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cfe tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID

INDUSTRIALE DIN CAPITALA
In cursul zilei de joi, tovarășii Nicolae 

Ceaușescu, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț și Dumitru Popa, 
prim-secretar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general al Capitalei, 
au făcut o vizită de lucru în întreprinderi in
dustriale din București.

In cadrul vizitei, conducă
torii de partid și de^stat s-au 
întâlnit cu muncitori, tehni
cieni și ingineri, cu reprezen
tanți ai organelor de condu
cere ale întreprinderilor, ai or
ganizațiilor de partid, s-au in
teresat de stadiul îndeplinirii 
planurilor de producție, de 
măsurii© întreprinse pantru 
realizarea sarcinilor prevăzute 
pe anul în curs și pe întregul 
cincinal.

Salutând cu entuziasm pe 
conducătorii de partid și de 
stat, oamenii muncii din în
treprinderile vizitate și-au ex
primat hotărîrea, unanimă

de a-și consacra toate forțele, 
toată priceperea lor realizării 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. și 
de Conferința Națională a 
partidului, în vederea ridicării 
pe o treaptă .superioară a în
tregii activități economice. 
Prin numeroase manifestări 
de dragoste și atașament față 
de partid, față de conducerea 
sa, ei au dat glas fermității 
neabătute cu care întregul 
nostru popor înfăptuiește po
litica internă și externă a 
partidului și statului, sarcinile 
mărețe ale edificării României 
socialiste.

la mitingul de la uzina „ l/ulcan<( •

' •

0 viguroasă afirmare

a politicii de industri

alizare socialistă
Primul popas s-a făcut la 

uzina „Vulcan" — una dintre 
cele mai vechi întreprinderi 
bucureștene — devenită astăzi 
o puternică unitate a industriei 
noastre constructoare de ma
șini. Numele ei evocă vechi 
tradiții de' luptă revoluționară 
ale clasei noastre muncitoare, 
preluate astăzi și întărite de 
un'colectiv’de oameni ai mun
cii cunosciițiîprin hărnicia lor, 
prin priceperea și abnegația 

- cu care contribuie la întărirea 
economică a patriei, la desă- 
vîrșirea operei de construcție 
socialistă im România. Cu sen
timente,de mîndrie. pentru în
făptuirile prezentului, cu pu
ternice manifestări de atașa- 
ment-față'de partidul comunist 
care'conduce cu fermitate în-

tregul nostru popor pe dru
mul construcției socialiste au 
întâmpinat oamenii muncii de 
la uzina „Vulcan" pe condu
cătorii partidului și statului.

Porțile marii uzine bucu
reștene s-au deschis larg —'și 
în aplauzele și uralele munci
torilor, tovarășul Nicolae 
Ceausescu și ceilalți conducă
tori ai partidului și statului 
sînt salutați cu căldură de mi
nistrul 
lor de 
cu, de 
tetului
ai Consiliului popular muni
cipal, de colectivul’ de condu
cere al întreprinderii.

' Pe aleea de la intrarea în

industriei construcții- 
mașini, Mihai Marines- 
reprezentanți ai Comi- 
municipal de partid și

(Continuare tn pag. a 11-a)

Dragi tovarăși,
Doresc, mai„.întâi.de toate să • 

vă adresez un salut călduros 
din partea conducerii de par
tid și de stat, dv., tuturor lu
crătorilor din uzina „Vulcan", 
(Aplauze prelungite, urale). 
Uzina dv. este cunoscută din 
punctul de vedere al capaci
tății sale de producție, dar mai 
ales din punct de vedere al 
trecutului său revoluționar, al 
capacității de luptă a munci
torilor. Cunosc mai de mult u- 
zina dv. ; încă din anii ilegali
tății noi am avut aici o puter
nică organizație de partid și 
de tineret; în timpul insurec
ției care a dus la răsturnarea 
dictaturii fascite, în lunile și 
anii care au urmat, muncitorii 
de la Vulcan au constituit un 
detașament activ în lupta îm
potriva reacțiunii, pentru cu
cerirea puterii de către clasa 
muncitoare în alianță cu țără
nimea. pentru făurirea socia
lismului în patria noastră. 
(Aplauze puternice).

Un aport însemnat a adus 
uzina dv. la înfăptuirea pro
gramului construcției socialis
te ; această întreprindere este 
o expresie grăitoare a marilor 
succese 
obținut» 
zării în 
ții noi. 
muncitori 
mi-aduc 
1945—46, uzina „Vulcan* 
juns astăzi la aproape 6 000 
salariați — muncitori de înal
tă calificare, care reușesc să 
dea o producție de înaltă teh
nicitate, ingineri și tehnicieni 
temeinic pregătiți.

în continuare, tovarășul 
Ceaușescu s-a referit la unele 
constatări făcute în cursul vi
zitei în uzină. Tovarășii mi-au 
arătat noi prototipuri de ca
zane despre care mi s-a spus 
că ating parametrii foarte ri
dicați, echivalenți cu cei obți
nuți pe plan mondial.. Este un 
lucru bun. tovarăși, că înde
plinind directivele partidului

dv.

Scriitorul
și cetatea,

Demostene Botez

Cînd ne întrebăm care e locul scriitorului în raport 
cu societatea, nu pot fi, în mod logic, — dacă logica 
mai înseamnă ceva în lumea absurdului — decît două 
răspunsuri : în afara sau înăuntrul societății.

Fiecare dintre aceste două poziții e dictată de fac
tori economici, de concepțiile sociale și filozofice, de 
concepțiile asupra artei și rostului ei, de concepția 
despre lume și om. Cu un cuvînt, de ideologia cores-, 
punzătoare stadiului economic.

Pusă astfel alternativa prin răspunsul de mai sus, 
postura scriitorului în afara societății pare nefirească 
dacă nu absurdă, ea fiind greu de conceput. Și totuși 
nu e mult de cînd spațiul locativ al scriitorului era 
considerat în „turnul de fildeș" adică și izolat de ce
tate și la înălțime spre a putea privi lucrurile de sus..

