea ramurilor industria
le ritmul de creștere a producției 
globale a fost superior celui prevă
zut de planul anual;

Numărul celor ocupați In întrea
ga industrie socialistă a fost de 
3 966 000 de oameni, înregistrîn- 
du-se o creștere cu 4,1 la sută. 
Valoarea producției globale care a 
revenit pe cap de lucrător în in
dustria socialistă a crescut cu 4,6 la 
sută. în comunicat se menționează 
că această creștere este inferioară 
celei prevăzute de plan.

Rezultatele preliminare ale recen- 
sămîntului agricol au arătat că su

P. C. din Venezuela
se pronunță împotriva înstrăinării 

bogățiilor țării
CARACAS 24 (Agerpres). — 

Grupul parlamentar comunist s-a 
pronunțat împotriva intenției gu
vernului venezuelean de a conce
siona corporației „Philips Ltd" ex
ploatarea minereului de fier din 
regiunea San Isidro (Statul Bolivar). 
Luînd cuvîntul la o conferință de 
presă, deputatul Radames Larrasa- 
bal, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. din Venezuela, a sub
liniat că activitatea principalelor 
firme străine ce acționează pe teri

Spre o convergență de păreri 
în „Grupul celor 10"

PARIS 24 (Agerpres). — Surse in
formate afirmă că Statele Unite șl cele 
șase țări membre ale Pieței comune 
și-au apropiat pozițiile în problema 
așa-numitelor drepturi speciale de emi
siune supranumite „aur de hîrtie", me 
nite să sporească lichiditățile interna
ționale și să suplinească insuficiența 
cantităților de aur și monede de re 
zervă cu care se efectuează în prezent 
plățile internaționale.

Statele Unite au propus inițial ca 
în fiecare din următorii cinci ani să 
se emită „aur de hîrtie" în sumă de 
4,5 pînă la 5 miliarde dolari. Țările 
Pieței comune, care au temeri că a 
cantitate atît de mare de monedă nouă 
ar putea să alimenteze inflația, au

R. F. A GERMANIEI

Problemele financiare vor afecta 
viitoarele alegeri pentru Bundestag?

BONN 24 (Agerpres). — Deși pro
punerile Partidului Social-Democrat 
privind măsurile de reducere a ex
cedentului balanței de plăți a Re
publicii Federale a Germaniei au 
fost respinse de cancelarul Kiesin- 
ger, P.S.D. va continua să rămînă 
în coaliția guvernamentală alături 
de U.C D., a declarat ministrul eco
nomiei, Karl Schiller.

în cursul sesiunii de marți, cabi
netul de la Bonn a respins propu
nerea ministrului economiei privind 
stimularea importurilor și limitarea 
exporturilor, prin aplicarea unei re
duceri de 6 la sută, în locul celei 
de 4 la sută, a taxelor de import. 
Purtătorul de cuvînt al guvernului, 
Gunther Diehl, a anunțat că a fost 
hotărîtă însă o nouă reducere a

FESTIVALUL CULTURAL
PAN AFRICAN DE LA ALGER

Peste 8 000 de artiști, 
invitați și ziariști și-au 
dat întîlnire cu începere 
de la 21 iulie la Alger, 
în cadrul festivalului cul
tural panafrican. Se află 
aici mesageri ai folcloru
lui, teatrului și filmului 
african din 33 de țări 
ale continentului, precum 
și din teritoriile aflate 
încă sub dominația colo
nială și unde se desfă
șoară lupta de eliberare 
națională. Participă, de a- 
semenea, artiști și delega
ții culturale ale populației 
de culoare din cele două 
Americi și din Antile. 
Marea sărbătoare a cîn- 
tecului și dansului afri
can este organizată sub 
auspiciile Organizației 
Unității Africane, ca un 
omagiu adus trecutului 
de muncă, creație și lup
tă a popoarelor de pe 
continent, precum și 
pentru exprimarea încre
derii acestor popoare în 
viitorul ale cărui porți 
s-au deschis o dată cu 
sfărîmarea cătușelor co
loniale. Referindu-se la 
scopul festivalului, secre
tarul general al O.U.A., 
Diallo Telli, a arătat că 
acesta este menit să con
cretizeze victoria Africii 

împotriva acelor forțe 
care au urmărit timp de 
secole depersonalizarea 
ei. In numeroase mesaje 
transmise festivalului de 
șefii de state de pe con
tinent, precum și de per
sonalități culturale, se 
subliniază că arta afri
cană se înscrie în con
textul creației umane ca 
o componentă insepara
bilă a acesteia. Președin
tele Senegalului, Leopold 
Sedar Senghor, a relevat 
că „în ciuda diversită
ții de rase și etnii, de 
limbă și religie, civili
zația africană prezintă 
constante care sînt veri
tabile fundamente ale u- 
nității africane".

Festivalul a debutat 
cu un mare spectacol 
care s-a desfășurat în 
Piața Martirilor, unde 
participanții, îmbrăcați în 
pitorești costume, au pre
zentat cîntece și dansuri 
în care specificul națio
nal se îmbină cu trăsă
turile comune ale artei 
negre. A urmat apoi 
desfășurarea pe scenele 
capitalei algeriene a pro
gramelor folclorice. S-au 
remarcat ansamblurile 
din Guineea, Mali, Da

prafețele însămînțate cu grîu au 
crescut cu aproximativ 5 la sută, 
iar șeptelul de vite cornute mari 
și de porci a sporit cu 1,1 la sută.