Acest loc, „în afară sau înăuntru", este determinat 
de situații complexe, în afara scriitorului, totuși, dat 
fiind deteimingnta ideologică; el este acela care op
tează. Firește că cl, dar în conjunctura epocii, care 
îi determină o alegere sau alta. Alternativa definește, 
în realitate, două ideologii care sînt într-o luptă ne
împăcată de totdeauna. Autonomia artei este proge
nitura : ideologiei idealiste, concepția îmbogățitului 
care poate disprețui societatea fiindcă nu are nevoie 
de ea și vrea să trăiască în „splendida izolare". Idea
lul ei stă în frumusețe în sine fără nici o contingență 
cu societatea și cu morala, stă în divorțul de viață și 
de societate. Nici un amestec cu vreun alt element 
spiritual. Un spirit de castă scriitoricească, de plasa
rea artei într-un spațiu supraterestru unde nu există 
decît preocupări pur estetice. E formula dominantă 
a secolului trecut care a încercat să demonstreze 
autonomia formei, că tehnica și aspectul formal ar fi 
realitatea definitorie a artei.

Cea de-a doua ideologie a fost acea a claselor ex
ploatate care a atribuit artei și scriitorului o funcție 
socială, — formă a conștiinței sociale. Formulei este
tice, formalistă și individualistă a veacului trecut, cu 
o supraviețuire de agonie și astăzi în capitalism, i se 
opune astăzi o altă estetică, bazată pe conținut, pe 
realitate, pe oglindirea ei în artă, mobilizînd idei so
ciale și morale, pe tendințe colective, pe umanism : 
arta, în această concepție însemnînd operă de umani
zare. Omul în societate, viața și problemele lui sînt 
materia primă și prima preocupare în această con
cepție care este a noastră.

(Continuare în pag. a V-a)

Blocuri noi în Pucioasa — ju
dețul Dîmbovița

SĂRBĂTORI
TINEREȘTI

Primirea de către tovarășul

Ion Gheorghe Maurer

pe care România le-a 
pe calea industriali- 
anii edificării societă- 
De la 1 400—1 500 de 

cîți avea — dacă 
bine aminte — în

a a-

și guvernului, reușiți să reali
zați o asemenea înaltă tehni
citate.-asigurîhd 'înzestrarea e- 
conomiei noastre cu cazane de 
cea mai bună calitate.
• Tovarășul Ceatișescu a feli
citat din toată inima colectivul 
uzinei pentru rezultatele obți
nute în activitatea de produc
ție.

Conducerea uzinei — a spus 
în continuare secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. — ne-a 
vorbit de preocupările pentru 
dezvoltarea întreprinderii pî- 
nă în 1970, pentru perfecțio
narea și ridicarea nivelului 
tehnic al producției. Aceste 
sarcini sînt pe măsura capaci
tății acestui minunat colectiv 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni. Noi avem deplina con
vingere că dv. nu numai că 
veți îndeplini obiectivele pe 
care vi le propuneți, dar veți 
reuși să le și depășiți. Vă do
rim succese în această muncă. 
(Aplauze prelungite).

Ceea ce întreprindeți
reprezintă o parte a efortului 
general al clasei noastre mun
citoare, al poporului nostru 
de a înfăptui Directivele tra
sate de Congresul al IX-Iea 
al partidului, de a face ca de- 
săvîrșirea construcției socia
liste să înregistreze în Româ
nia pași tot mai fermi, de a 
asigura creșterea puterii mate
riale a țării, de a contribui la 
ridicarea nivelpl general de 
viață al maselor, de a contri
bui la întărirea capacității de 
luptă și de apărare a patriei 
noastre socialiste. (Urale pu
ternice, aplauze prelungite)..

Sîntem conștienți că datoria 
noastră, a comuniștilor, este a- 
ceea de a face totul pentru a 
asigura mersul înainte al țării 
noastre pe calea desăvîrșirii 
socialiste. Sîntqm conștienți că 
fiecare popor își aduce contri
buția la cauza socialismului 
în primul rînd în măsura în 
care asigură progresul socia
lismului în propria țară, creș-

terea forței materiale și spiri- ® 
tuale a societății , socialiste, 
sporirea forței de apărare a 
țării ; prin aceasta contribuim 
la creșterea forței generale a 
sistemului socialist, la cauza 
păcii în întreaga lume. (A- 
platlze, urale).

în împrejurările de astăzi, £ 
noi considerăm că' trebuie să 
acționăm pentru a contribui a 
Ia depășirea situației grele 
create în relațiile dintre țările 
socialiste și în mișcarea co- 
munistă și muncitoarească, la 
găsirea căilor de întărire a co- A 
laborării și unității țărilor so- W 
cialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, de ^întărire a W 
frontului comun antiimperia- 
list. Numai așa ne îndeplinim A 
îndatorirea noastră națională " 
și internaționalistă și în ace
lași timp putem să-r împiedi- gb 
căm pe imperialiști să atente- “ 
ze la securitatea vreunei țări 
socialiste. Numai astfel putem A 
asigura triumful păcii și so- W 
cialismului în lume. (Aplau
ze, urale prelungite). £

In încheiere, tovarășul 
Ceaușescu a mulțumit colec- 
tivului de la uzina „Vul- V 
can“ pentru primirea căl
duroasă, pentru manifestarea — ■

a ambasadorului R. A. II
Președintele Consiliului de Mi- 

ni.ștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 

W a primit joi la amiază, într-o vi
zită protocolară, pe ambasadorul

Republicii Arabe Unite la Bucu
rești, Mohamed Fahmy Hamad, 
în legătură cu apropiata sa ple
care definitivă din țara noastră.

(Agerpres)

Sîmbătă și duminică în jude
țele Gorj, Hunedoara, Buzău, 
Maramureș, Neamț și altele, 
vor avea loc ample manifestări 
prilejuite de aniversarea a 
20 de ani de la terminarea lu
crărilor pe șantierul național al 
tineretului Bumbești-Livezeni.

Cu această ocazie tinerii bri
gadieri care în această vară au 
răspuns eu entuziasm chemării 
C.C. al U.T.C. de a participa la 
munca voluntar-patriotică. re
editând astfel bogatele tradiții 
ale activității pe șantierele re
construcției, se vor întâlni cu 
cei care cu 20 de ani în urmă, 
la Bumbești-Livezeni, Salva-Vi- 
șeu, Agnita-Botorca, Lunca 
Prutului sau pe alte șantiere 
și-au adus contribuția la edifi
carea unor obiective ale econo
miei noastre socialiste.