Potrivit datelor preliminare, in
vestițiile capitale în economia so
cialistă au fost în primul semestru 
al anului de 71 miliarde de zloți.

în perioada menționată au fost 
date în folosință numeroase obiec
tive importante pentru economia 
națională, dar, se arată în comuni
cat, planul general de dare în ex
ploatare a obiectivelor industriale 
nu a fost integral îndeplinit.

Comunicatul menționează că co
merțul exterior al R. P. Polone a 
crescut față de primul semestru 
al anului trecut cu 11,3 la sută, 
din care exportul cu 14 la sută, 
iar importul cu 8,6 la sută. Vînza- 
rea mărfurilor cu amănuntul desfă
cute prin comerțul interior socialist 
a crescut cu 6,8 la sută.

toriul venezuelean — cum ar fl 
„Orinoco Mining Co" și „Iron 
Mines Company" — este cauza 
principală a mizeriei și șomajului 
în țară. în timjb ce Venezuela pier
de anual 40 milioane dolari din 
cauza prețurilor impuse de compa
nii, acestea obțin uriașe beneficii. 
Numai anul trecut, firma „Orinoco 
Mining Company" a realizat profi
turi în valoare de 30 milioane do 
dolari.

propus emiterea doar a 1—2 miliarda 
dolari pentru fiecare din următorii trei 
ani. La reuniunea de marți a „Grupu- 
lui celor zece", reprezentanții țărilor, 
membre ale Pieței comune au prezen
tat o nouă propunere care preceda 
emiterea noii monede în sumă de 2,3, 
miliarde dolari. Statele Unite au revi
zuit și ele propunerea inițială, sugerînd 
emiterea a 4 miliarde dolari pentru fie
care din viitorii trei ani.

Acum vor continua tratativele pen
tru a se realiza un consens. In cazul 
în care acest lucru va fi posibil, o ho- 
tărîre a „celor zece" va trebui să fie 
aprobată de reuniunea Fondului Mo
netar Internațional de la Washington, 
prevăzută pentru luna septembrie.

cheltuielilor bugetare. O parte a a- 
cestor economii bugetare, care se 
ridică în actualul exercițiu finan
ciar la aproximativ 7 miliarde de 
mărci, va fi folosită pentru plata 
datoriilor federale, iar o alta va 
constitui un fond de rezervă fede
rală, necesar în cazul în care ar fi 
semnalată o recesiune economică.

In perioada imediat premergă
toare alegerilor pentru Bundestag, 
care vor avea loc la 28 septembrie, 
problema reevaluării mărcii vest- 
germane capătă o importanță din 
ce în ce mai mare, iar poziția adop
tată de cele două partide ale ac
tualei coaliții în această chestiune 
va constitui desigur unul din prin-, 
cipalele puncte ale programelor lor 
electorale.

homey, Camerun, Etio
pia și alte țări. Cîteva 
săli de teatru găzduiesa 
spectacole reprezentati
ve ale tinerei dramatur
gii africane. Presa a re
marcat valoarea echipe
lor teatrale din Congo- 
Brazzaville, Niger, So
malia, Sudan, Ghana. 
Filmul este și el prezent 
cu mai multe producții 
de lung și scurt metraj 
care înfățișează atît epi
soade din mișcarea de 
eliberare, cum este cazul 
unei pelicule algeriene 
foarte apreciate, cît și 
munca depusă pentru 
dezvoltarea continentu
lui. Paralel cu aceste ma
nifestări au fost organi
zate expoziții de sculp
turi și obiecte de arti
zanat în scopul prezen
tării sintetice a plasticii 
africane.

Cu prilejul festivalului 
are loc, de asemenea, un 
simpozion cultural în ca
drul căruia sînt dezbătu
te problemele actuale ale 
culturii africane, perspec
tivele sale de viitor, po
sibilitățile de colaborare 
pe plan regional și pe un 
plan mai larg cu țări 
de pe toate continentele,

A. B.



PARIS

Conferința

cvadripartită

în problema

Vietnamului
PARIS 24. — Coresponden

tul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: A 27-a reuniune a 
Conferinței cvadripartite de la 
Paris cu privire la Vietnam, care a 
avut loc joi, nu a marcat nici un 
progres. Reprezentantul saigonez, 
Pham Dang Lam, sprijinit de șeful 
delegației americane, Henry Cabot 
Lodge, a reluat așa-zisul plan 
Thieu, privind organizarea de ale
geri în Vietnamul de sud, sub con
trolul actualei administrații. Con
ducătoarea delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu din Viet
namul de sud, Nguyen Thi '•Binh, 
și șeful delegației R. D. Vietnam, 
Xuan Thuy, au respins din nou 
acest plan, reafirmînd că singura 
formulă care permite organizarea 
de alegeri libere și democratice în 
Vietnamul de sud este adoptarea 
programului în zece puncte pro
pus de Frontul Național de Elibe
rare. Problema principală care se 
pune în prezent, au arătat șefii 
celor două delegații, este retra
gerea trupelor străine din Vietna
mul de sud, urmată de crearea 
unui guvern de coaliție provizoriu, 
care să organizeze alegeri libere și 
democratice, pentru a permite 
populației sud-vietnameze să-și 
exercite dreptul la autodetermi
nare.

★
PARIS 24 (Agerpres). — Cu prile

jul celei de-a 15-a aniversări a sem
nării acordurilor de la Geneva, la 

; Paris a sosit o delegație a Campa
niei mondiale de acțiune pentrb vic
toria poporului vietnamez. Delegația 
a fost primită de reprezentanții Re
publicii . Democrate Vietnam și Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud la 
conferința cvadripartită în problema 
vietnameză.

ÎN COMITETUL
PENTRU DEZARMARE

DEZBATERI PRIVIND DEMILITARIZAREA 
TERITORIILOR SUBMARINE Șl INTERZICEREA 

ARMELOR CHIMICE Șl BACTERIOLOGICE

GENEVA 24. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de joi a Comitetului pentru 
dezarmare, conducătorul delegației 
suedeze, Alva Myrdal, a abordat pro
blema demilitarizării teritoriilor sub
marine. După ce a analizat proiectele 
sovietic și american, vorbitoarea a su
gerat ca interdicția cu privire Ia insta
larea de arme nucleare și de distrugere 
în masă să se aplice la o zonă de trei 
mile distanță de coastă, toate celelalte 
categorii de arme, instalații și baze 
militare urmînd a fi interzise pe o dis
tanță de 12 mile de coastă. Excepție 
ar urma să facă instalațiile defensive, 
mijloacele de comunicație, navigație și 
control. în interiorul acestei zone de 
12 mile, statele interesate ar trebui să 
aibă dreptul exclusiv la control, în con
formitate cu normele de drept inter
național. Dincolo de ea, controlul ar 
urma să fie aplicat de toate părțile in
teresate. Ea s-a declarat de acord cu

ideea din proiectul american privind 
organizarea unei conferințe în cazul 
necesității revizuirii tratatului.

Șeful delegației bulgare, Krum Hris- 
tov, s-a ocupat de problema interzi
cerii' armelor chimice și bacteriologice. 
După ce a subliniat importanța rapor
tului secretarului general al O.N.U. în 
acest domeniu, el a relevat legătura 
organică dintre armele chimice și bac
teriologice, ca și dintre acestea și ar
mele nucleare. Proiectul britanic — a 
arătat vorbitorul — ignoră această rea
litate. Or, disocierea armelor chimice de 
cele bacteriologice ar putea avea efecte 
negative asupra însuși tratatului înche
iat la Geneva în anuî 1925, unele state 
fiind tentate să recunoască necesitatea 
interzicerii numai a unora dintre a- 
ceste arme, pronunțîndu-se — direct 
sau indirect — în favoarea celorlalte. 
Delegatul bulgar a sugerat lărgirea ca
drului discuțiilor cu privire la armele 
chimice și bacteriologice.

M. RlBICia flESPRE ASPECTE

BELGRAD- 24 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat săptămînalu- 
lui iugoslav „Komunist", Mitia Ri
bicici, președintele Vecei Executive 
a R.S.F. Iugoslavia, referindu-se la 
activitatea Vecei Executive Federa
le pe plan extern, a subliniat că 
Iugoslavia a acordat întotdeauna o’ 
deosebită importanță dezvoltării re
lațiilor și colaborării egale în drep
turi cu țările europene mai ales 
cu țările vecine. Ne-am străduit să 
stimulăm acele forme ale colaboră
rii multilaterale intereuropene care 
au îndeplinit condițiile pentru a fi 
larg acceptate. Calea făuririi secu
rității europene, a arătat președin
tele Vecei Executive Federale, trece 
prin destindere, consolidarea încre
deri’ și promovarea constantă a re
lațiilor intereuropene și a colabo-

La Congresul Uniunii socialiste arabe

HUIIA SmiAIIII DIN ORIENWl APtHI 
ANALIZATA iii PREȘEDINTELE KEi

Vorbind despre poziția adoptată 
de marile puteri față de situația 
din Orientul Apropiat, președintele 
R.A.U. a criticat Statele Unite și 
Anglia „pentru ajutorul acordat Is
raelului".

în același timp, el a apreciat po
zitiv poziția Franței care menține 
embargoul asupra vînzării de avi
oane „Mirage" către Israel. Agen
ția M.E.N. relevă că „președintele 
Nasser a adresat calde mulțumiri 
Uniunii Sovietice pentru ajutorul 
militar și economic acordat, fără de 
care planurile arabilor nu s-ar fi 
putut înfăptui".

CAIRO 24 (Agerpres). — In cuvîn- 
tarea rostită la deschiderea lucrări
lor celui de-al III-lea Congres na
țional al Uniunii socialiste arabe, 
președintele Gamal Abdel Nasser a 
vorbit despre unele probleme ac
tuale ale politicii 
ne a statului.

Referindu-se la 
evoluției situației 
propiat, relevă agenția M.E.N., șe
ful statului egiptean a declarat că 
refuzul Israelului de a se retrage 
din teritoriile ocupate în războiul 
din 1967 pune forțele arabe în situ
ația de a lupta pentru eliberarea a- 
cestora.

externe și inter-

actuala etapă a 
din Orientul A-
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fimbasadord Republicii Socialiste România Ia Roma, 
. Iacob Ionașcu, a fost primit la 24 iulie de către Amintore Fan- 

fani, președintele Senatului, și la Montecitorio de către Alessandro Pertini, 
președintele Camerei deputaților. Tot joi, la sediul Ambasadei Republicii Socia
liste România din Roma a avut loc o întîlnire între ambasadorul Iacob Ionașcu 
și parlamentari italieni care au aderat Ia secția italo-română a grupului italian 
al Uniunii interparlamentare.