Aceste întâlniri vor fi urmate 
de mari manifestări cultural-ar- 
tistice, distractive și serbări 
cîmpenești. Programele artis
tice vor fi susținute de ansam
bluri și formații profesioniste 
jși de amatori.

LA 30 SEPTEMBRIE

APARTAMENTELE
CU CONFORT
DIFERENȚIAT

In Capitală pe strada Amur- 
uuruasa, pentru mannestarea a gutui (Parcul Rahova) cetățenii 
caldă la adresa conducerii de W pot citi inscripția uneia dintre 
partid și de stat. In aceste ma
nifestări, ca și în manifestările 
întregului popor, noi vedem — 
a spus tovarășul Ceaușescu — 
o expresie a identității politi- 
cii partidului cu interesele vi- • 
tale ale întregii noastre na
țiuni, cu interesele generale^ 
ale socialismului. (Vii și pu- W 
ternice aplauze). Vă urez încă 
odată, succese în activitatea A 
dv., închinată înfăptuirii pro
gramului Congresului al IX- 
lea de desăvîrșire a construe- 
ției socialiste, de întărire a pa- 
triei noastre socialiste, de ridi- ™ 
care a bunăstării întregului 
popor. Vă doresc multă sănă- $ 
tate și fericire la toți. (Aplau
ze prelungite, urale).

cele mai noi firme în materie 
de construcții. Două cuvinte a- 
trag atenția magnetic: „Locu- 
ințe ieftine". Dincolo de gardul 
de sîrmă al șantierului se află 
„la roșu" un șir de blocuri scun
de — doar două etaje — cu aco
perișuri ușor înclinate — aspect 
care sugerează casele românești 
de munte.

La începutul lunii iulie tere
nul era încă pustiu. ..Acum — ne 
spune inginerul Marian Dumitru, 
șeful șantierului — lucrăm la 
tencuieli interioare. La 30 sep
tembrie blocurile vor fi gata !“ 
Un ritm neobișnuit, într-ade- 
văr, și este meritorie organi
zarea acestui șantier de către 
Direcția generală construcții și 
montaj a primăriei municipiu
lui București. Și, dincolo de 
hărnicia febrilă a constructori
lor. trebuie subliniată și contri- 

• buția mecanizatorilor care au 
înzestrat șantierul cu utilaje 
speciale. I.U.T.-Avrig a adop
tat pentru fundațiile acestor 
blocuri un escavator cu cupa la 
dimensiunea șanțului precum 
și macarale pe pneuri capabile 
să ridice cupele cu beton pînă 
la platforma ultimului etaj, eli- 
minîndu-se astfel căile de ru
lare.

Am vizitat pe rînd blocu- 
9 rile — un vernisaj înainte 

premieră. Peste tot mirosea

tencuială și vopsea; peste tot 
graba ultimelor pregătiri. In- 
primul bloc „8—A“ aparta
mente cu cîte două camere. 
Dacă deschizi ușa, pătrunzi in
tr-un hol; în stingă baia, în 

dreapta bucătăria, ambele cu 
ferestre pentru aerisire liberă 
spre casa scării la rîndu-i des
chisă în părțile laterale. „La 
trei dintre apartamentele aces-

• tui bloc instalăm în baie o cadă 
— ne spune ghidul nostru, ingi
ner M. Dumitru. La celelalte nu 
vom <monta decît instalația de 
apă urmînd ca la cererea loca
tarilor să fie racordată sau o 
cadă, sau un duș...“

Din hol intri și în prima ca
meră, apoi în cealaltă. înălți
mea lor normală ; remarcăm fe
restrele largi iar sub ele ele- 
menții de fontă ai caloriferului.

1 Un șef de echipă ne explică în 
continuare : ,.La finisări inte
rioare și exterioare .avem ace
leași haremuri ca- și la blocurile 
construite pînă acum. Pardose
lile vor fi acoperite cu covor 
P.V.C.“ Ne mai uităm o dată. 
Am uitat ceva ? Ne atrage aten
ția inginerul. „în încăperea 
pentru baie nu există și insta
lații, pentru apă caldă. Ea ar 
fi ridicat mult prețul de cost al 
apartamentului. Locatarul își 
va putea instala un încălzitor 
care costă circa 1000 de lei și se 
găsește în comerț““.

Acesta a fost un apartament 
cu confort de gradul II. Prețul 
maxim fixat de H.C.M. este de

40 009 Zei. La blocul „7—B" con
struit după un proiect cores
punzător confortului de gradul 
III vizităm un apartament com
pus tot din două camere. încă
perile pentru locuit sînt asemă
nătoare. Lipsește însă încăpe

rea destinată bucătăriei. Pe pe
retele grupului sanitar există o 
chiuvetă și în felul acesta 
prima cameră a locuinței poate 
fi amenajată și ca bucătărie. 
Firește' apartamentul are tun 
preț de cost mai scăzut față de 
cel vizitat anterior cu circa 
10 000 lei. Următoarea categorie, 
confort gradul IV, este repre
zentată prin apartamente de 
două sau trei camere (împărțire 
întîlnită de altfel și la alte ca
tegorii). Și aici se pune în pri
mul rînd accentul pe asigura
rea spațiului de locuit. Lipsește 
bucătăria și baia dar ele pot fi 
amenajate de către locatari. 
Adică instalarea dușului în în
căperea sanitară, acolo unde 
deja există sifon pentru scur
gerea apei, precum și amena
jarea primei încăperi în bucă
tărie și cameră de locuit în ca
zul pnei familii numeroase.

Ultimul bloc al vernisajului 
nostru — sînt în construcții 
cinci cu un număr de 108 apar
tamente — are un confort mai 
scăzut, gradul V. Asupra lui nu 
insistăm deoarece șeful șantie
rului ne declara: „Construcția

V. CONSTANTINESCU

(Contimiare în pag. a V-a)

•I
•I I
•I I

Ancheta „Scînteii tineretului
Dialogul statornicit între redacția noa stră și tinerii săi cititori, continuă cu dezba- 

terea pe care o vom organiza pe marginea răspunsurilor la întrebarea :

CARE CREDEȚI CA SINT PRKMELE CINCI SENTIMENTE 
FUNDAMENTALE DE CARE ESTE ANIMAT IN ACTIVITA
TEA SA TINĂRUL CETĂȚEAN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE?

Așteptăm răspunsurile cu mențiunea ANCHETA „SCÎNTEII TINERETULUI", 
pînă la data de 12 SEPTEMBRIE. Pentru fructificarea lor in paginile ziarului vă 
rugăm să motivați pe larg, mai ales prin fapte și experiențe de viață trăite personal 
sau de cei din jurul dumneavoastră.

•I I
•I I•I
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT 

ÎN ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I) 

uzină este așezată o machetă 
care ilustrează sugestiv actua
lul stadiu de dezvoltare a în
treprinderii, reconstruită în 
proporție de 80 la sută în ul
timii 15 ani și perspectivele ei 
de dezvoltare. ' Directorul ge
neral al întreprinderii, Con
stantin Dumitrache, infor
mează pe oaspeți despre noile 
capacități de producție con
struite în ultimul timp, despre 
eforturile colectivului pentru 
a asigura producerea de utilaje 
termoenergetice șl petroliere, 
ca și echiparea cu instalațiile 
unicale grele a combinatelor 
chimice și siderurgie, a in
dustriei alimentare șl a altor 
sectoare. Examinînd cu aten
ție macheta diverselor con
strucții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl ceilalți conducă
tori de partid și de stat se 
interesează de stadiul de exe
cuție a fiecărui obiectiv, de 
măsurile ce se întreprind pen
tru punerea lor în funcțiune 
la termenul stabilit.

Vizita de lucru a continuat 
în secțiile principale ale între
prinderii. La această oră, ac
tivitatea este deosebit de in
tensă. în vuietul continuu din 
secția mecanică este greu să 
poți urmări explicațiile date 
de către inginerul șef de con
cepție Remus Vîrgolici. Cu 
toate acestea, aflăm că în pre
zent în această secție se reali
zează reductoarele pentru u- 
nitățile de pompaj, după ce a 
fost îndeplinită eu succes co
manda pentru primele reduc- 
toare ale podurilor rulante de 
mare capacitate livrate mare
lui Combinat siderurgic de la 
Galați. Producția acestei secții 
este consacrată In proporție 
de 70 la sută exportului în di
ferite țări ale lumii, printre 
care Argentina, Cuba, Iugo
slavia, R. D. Vietnaqa, Turcia 
și altele.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt invitați apoi să vizi
teze stația de experimentare 
a cazanelor. Se știe că în pro
ducția de cazane de aburi, u- 
zina deține un loc de frunte 
în industria noastră construc
toare de mașini — primele a- 
firegate de acest fel fiind rea
lizate aici cu peste 50 de ani 
in urmă. Tipul de cazan aflat 
acum în experimentare, repre
zintă un veritabil model per
fecționat. o mîndrie a con
structorilor săi. El produce zece 
tone de abur pe oră și, expe
diat beneficiarilor gata mon
tat, poate fi transportat cu u- 
șurință. Alături, tot în stadiul 
de experimentare se află ca
zanul de 2 Gigacalorii pentru 
apă fierbinte, o altă realizare 
importantă a constructorilor 
de la „Vulcan". In prezența 
conducătorilor de partid și de 
stat, agregatul este pus în 
funcțiune. Instalațiile sale în
registrează cu exactitate func
ționarea ; în numai 40 de se
cunde a și fost produsă apa 
fierbinte: cazanul poate în
călzi 120 de apartamente. Spe
cialiștii uzinei precizează că 
parametrii acestui nou tip de 
cazan se situează la nivelul 
altor agregate de acest fel cu
noscute în lume. Cazanul va 
intra în producție anul viitor 
ți va cuceri, desigur, interesul 
ți prețuirea constructorilor de 
locuințe din țara noastră.

Se vizitează apoi atelierul 
de mecanică grea, unde se 
produc unități de pompaj și 
utilaj pentru siderurgie și in
dustria alimentară.

In secția de cazangerie atrag 
atenția uriașele rezervoare 
pentru centralele termoelec
trice. Conducătorii de partid 
și de stat sînt informați că pri
mul din aceste rezervoare a 
fost montat la termocentrala 
de la Pitești, urmînd ca tot de 
aici și la termocentrala de la 
Suceava să fie expediate în 
curînd alte cazane de acest 
tip. Specialiștii uzinei prezin
tă metodele prin care urmă
resc calitatea produselor. In
dicatoare luminoase atrag a- 
tenția că în laboratorul de de- 
fectoscopie a sudurilor sînt fo
losite raze X și raze gama. In 
acest moment, în laborator se 
făcea controlul unei mori de 
ciment cu o capacitate de 150 
mc pe oră — unul din produ
sele în care uzina „Vulcan" 
deține o temeinică specializa
re.

Ultima secție vizitată este 
și cea mai nouă din uzină i 
hala de țevărie, o construcție 
suplă, modernă, unde sa rea
lizează întregul sistem de țevi 
pentru cazanele de abur și apă 
caldă. O echipă de sudori lu
cra intens la realizarea blocu
lui de colț pentru un cazan de 
80 Gigacalorii ce urmează a fi

în curtea

livrat Uniunii Sovietice. Sint 
aplicate la această amplă lu
crare metodele cele mai mo
derne de sudură automată, care 
asigură o calitate superioară 
și o execuție într-un termen 
scurt.

Pretutindeni, în secțiile vi
zitate, oamenii muncii au în- 
tîmpinat ciț căldură, cu. dra
goste pe oaspeți. Tovarășul Ni
colae Ceaușescu s-a oprit la 
diferite locuri de muncă, a 
stat de vorbă cu lucrătorii, fe
liei tîndu-i pentru realizările 
lor.

In acest timp, în curtea u- 
zinei s-au strîns numeroși oa
meni ai muncii. Pe platforma 
unui autocamion se improvi
zează o tribună.