Ulexei KOSÎghȘn, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit pe Ivan Bașev, ministrul, afaceri
lor externe al R. P. Bulgaria, care se 
află în vizită în Uniunea Sovietică. A- 
genția TASS precizează că în cursul 
convorbirii au fost abordate probleme 
de interes reciproc pentru cele două 
țări.

Tot joi, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. 
primit la Kremlin pe Walter
Scheel, președintele Partidului Liber 
Democrat din R.F.G., Wolfgang Mi- 
schnik și Hans Dietrich Genscher 
vicepreședinți ai partidului, deputați în 
Bundestag. Au fost discutate probleme 
de interes comun. La convorbire a 
fost, de asemenea, prezent Ivan Spiri
donov, președintele 1, . ' 
mentar al U.R.S.S.

Pierre Harmel, ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, care face o 
vizită oficială la Moscova, la invitația 
guvernului sovietic, a avut joi dimi
neața o-.convorbire cu ministrul de ex
terne sovietic, Andrei Gromîko, anunță 
agenția TASS.

grupului parla-

Curtea revoluționară din
Oran 8 pronunțat sentința în procesul 

a-’ intentat colonelului Tahar Zbiri, fost 
șef de stat major al armatei algeriene, 
și complicilor săi, acuzați de a fi or
ganizat o rebeliune armată. După opt 
zile de dezbateri, Curtea revoluționam 
a pronunțat șase sentințe capitale, din
tre care două in contumacie pentru 
Tahar Zbiri și Amar Mohamed Mellah, 
care se află în străinătate. Din ceilalți 
180 de inculpați, 35 au fost achitați, 
iar restul au primit pedepse de deten
țiune între zece și douăzeci de ani.

Turcie a fost
prin mitinguri și

în întreaga 
serbată la 24 iulie, 
ceremonii, „Ziua muncitorilor", anunță 
agenția Anatolia. Pentru poporul turc, 
această zi are o triplă semnificație. Ea 
reprezintă a 61-a aniversare a primei 
Constituții turcești, a 47-a aniversare 
a Tratatului de la Lausanne încheiat 
după războiul de independență victo
rios, condus de Atatiirk, și, în sfîrșit, 
ea reprezintă aniversarea promulgării 
legii care reglementează’ dreptul la 
grevă al muncitorilor și încheierea con
tractelor colective de muncă

Fostul ministru gaulîist 
Alexandre Sanguinetti, în prezent 
deputat al principalului partid al coa
liției guvernamentale U.D.R., a depus 
pe biroul Adunării Naționale France
ze un proiect de lege privind redu
cerea la cinci ani a duratei mandatului 
președintelui republicii. în prezent, fr
eest mandat se extinde pe o perioadă 
de șapte ani.

La Damasc a fost semnat un 
acord cu privire la colaborarea econo
mică și tehnică dintre Siria și R -D. 
Germană, informează agenția A.D.N.
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au transformat în realitate
Geniul și cutezanța omului

fantasticul itinerar
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res-rării multilaterale în condițiile 
pectării dreptului fiecărui popor la 
calea proprie de dezvoltare. Un sis
tem eficient de securitate presupu
ne participarea egală în drepturi a 
tuturor țărilor europen", pe baza 
independenței. Acest sistem trebuie 
să respecte interesele și să stabi
lească obligațiile tuturor țărilor eu
ropene. /

Făcînd o apreciere a evoluției ac
tuale a relațiilor internaționale, M. 
Ribicici a arătat că tendințele spre 
autonomie politică, socială și eco
nomică și spre deplina suveranitate 
s-au consolidat în așa măsură îneît 
devin o forță politico-moral| impor
tantă. de care marile puteri tre
buie să țină seama.

In spiritul politicii sale generale 
de colaborare egală în drepturi cu 
toate țările, Iugoslavia dorește să 
aibă cu U.R.S.S. relații stabile, bine 
dezvoltate, reciproc avantajoase, în
temeiate pe respectul reciproc Cred, 
a subliniat M Ribicici, că aseme
nea relații sînt posibile și că prin
cipiile formulate de cele două țări 
în declarațiile elaborate în comun 
oferă o bază bună, de neînlocuiț,;-în;, 
acest sens.

Relațiile bune dintre Iugoslavia și 
S.U.A., care se dezvoltă pe baza de
plinei egalități în drepturi și a res
pectului reciproc, pot să fie mai fruc
tuoase, a spus M. Ribicici. Există 
toate condițiile de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale în domenii impor
tante : politică, economie, știință, 
cultură, turism Noi apreciem ase
menea relații cu S.U.A. drept o con
tribuție la realizarea unei păci du
rabile în această regiune a Europei 
și, în general, ca un exemplu a' no 
sibilițății. de realizare a unei cola
borări normale între 
tere și o țară mică, 
sociale diferite

Relațiile. Iugoslaviei
dezvoltă în ultimul timp bine, însă 
este necesar să se depună în con
tinuare eforturi pentru a <e clari
fica și restul problemelor nesolu
ționate, a spus în încheiere M. Ri
bicici.

o mare ”.u- 
ăvînd sisteme

cu R.F G se

transmit:
0 înțelegere de colabo

rare *ntre uniunile artiștilor plastici 
din România și Bulgaria pe anii 1969— 
1970 a fost semnată la Sofia. Docu
mentul prevede, printre altele, schim
buri reciproce de opere de artă, in
formări, vizite de delegații, precum și 
organizarea unor expoziții.