Întregul colectiv al marii 
uzw» Bucureștene este dornic 
să asculte cuvrntul secretaru
lui 'general al partidului, 
să-și afirme din nou cu toată 
vigoarea atașamentul hotărit 
față de partid, voința neclinti
tă de a înfăpwi înaltele prin
cipii ale politicii marxist- 
leniniste a partidului. Acestei 
voințe, acestei hotărîri i-a dat 
glas secretarul comitetului de 
partid din uzină. Ion Gheor- 
ghe : „Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii uzinei „Vulcan" — 
a spus el — sînt, prin munca 
și eforturile lor, prițj. conștiin
ța și toate simțămintele lor, 
alături de partid, de conduce
rea sa încercată, sprijină ne
clintit și aprobă cu deplină 
încredere politica înțeleaptă 
si clarvăzătoare, profund prin
cipială și internaționalistă a 
partidului ți statului nostru, 
îndreptată spre înflorirea pa
triei socialiste, spre triumful 
ideilor socialismului și comu
nismului. în aceste zile, urmă
rim cu înaltă prețuire, cu ad
mirație și profundă înțelegere 
activitatea neobosită, plină de 
responsabilitate ți fermitate 
revoluționară, desfășurată de 
conducerea partidului nostru, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru ca in soluțio
narea grelelor probleme care 
au apărut să triumfe rațiunea, 
respectul libertății și demni
tății popoarelor, al înaltelor 
principii ale independenței șt 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi și neameste
cului în treburile interne. Vă 
asigurăm, dragi tovarăși, pe 
dumneavoastră iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vizita 
pe care ați făcut-o în uzina 
noastră — încă o expresie vie 
în torentul- unității de ne
zdruncinat a întregului popor 
în jurul partidului, a Comi
tetului său Central — repre
zintă pentru noi toți un act 
de mare satisfacție și bucurie : 
ea ne dă noi imbolduri în 
muncă și ne insuflă noi ener
gii, ne întărește și mai mult 
hotărîrea de a închina energia 
brațelor și cutezanța minților 
noastre înfăptuirii neabătute 
a sarcinilor ce ne revin din 
mărețul program adoptat de 
Congresul al IX-lea și Confe
rința Națională a partidului".

In uralele îndelungate ale 
mulțimii a luat cuvîntul tova
rășul. Nicolae Ceaușescu, a că
rui cuvîntare, ascultată cu 
mare interes, a fost subliniată 

în repetate rînduri de aclama
ții și lozinci ce dădeau glas 
aprobării înflăcărate a întregii 
politici a partidului, a statului 
nostru socialist.

Vizita in această modernă 
unitate industrială a Capitalei 
a luat sfîrșit într-o atmosferă 
de puternic entuziasm popular. 
Alături de muncitorii uzinei, 
numeroși cetățeni din cartier,

Atașament și adeziune

deplină la întreaga

politică internă

și externă a partidului
și statului

De la uzinele „Vulcan" con
ducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă spre noua plat
formă industrială din zona de 
sud-vest a Capitalei, unde în 
cursul actualului cincinal, s-au 
construit noi și puternice uni
tăți ale industriei ușoare. în
tregind potențialul industrial 
al Capitalei, îmbogățind pale
ta de produse pe care o dă 
economiei naționale industria 
bucureșteană, oferind noi po
sibilități de afirmare în mun
ca creatoare unui mare nu
măr de cetățeni din această 
parte a orașului, noua zonă 
completează „inelul" industri
al care se impune tot mai 
pregnant în peisajul de azi al 
București ului.

Primul obiectiv vizitat aici 
este Fabrica de stofe de mo
bilă, unitate intrată în funcți
une la începutul anului 1965. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt întâmpi
nați la intrarea în fabrică de 
toy. Alexandru Sencovici, mi
nistrul industriei ușoare, ing. 
Gheorghe Barna, directorul 
fabricii, de un mare număr 
de muncitori, ingineri și teh
nicienii, care ovaționează în
delung pentru partid, pentru 
Comitetul său Central.

Prezentînd dezvoltarea a- 
cestei unități, directorul fa
bricii arată că tî/i&rul colectiv 
de aici și-a însușit într-un ter
men scurt tainele tehnicii mo
derne, dînd produse de bună 
calitate, îndeplinind și depă
șind sarcinile de plan. Ince- 
pîndu-și activitatea cu xcinci- 
articole, fabrica produce în 
prezent un număr de 35 de 
sortimente, iar în anul 1969 
și-a propus să prezinte la con
tractare pentru consumul in
tern și pentru export un nu
măr de 45 de noi articole, în-țela pentru a da viață sarci-

aflînd de prezența conducăto
rilor de partid și de stat, s-au 
adunat la porțile uzinei pen
tru a da glas simrămintelor 
de dragoste și devotament fa
ță de Partidul Comunist Ro
mân și conducătorii săi. față 
de nobilele idei ale socialismu
lui și păcii pe care le promo
vează cu consecventă neabă
tută partidul nostru.

tr-o gamă variată de modele 
și culori.

întreaga fabrică stă sub 
semnul noului. Halele curate 
și luminoase, utilajul modern 
de înaltă tehnicitate demon
strează grăitor grija statului 
nostru pentru crearea celor 
mai bune condiții de muncă și 
de viață colectivului acestei 
moderne întreprinderi.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează secțiile' de țesă- 
torie, preparație și vopsitorie, 
oprindu-se lingă mașinile mo
derne și discutînd cu munci
torii, apreciind hărnicia și is
cusința acestui colectiv care 
contribuie prin produsele pe 
care le realizează la confortul 
și la înfrumusețarea Căjnine- 
lor noastre.

Oaspeții sînt informați că 
în anul acesta colectivul în
treprinderii și-a propus să de
pășească producția de țesături ■ 
cu 8 la sută, ceea ce va repre
zenta peste 200 000 mp de stofe 
de mobilă — și să realizeze o 
creștere a producției valorice 
de peste 23 la sută, echivalînd 
cu mai bine de 19 milioane lei. 
Produsele acestei tinere uni
tăți și-au căpătat de pe acum 
o bună apreciere și peste ho
tare. 50 la sută din țesăturile 
de stofă de mobilă create aici . 
sînt destinate exportului în 
U.R.S.S. și în alte țări din Eu
ropa, Asia și Africa.

La încheierea vizitei, în ma
rea hală a țesătoriei are loc 
un însuflețit miting la care iau 
parte sute și sute de muncitori 
din această secție și din sec
țiile apropiate.

Mulțumind pentru înalta 
cinste pe care conducătorii de 
partid și de stat au acordat-o 
colectivului acestei fabrici prin 
prezența lor aici, ing. Gheor- 
ghe Barna, directorul fabricii, 
a exprimat angajamentul în
tregului colectiv al întreprin
derii de a munci cu toate for- 

nilor ce-i revin din planul de 
stat.

„Vizita dumneavoastră con
stituie pentru noi o adevărată 
mîndrie — a spus directorul 
întreprinderii. Ea va fi înscrisă 
cu litere de aur în istorij) fa
bricii noastre ca fiind prima 
vizită a conducătorilor de par
tid și de stat în fabrica noastră 
tînără. Fâlosîm acest prilej 
pentru a ne exprima adeziu
nea totală la politica internet 
și externă a partidului nostru, 
atașamentul nostru neclintit 
pe care îl vom atesta prin noi 
fapte, prin îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasate de 
partid, de Comitetul Central 
în frunte cu dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu".

In uralele și aclamațiile ce
lor prezențF a luat apoi cu
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Fabrica de stofe de mobilăParticipare entuziastă la

Eforturi consecvente 

în slujba ridicării 

bunăstării întregului 

popor
Obiectivul următor al vizi

tei, este fabrica de tricotaje 
„Tricolana", cea mai tînără dar 
și cea mai modernă unitate de 
acest fel din țară. Aici con
ducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați de directorul

Salutul adresat 
de tovarășul 

NICOLAE CEAUSESCU 

muncitorilor întruniți la mitingul 
de la fabrica de stofe de mobila

Dragi tovarăși,

Dați-mi voie ca să vă trans
mit un călduros salut din par
tea Comitetului Central, dv., 
întregului colectiv al fabricii 
de ștofe de mobilă — unul din 
tinerele noastre colective in
dustriale, atît în ce privește 
experiența de producție cît și 

(în ce privește vîrsta. Vă feli
cit din toată inima pentru re
zultatele bune pe care le-ați 
obținut pînă acum în activi
tatea dv. (Aplauze puternice).

în scurta vizită pe care am 
făcut-o în fabrică am văzut o 
parte din rezultatele pe care 
le-ați obținut. Deși nu sîntem 
de specialitate, ne plac lucru
rile frumoase și am constatat 
că realizați produse bune și 
frumoase. Prin aceasta vă a- 
duceți contribuția, la fel ca 
toți oamenii muncii, la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al IX-lea de dezvoltare a in
dustriei, de sporire a produc
ției bunurilor de consum ne
cesare bunăstării întregului 
popor. (Aplauze puternice). în 
manifestările dv. noi vedem 
expresia adeziunii depline la 
politica partidului și a guver
nului de desăvîrșire a cons
trucției socialiste, de creștere 
a bunăstării întregului popor, 
de sporire a contribuției noa
stre la cauza socialismului în 
întreaga lume. (Aplauze, 
urale).

în continuare. tovarășul 
Ceaușescu a arătat că în 
condițiile de astăzi o în
datorire principală a comuniș
tilor din România, a muncito
rilor, a întregului popor este 
de a-și înzeci eforturile pen
tru înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al IX- 
lea, pentru întărirea forței so

fabricii, ing. Benoni Coman, 
de ing. Nicolae Turcilă, secre
tarul comitetului de partid, 
de alți conducători ai între
prinderii. O tînără oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu 
un frumos buchet de flori, sute 

cialismului în România, a 
prestigiului și influenței socia
lismului în întreaga lume.

Subliniind încă o dată tine
rețea acestei fabrici, tovarășul 
Ceaușescu a remarcat că re
zultatele obținute vorbesc des
pre priceperea și înțelepciunea 
oamenilor muncii din țara 
noastră, în stare să-și însu
șească în cel mai scurt timp 
o producție de înaltă calitate, 
să conducă cu pricepere cele 
mai perfecționate mașini. în 
felul acesta demonstrăm că 
socialismul deschide cele mai 
largi perspective pentru toți 
oamenii muncii. (Aplauze pu
ternice). Am devenit stăpîni 
pe mijloacele de producție, pe 
destinele patriei, unim toate 
eforturile pentru a asigura fo
losirea în cele mai bune con
diții a mijloacelor materiale, 
a forței umane, într-un sin
gur scop. într-o singură direc
ție — făurirea socialismului. 
Ne mîndrim cu rezultatele pe 
care le avem. Știm în același 
timp că avem și lipsuri, -că 
mai avem multe de făcut pen
tru a putea spune că am desă- 
virșit socialismul - în -România. 
Avem însă suficiente forțe, su
ficientă capacitate de a reali
za scopul pe care ni l-am pro
pus și nimic în lume nu va 
împiedica România să desâ- 
vîrșească socialismul, să trea
că la construcția comunismu
lui. (Aplauze puternice, urale).

Pe noi ne bucură, de aseme
nea. și succesele și victoriile 
pe care le obțin țările socia
liste în făurirea orînduirii 
noi ; noi știm că numai în 
măsura în care fiecare popor 
frățesc merge tot mai ferm 
înainte pe calea socialismului, 
se asigură întărirea întregului 
sistem socialist, se accelerează 

de muncitoare îi salută cu u- 
rale pe conducătorii de partid 
și de stat.

Intrată de curînd în func
țiune — în cursul lunii sep
tembrie 1967 — cu 10 luni 
înainte de termenul fixat prin 
grafic, această unitate și-a 
cîștigat rapid, prin produsele 
sale, un bine meritat prestigiu, 
atît în țară cît și peste hotare. 
Sînt vizitate apoi sectoarele 
de tricotat coton și -circulare, 
— sectoare dotate cu utilaje 
din cele mai moderne. In 1970 
cînd va intra în funcțiune cu 
întreaga capacitate, fabricș. va 
da o producție anuală de 
6 235 000 bucăți tricotaje într-o 
varietate largă de modele — 
pentru bărbați, femei și copii. 
La sectorul de creație, unde 
este organizată o interesantă 
expoziție cu peste 300 modele 

triumful socialismului în în
treaga lume. (Aplauze). Ne 
produce amărăciune cînd în 
activitatea noastră avem in
succese și lipsuri, așa cum ne 
produce amărăciune cînd în 
alte țări socialiste se produc 
neajunsuri și lipsuri. Lipsurile 
noastre și ale altor țări socia
liste ne preocupă pe toți, pen
tru că numai mersul înaint k 
al fiecărei țâri servește cau^r 
socialismului. De aceea privim 
cu îngrijorare înrăutățirea re
lațiilor dintre țările socialiste 
și dintre partidele comuniste 
și acționăm pentru a împiedi
ca agravarea lor, pentru a în
tări unitatea sistemului socia
list și a mișcării comuniste. 
Numai în această unjtate ve
dem garanția victoriei socia
lismului, a asigurării păcii în 
lume. (Aplauze puternice).