Descoperirea unui com
plot în Dahomeya fost anunțată 
miercuri, în mod oficial. Complotiștii 
urmăreau răpirea președintelui Emile 
Derlin Zinzou și a șefului de stat majoi 
al armatei. Doi dintre complotiști au j 
fost arestați în momentul în care în
cercau să-și pună planul în aplicare. ;

Cel mai mare concern din 
industria sticlei din Europa 
GCCideîîÎGlă, compania franceză 
„Saint Gobain", a fuzionat cu socie
tatea „Pont-a-Mousson“, cel mai mare 
producător mondial de țevi din fontă, 
se anunță într-un comunicat comun al 
celor două societăți.

30 iulie va fi zi de „pro
test național",au anuntat liderii 
Confederației Generale a Muncii din 
Argentina. Scopul ei este ridicarea stă
rii de urgență, eliberarea tuturor sin
dicaliștilor arestați și majorarea urgentă 
a salariilor.

TaiîCUl peifOlier norvegian 
„Silja", cu un deplasament de 100 000 
tone, s-a ciocnit joi în Marea Medi- 
terană cu nava franceză „Viile de 
Majunga". Petrolierul a explodat și s-a 
scufundat în decurs de 15 minute. Un 
prim bilanț al victimelor indică un 
mort, șase răniți și 19 dispăruți. A fost 
lansată o operațiune de salvare.

Ne aflăm la bordul portavionului 
■ „Hornet", intr-o regiune situată la 1930 

km sud-veșt de insulele Hawai. Apele 
Pacificului sînt brăzdate de un imens 
dispozitiv de recuperare format din 
zeci de nave, avioane și elicoptere, aș- 
teptînd de mai multe zile să îndepli
nească o misiune de importanță cu a- 
devărat istorică: recuperarea primilor 
vizitatori pămînteni ai Lunii. Miercuri 
seara, serviciile meteorologice instalate 
de-a lungul coastei de vest a Statelor 
Unite, precum și pe navele aflate în 
zona amerizării anunțau : condițiile at
mosferice sînt bune, amerizarea se 
poate • desfășura cu succes. Cu toate 
acestea, în cursul nopții, nori grei de 
furtună au început să acopere cerul. 
Vîntul se întețea cu fiecare oră, iar 
vizibilitatea scăzuse ; valurile deveneau 
din ce în ce mai amenințătoare, pri
mejduind huna desfășurare a opera
țiunilor de recuperare. Specialiștii de 
la Centrul de urmărire de la Houston 
au reacționat cu promptitudine : ame
rizarea nu va avea loc în zona prevă
zută, ci cu 400 km mai la nord. Vestea 
nu i-a îngrijorat prea mult pe astro
nauții de pe „Apollo-11". Tot ce aveau 
de făcut era să modifice ușor unghiul 
de coborîre al cabinei spațiale, astfel 
îneît aceasta să „planeze" deasupra 
oceanului un timp mai îndelungat, evi- 
tînd astfel zona primejdioasă.

...Orele sînt măsurate, totul trebuie 
să se desfășoare cit mai rapid cu pu
tință. Întreg dispozitivul de recuperare, 
în frunte cu portavionul „Hornet", în
cepe să se deplaseze, cu precizia unui 
ceasornic bine pus la punct, spre noua 
zonă de amerizare. Pe măsură ce trec 
orele, încordarea miilor de oameni aflați 
pe bordul navelor din zona amerizării — 
aviatori, marinari, scafandri, doctori, 
oameni de știință, ziariști, foto și cine- 
reporteri — crește neîncetat. Totul este 
gata pentru desfășurarea ultimului act 
al fantasticei călătorii.

ESTE ORA 16,51 G.M.T. (18,51ORA 
BUGUREȘTIULUI). DUPĂ UN ZBOR 
SPAȚIAL CARE A DURAT 195 DE 
ORE, 20 DE MINUTE ȘI 45 DE SE
CUNDE, NAVA COSMICĂ „A- 
POLLO-11" A REVENIT CU BINE 
PE PĂMÎNT. 'PRIMA DEBARCARE 
A OMULUI PE LUNĂ APARȚINE 
DE-ACUM ÎNAINȚE ISTORIEI.

Pe bordul piiriavtimuiui domnește un 
entuziașm de nedescris. Președintele 
Nixon, secretarul Departamentului de 
Stat, Rogers, directorul programului 
N.A.S.A., Thomas Paine, alte oficialități, 
astronautul Frank Borman, comandan
tul navei „Apollo-S", aflați la puntea 
superioară a imensei noastre baze 
plutitoare, așteaptă cu nerăbdare să-i 
salute pe cei trei temerari. Amerizarea 
s-a produs la un punct aflat la circa 
23 km de portavion.

In timp ce capsula, în interiorul că
reia se află Armstrong, Aldrin și Col
lins, plutește pe valuri, în jurul ei se 
umflă automat trei flotoare de plastic 
care au menirea de a-i da '• mai multă 
stabilitate. Portavionul se apropie cu 
viteza de 35 km pe oră. De pe punte 
decolează, unul după altul, elicopte
rele care participă direct la operați
unea de recuperare. Elicopterul 
„C-66" — care a mai participat în 
două rînduri la recuperarea altor 
astronauți — are cinstea de a-i lua la 
bordul său pe primii oameni care au 
avut sub picioarele lor solul lunar.

Prezența rechinilor în zona de re
cuperare îngreunează oarecum opera
țiile. Cu toate acestea, scafandrii sar 
în valuri și se îndreaptă spre cabina 
spațială. Aflăm că echipajul na
vei „Apollo-11" se află într-o dispo
ziție „excelentă".

Echipat special pentru transportul 
celor trei astronauți, elicopterul C-66 
— care va deveni cu siguranță un ex
ponat de preț la un- viitor muzeu al 
astronauticii și care cu acest prilej 
și-a adăugat la numărul său de serie 
memorabila cifră 3 — a coborît dea
supra capsulei un container în care se 
află patru costume de „izolare biolo
gică". Primul este îmbrăcat de un sca
fandru autonom, care deschide apoi ușa 
cabinei și înmînează lui Armstrong ce
lelalte trei costume. Imbrăcați astfel și 
purtind pe față măști de gaze, Arm
strong, Aldrin și Collins sînt ridicați lo 
bordul elicopterului care-i transportă 
pe puntea portavionului „Hornet". In 
momentul cînd elicopterul atinge pun
tea, fanfara militară intonează un marș 
triumfal. Toți cei aflați pe bordul 
portavionului izbucnesc în urale. Sînt 
clipe unice, emoționante, de o intensi
tate imposibil de descris în cuvinte.

Imediat după „apuntizare" (termen 
tehnic care indică aterizarea pe pun
tea portavionului), cei trei membri ai 
echipajului „Apollo-11" trec în inte
riorul camerei mobile de carantină, 
unde rămîn timp de 40 de minute pen
tru un prim examen medical. Abia 
după acest răstimp ei se apropie de 
peretele de sticlă al camerei de 
carantină pentru a saluta pe președin
tele Nixon. Destins, zîmbitor, acesta li 
se adresează prin intermediul unui 
microfon.

„Ați oferit omenirii o săptămînă 
impresionantă, măreață" — le spune 
președintele. Apoi le transmite din 
partea soțiilor felicitări. „Am primit 
permisiunea din partea soțiilor dum
neavoastră de a vă dezvălui un mic 
secret... Am convenit împreună să vă 
invităm la un dejun".

@ Un uriaș dispozitiv de recuperare © Elicopterul C 66 — 3 intră 
în istorie © „Ați oferit omenirii o săptămînă măreață" 
© La New York va avea loc cea mai mare paradă din istoria S. U. A.

Astronauții s-au întreținut de la 
distanță cordial cu președintele.

După această convorbire, președin
tele Nixon a plecat la bordul elicop
terului prezidențial spre insula 
Johnston, de unde se va îndrepta spre 
insula Guam, iar apoi va pleca în Fi- 
lipine, prima etapă a călătoriei sale în 
țările asiatice.

cu o greutate ele 3 100 tone, care la 16 
iulie a părăsit cosmodromul de la 
Cape Kennedy, a mai rămas doar ca
bina de comandă, un trunchi de con 
înalt de 3,3 metri și cîntărind 5,5 tone. 
Propulsoarele proprii ale cabinei de 
comandă, care nu au fost folosite deloc 
în timpul misiunii lunare, sînt puse în 
funcțiune. Collins orientează nava în

Corespondență specială de la bordul portavionului 
„Horneî" de la comentatorul spatia! al agenției „Asso

ciated Press", PAUL RECER

In acest timp, astronauții luau prima 
masă „pămînteană", compusă din 
senvișuri, omletă, friptură și compot. 
De asemenea, au făcut baie pentru 
prima dată după lansare, au citit pri
mele ziare și, tot pentru prima dată, 
și-au permis „luxul" de a se odihni 
intr-un pat. Doctorul Carpentier, care 
i-a examinat pe astronauți, a declarat 
la sfîrșitul consultației că „la o primă 
examinare ei arată toarte bine și se 
simt excelent". El a adăugat că cei trei 
astronauți vor fi consultați minuțios în

așa fel îneît baza plată a conului — 
scutul termic primar — să „lovească" 
prima pătură a atmosferei terestre. 
Modulul se avîntă 
încălzindu-se
o temperatură de mii de grade. Apoi, 
brusc, mingea de foc este frînată da
torită rezistenței atmosferice ; căldura 
se micșorează o dată cu reducerea vi
tezei. Mai sînt 1 kilometri. Cursa spre 
Pămînt continuă. Partea superioară■ a 
scutului termic este și ea abandonată. 
Prima dintre parașutele sistemului de 
amerizare se deschide automat. Alte

ca un bolid, 
la exterior pînă la

două mici parașute de frînare ies din 
partea superioară a cabinei spațiale, 
pentru a-i da mai multă stabilitate. 
Încă 3 kilometri... Pe cerul tropical 
strălucesc acum trei umbrele uriașe de 
culoare albă și roșie, parașutele princi
pale, care permit navei „Apollo-11" 
să coboare lin pe valurile oceanului. 
Această ultimă fază a coborîrii a fost 
urmărită vizual de la bordul portavio
nului „Hornet" și din avioanele de re
cuperare și elicopterele care patrulau 
deasupra locului unde urma să ame- 
rizeze cabina spațială.