în încheiere, tovarășul 
Ceaușescu a urat din toată ini
ma noi și noi succese în activi
tatea colectivului acestei între
prinderi pentru înfăptuirea sar
cinilor din acest cincinal, pen
tru realizarea unei producții) 
de calitate înaltă, frumoasă și> 
durabilă.

Sîntem convinși — a spus 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. — că veți îndeplini a- 
c'este sarcini. Vă dorim tutu
ror multă sănătate. (Aplauze 
prelungite, urale).

Cuvintele tovarășului Nico
lae Ceaușescu au fost subli
niate in repetate rînduri cu 
vii și puternice aplauze. Prin 
înflăcărate urale și ovații cei 
prezenți și-au exprimat recu
noștința și adeziunea lor de
plină față de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru, față de cauza 
scumpă a construcției socia
liste în România.

asimilate în producție, condu
cătorii de partid și de stat pri
mesc, în fața unei machete, ex
plicațiile în legătură cu dez
voltarea actuală și în perspec
tivă a acestei moderne unități 
a industriei ușoare românești 

\în care vor lucra aproape 
4 000 de muncitori. Sînt apre
ciate varietatea și fantezia 
modelelor, se dau recomandări 
cu privire la calitatea produ
selor și la .reducerea prețului 
de cost.

în marea hală a sectorului 
de tricotat are loc apoi 
un însuflețit miting care 
este deschis de ing. Ni
colae Turcilă, secretarul co
mitetului de partid. Salutînd 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe ceilalți conducători de 
partid și de stat, vorbitorul a

(Continuare in pag. a IlI-a)
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subliniat hotărîrea acestui co
lectiv de a îndeplini toate în
datoririle ce-i revin în opera 
de industrializare socialistă a 
țării, de întărire a economiei 
patriei.

In aplauzele entuziaste ale 
sutelor de muncitori și mun
citoare prezenți la miting a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In încheierea mitingului, ing. 
Benoni Coman, directorul fa
bricii, a asigurat pe conducă
torii de partid și de stat că 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii acestei tinere unități nu 
vor precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea întocmai a 
tuturor sarcinilor trasate de 
partid, pentru a-și aduce. în
treaga lor contribuție la sus
ținerea eforturilor consecven
te ale partidului și statului 
nostru pentru 'ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al în
tregului popor.

★
în continuarea vizitei de 

lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat s-au 
oprit la noua și moderna fa
brică de nasturi situată tot pe 
platforma industrială Ghen- 
cea, în apropierea fabricii de 
tricotaje.

La intrarea în întreprindere, 
oaspeții au fost întîmpiriați de 
ing. Mircea Constantinescu, 
directorul întreprinderii, și ing. 
Alexandru Pungaru, secreta
rul organizației P.C.R.

Directorul întreprinderii

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU 

la mitingul de la fabrica

„Tricolana a

prezintă conducătorilor de 
partid și de stat un scurt isto
ric al acestei unități a indus
triei noastre ușoare, care a in
trat în funcțiune la 1 decem
brie 1967,' cu o lună înainte de 
termenul prevăzut. Ca și îiy 
alte întreprinderi ale acestui 
sector, noua unitate industria
lă prelucrează materia primă 
produsă de industria chimică 
românească potrivit cerințelor 
pieții și ale economiei națio
nale. Tînăra fabrică, al cărei 
proces de producție este în în
tregime mecanizat și automa
tizat, are o capacitate anuală 
de 600 milioane de nasturi pe 
an — peste 80 de sortimente 
— într-o bogată și variată 
gamă de modele, culori și mă
rimi. Producția întreprinderii 
satisface cerințele economiei 
și, chiar din primele luni a 
început să exporte produsele 
sale în cinci țări. La intrarea 
cu întreaga capacitate în pro
ducție — în mai-iunie 1969 — 
se va realiza o productivitate 
a muncii de 125 000 lei de sa
lariat. Prin produsele realizate 
pînă în prezent s-a acoperit 
20 la sută din valoarea investi
țiilor.

Secretarul general al C.C. 
al P.C.R. și ceilalți conducători 
de partid și de stat vizitează 
apoi secțiile de pregătire a 
semifabricatelor și de prelu
crări mecanice, ca și speția de 
ambalaj, unde nu numai utila
jele ci și construcția corespund 
celor mai înalte cerințe ale 
tehnicii moderne. Halele, pu
ternic luminate, prin cupolete 
transparente, amplasate în ta
van, instalațiile de climatizare 
a atmosferei, totul oferă mun
citorilor condiții optime de 
lucru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și dh stat urmăresc diferitele 
faze ale procesului de produc
ție, se interesează de rezulta
tele și preocupările colectivu
lui, subliniind necesitatea îm
bunătățirii continue a calită
ții produselor și reducerii pre
țului de cost. Se vizitează apoi 
expoziția întreprinderii și a 
sectorului de prelucrare a ma
selor plastice din cadrul Mi
nisterului Industriei Ușoare. 
Intr-un prim stand sînt pre

zentate diferite tipuri de nas
turi și accesorii din mase plas
tice pentru încălțăminte și 
îmbrăcăminte; în alt stand 
sînt înfățișate, într-o bogată 
varietate, articole de menaj și 
marochinărie, produse ale fa
bricii ,,Jimbolia“. Se vizitează 
în continuare standurile cu 
bunuri de consum pentru de
servirea turiștilor, articole de 
menaj, jucării pentru copii, co
voare din linoleum, P.V.C. pen
tru industria constructoare de 
mașini, perii pentru uz casnic 
și industrial — produse ale 
întreprinderii „Muntenia" din 
București, „Viitorul" din Ora
dea și alte unități ale indus
triei ușoare. Sînt produse care, 
prin varietatea și calitatea lor, 
oglindesc avîntul industriei 
noastre ușoare, mareînd înfăp
tuirea neabătută a prevederi
lor stabilite de Congresul al 
IX-lea, a sarcinilor ce revin 
acestui important sector al e- 
conomiei hoastre naționale. 
Producția sectorului de prelu
crarea maselor plastice din 
Ministerul Industriei Ușoare a 
crescut în ultimii trei ani de 
la 4 000 la 17 000 tone anual.