Ce a urmat se știe. Epopeea cos
mică a luat astfel sfîrșit. Și, totuși, ea 
abia începe. Primii pași ai omului pe 
un corp ceresc reprezintă un eveni
ment care aparține de-acum înainte 
istoriei civilizației omenești. Realiza
rea epocală a astronauților Neil Armf< 
strong, Edwin Aldrin și Michael Col ■ 
lins reprezintă, pe bună dreptate, îdiă 
un triumf al rațiunii umane, ea des
chide perspective nebănuite pentru cu
noașterea de către om a unor lumi 
pînă mai ieri total necunoscute. Intra
rea Lunii în sfera civilizației pămân
tene marchează începutul anului 1 al 
erei călătoriilor interplanetare.

E 
i 
I

Imediat după amerizarea capsulei spațiale „Apollo 11” (fotografia din stingă). Coborînd din elicopter pe 
puntea portavionului „Hornet", astronaujii se îndreaptă spre camera mobilă de carantină (fotografia din dreapta)

cursul următoarelor 21 de zile de ca
rantină, pe care urmează să le petreacă 
în laboratorul special de la Houston. 
La rîndul său, Collins, care a vorbit 
și în numele colegilor săi, a declarat: 
„Ne simțim foarte bine și sîntem mîn- 
dri că ne-am întors din misiune".

Portavionul „Hornet" sosește la 
Pearl Harbour la 26 iulie. De aici, în
chiși în camera lor mobilă, astro
nauții vor fi urcați la bordul unui avion 
de transport „Starlifter", ce-i va trans
porta direct la Houston. Carantina va 
lua sfîrșit în noaptea de 10 spre 11 au
gust. De-abia atunci eroii Cosmosului 
vor putea să-și revadă soțiile și să le 
povestească copiilor aventura unică pe 
care au trăit-o. Cu îndreptățită nerăb
dare ziariștii așteaptă prima conferință 
de presă pe care cei trei o vor ține la 
12 august.

Aceștia nu vor rămîne însă prea mult 
lingă familiile lor. Mari festivități în 
cinstea celor trei eroi ai Cosmosului 
sînt în pregătire la Washington, New 
Fork, Houston și Los Angeles, precum 
și în orașele natale ale astronauților. La 
New Fork va avea loc o paradă care, 
după toate probabilitățile, va fi cea 
mai mare din întreaga istorie a Ame
rica.

Relaxați, scăpați de uriașa răspun
dere care a apăsat pe umerii lor în tot 
timpul misiunii, astronauții își amin
tesc ultima zi a istoricului traseu Pă
mînt — Lună — Pămînt.

...Nava cosmică se îndreaptă spre 
reîntîlnirea cu „planeta albastră". 
Prins de atracția tot mai puternică a 
Pămîntului, „Apollo-11" își mărește 
succesiv viteza ; în fiecare secundă se 
scurg kilometri după kilometri. Sfîrși- 

*tul ultimei nopți petrecute în spațiul 
extraterestru a avut loc la ora 11,32 
G.M.T. — cu o oră mai tîrziu decît fu
sese prevăzut, deoarece s-a renunțat și 
la ultima corectare a traiectoriei. „To
tul se desfășoară normal" — aceste cu
vinte, care au devenit un adevărat 
„motto" al temerarei expediții — răsună 
din nou în căștile controlorilor de la 
Houston, în momentul cînd cei trei s-au 
trezit dintr-un somn lung. Vocile sînt 
calme, astronauții sînt destinși, au con
știința împăcată a celor care au dus 
la bun sfîrșit mandatul dat de ome
nire. In cabina spațială, activitatea as
tronauților este în toi. Cu aceeași stă- 
pînire de șine care i-a caracterizat în 
momentele cele mai critice, ei proce
dează la ultimele pregătiri pentru a- 
merizare, la ultimele verificări ale me
canismelor, astfel incit și această opera
ție finală să se poată desfășura cu ace
lași succes deplin pe care l-a cunoscut 
întreaga misiune „Apollo-11".

Ora 16.10 G.M.T. Modulul de ser
viciu, care și-a îndeplinit cu bine sarci
nile încredințate, este abandonat. Din 
complexul spațial înalt de 109 metri și

OMUL-FIINȚĂ COSMICĂ
Prof. dr. docent Călin POPOVICI

Explorarea Lunii șl a sistemului 
solar de către’ cosmonauți a început 
o dată cu pasul istoric al Iții Neil 
Armstrong pe-suprafața satelitului 
nostru natural, în dimineața zilei de 
21 iulie. Este o realizare epocală a 
speciei umane, care poate fi asemă
nată cu primii pași pe uscat ai viețui
toarelor originare, născute în apele 
mărilor, din trecutul îndepărtat al 
Pămîntului. Omul a devenit acum o 
ființă cosmică, putînd să plece pe alte 
planete, creînd în jurul său mediul 
prielnic vieții sale în regiunile cele 
mai inospitaliere ale Universului.

’■ Marea expediție a cosmonauților lu
nari a fost pregătită cu amănunțime. 
Zeci de mii de fotografii ale Lunii, 
efectuate cu rachete și sondele lunare 
de.tip „Luna", „Lunar. Orbiter", „Sur
veyor", „Zond" etc, lansate de către 
U.R.S.S. și S.U.A., ca și studiile și ex
perimentele întreprinse atît asupra 
Lunii cit și în spațiul Pămînt — Lună, 
au netezit calea actualei realizări — 
după două repetiții generale cu „A- 
pollo-8" și „Apollo-10"' — și au pus 
bazele cercetării moderne a satelitu
lui nostru. Omul continuă această 
cercetare, ca explorator și cercetător 
științific, capabil de a reacționa la 
orice situație nouă, de a judeca și 
alege, ceea ce nici un automat nu 
poate îndeplini. Astfel, ne amintim cu , 
toții momentul epocal al aselenizării, 
cînd Armstrong a trecut la comanda 
manuală a „Vulturului" spre a alege 
un loc mai puțin accidentat pe su
prafața plină de asperități a Lunii. 
Cînd a început mai tîrziu alegerea 
eșantioanelor lunare, nici acestea 
n-au fost.luate la întîmplare.

Printre rocile, praful, sfărîmăturile 
culese, unele cu destulă greutate din 
cauza aderenței lor neașteptate de 
sol, erau desigur și meteoriți, care 
împînzesc suprafața Lunii. Unii din 
aceștia ar putea fi meteoriți carbo
nați de tipul celor căzuți pe Pămînt, 
în care s-au găsit diferite substanțe 
organice de genul parafinelor, ba 
chiar după unii, și relicve de orga
nisme fosile. Au fost acești meteoriți 
contaminați p^ Pămînt, îneît probele 
existenței unei materii organice ex
traterestre nu sînt concludente ? Iată, 
printre altele, o problemă la care va 
răspunde studiul eșantioanelor lunare 
Cînd cosmonauții au împlintat ver- 
gele-sondă pe Lună s-a spus. în 
primul moment, că unele din ele au 
fost scoase umezite De asemenea, se 
pare că în unele containere cu probe 
lunare s-ar fi constatat prezența unor 
urme de umiditate. Dacă aceste in-

formații preliminare se confirmă, im
portanța lor ar fi extraordinară. După 
unele fotografii luate cu „Lunar Or
biter" și cu „Apodo-8“ și „Apolio- 
10“ se pare că anumite văi înguste 
lunare au fost formate, cîndva, de 
curgerea unui material fluid, pro
babil apă; s-au identificat și oare- 
cari urme sedimentare. Dacă apa a 
existat in trecutul foarte îndepărtat 
al Lunii și dacă ea mai există sub 
formă de gheață sub scoarța Lunii, o 
formă incipientă de viață a putut 
lua naștere pe satelitul nostru, formă 
care ulterior a lost oprită în dezvol
tare, dar pe care exploratorii lunari 
ar găsi-o acolo, reconstituind astfel 
etapele apariției vieții pe planeta 
noastră. Să nu uităm că Luna este 
un fel de țnuzeu al sistemului solar, 
care a rămas aproape neschimbat de 
la nașterea acestuia, acum 4,5 miliar
de de ani, neexistînd acolo acei agenți 
care au transformat Pămîntul. Stu
diul rocilor lunare, al form’elor relie
fului, al agenților care le-au format 

■ și modelat — meteoriți, vulcanism etc.
— he va da cheia înțelegerii proce
sului de formare a Lunii, Pămîntului, 
sistemului solar. S-a rupt Luna de 
Pămînt, a fost captată, a luat naștere 
simultan cu planeta noastră ?

Iată numai cîteva elemente care a- 
testă importanța științifică a misiunii 
„Apollo-ll“ și justifică pe deplin a- 
ceastă temerară expediție. Dar sem
nificația acestui zbor cosmic este mult 
mai vastă. Această realizare se carac
terizează ca o chintesența și un sim
bol, al erei noastre tehnico-științifice, 
ca o vestitoare a secolului XXI.

Cei trei astronauți, Armstrong, Al
drin și Collins, prin însușirile lor 
fizice, morale, tehnice și științifice, 
se dovedesc a fi demni reprezentanți 
ai imensei sforțări colective care a 
dus la această adevărată mutație a 
omului' din ființă terestră în una 
cosmică Actuala realizare aparține 
întregii umanități, ea ește izvor de 
mîndrie pențru toți oamenii, care au 
urmărit plini de emoție desfășurarea 
zborului, clipele grele ale decolării 
de pe Lună, ale cuplării navelor, ale 
reintrării în atmosfera terestră și ale 
amerizării finale. Putem spune că 
astronauții nu le-au trăit singuri, ci 
în tovărășia a sute de milioane de 
oameni, a căror inimă a bătut alături 
de u lor. pentru tot ce înseamnă 
curaj, progres și încredere în capa
citatea omului de a învinge toate ob
stacolele și a cuceri natura.

Fie ca această apropiere să con
tinue mai departe spre binele și pro
gresul omeniriij spre triumful păcii și 
bunei înțelegeri între popoare

I
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