La încheierea vizitei, în sec
ția de preparație a întreprin
derii a avut loc o însuflețită 
adunare. Părăsind pentru o 
clipă mașinile, sute de munci
tori și muncitoare se adună 
în jurul conducătorilor de 
partid și de stat, salutîndu-i cu 
urale și ovații, trăind din pli
nul inimii bucuria de a-i avea 
în mijlocul lor în această zi. 
Dînd expresie acestor senti
mente de recunoștință, de

bucurie, de înflăcărată dra
goste pe care întregul colectiv 
le poartă conducătorilor Ro
mâniei socialiste, ing. Mircea 
Constantinescu, directorul în
treprinderii, a spus : „Vă mul
țumim, iubiți conducători, 
pentru munca voastră nobilă 
consacrată înfloririi patriei, 
pentru grija cu care vegheați 
destinul României socialiste, 
pentru eforturile perseverente 
și înțelepte cu care luptați 
pentru întărirea și consoli
darea prieteniei dintre țările 
socialiste, pentru unitatea miș
cării comuniste mondiale".

In aplauzele entuziaste ale 
colectivului a luat apoi cu
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

• Cuvîntarea -secretarului ge
neral al partidului a fost în
treruptă în repetate rînduri cu 
urale și ovații. Adunarea ia 
sfîrșit într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de adeziune 
hotărîtă și deplină cu politica . 
partidului și statului nostru, 
politică ale cărei roade fac zi 
de zi tot mai bogată și înflo
ritoare patria noastră, Româ
nia socialistă.

După încheierea vizitei în 
întreprindere, conducătorii de 
partid și de stat străbat aleile 
și străzile noului cartier bucu- 
reștean — Drumul Taberei. 
Completînd priveliștea urba
nistică a Capitalei noastre cu 
un nou și vast ansamblu arhi
tectonic, acest cartier care cu
prinde mii de apartamente a 
extins pe orizontală și mai ales 
pe verticală Bucureștiul, adă- 
ugîndu-i noi frumuseți. Loca
tarii noilor blocuri — mii și 
mii de oameni — salută cu căl
dură, de la ferestre, din bal
coane sau de pe marginea tro- 
tuoarelor, trecerea conducăto
rilor de partid și de stat.

★
Vizita conducătorilor de 

partid și de stat în întreprin
derile bucureștene a prilejuit 
o nouă și puternică manifes
tare a dragostei și a atașamen
tului oamenilor muncii pentru 
partid și guvern, a hotărîrii lor 
de a urma cu fermitate poli
tica partidului nostru, în care 
sînt întruchipate străjucit 
idealurile și năzuințele între
gului nostru popor, destinul 
fericit al României socialiste.

(Agerpres)

Stimate tovarășe,, stimați to
varăși,

Am vrut, din obișnuință, să 
spun, mai întîi, „tovarăși", dar 
aici sînt, mai mult femei, așa 
că m-am corectat, (animație, 
aplauze).

Vă rog să-mi dați voie, îna
inte de toate, să vă felicit — 
pe dv., colectivul acestei fa
brici tinere, intrată nu de mult 
în producție, și care reprezintă 
unul din marile obiective ale 
industriei ușoare în cadrul ac
tualului plan cincinal — și să 
felicit, totodată, pe lucrătorii 
din construcții pare au reușit 
să îndeplinească în bune con
diții și la timp sarcinile pe 
care le-au avut în realizarea 
acestui obiectiv! (aplauze, u- 
rale).

După cum știți, în cadrul 
industrializării socialiste a ță
rii, partidul nostru, punînd un 
accent deosebit pe industria 
grea, a acordat și acordă în 
actualul cincinal o atenție de
osebită dezvoltării industriei 
ușoare, considerînd că aceasta 
este o necesitate vitală pentru 
a asigura ridicarea bunăstării 
întregului popor (aplauze).

Arătînd că au început să in
tre în producție o serie de în
treprinderi prevăzute de pla
nul cincinal pentru acest sec
tor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat în con
tinuare că, datorită atît nece
sităților apărute după defini
tivarea planului, cît și capaci
tății organizatorice a minis
terului de resort, prevederile 
planului cincinal pentru in
dustria ușoară au fost supli
mentate, îneît pînă la sfîrșitul 
anului 1970, nu numai că se 
vor realiza obiectivele și sar
cinile planificate, dar se vor 
crea și cîteva unități indus
triale în plus, se va realiza o 
producție suplimentară, satis-' 
făcîndu-se astfel din ce în ce 
mai bine cerințele oamenilor 
muncii din patria noastră, (a- 
plauze, urale).

Am văzut cîteva din reali
zările dv. — a spus în conti
nuare secretarul general al 
C.C. al P.C.R. — și trebuie să 
vă spun drept că le-am apre
ciat întru tqtul. Produsele dv. 
mi-au făcut impresia că sînt 
frumoase și, fără îndoială că, 
atunci cînd vor fi îmbrăcate, 

. vor face ca femeile și fetele 
din țara noastră să fie și mai 
frumoase, și mai minunate, 
(aplauze, urale).

De ce ne preocupăm atît de 
mult de dezvoltarea industriei 
ușoare, în general a industriei 
bunurilor de consum ? Facem 
aceasta pentru că în concepția 
noastră de comuniști, con
strucția socialistă presupune 
creșterea continuă a bunăstă
rii poporului, atît materiale cît 
și spirituale. Or, creșterea bu
năstării omului — țel pentru 
care noi facem totul și căruia 
îi închinăm întreaga noastră 
activitate — presupune con
diții tot mai bune de hrană, 
de îmbrăcăminte, de locuit. 
Numai într-un asemenea an
samblu se poate spune că în- 
tr-adevăr făurirea socialismu
lui corespunde năzuințelor co
muniștilor, intereselor și do
rințelor întregului popor (a- 
plauze puternice).

Este i pentru noi un motiv de 
satisfacție să vedem cum în
cep să prindă viață, și să pro
ducă, unitățile pe care le-am- 
imaginat și le-am prevăzut în 
planul cincinal. Transformarea 
acestor proiecte în realitate, 
intrarea în producție a noilor 
unități ale industriei noastre 
socialiste, sînt atît o dovadă 
a1 capacității creatoare a po
porului român, stăpîn pe mun
ca sa și pe destinele sale, cît 
și o sursă de încredere că pre
vederile cincinalului vor fi pe 
deplin realizate, că vom pu
tea asigura ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii 
dezvoltări a României socia
liste.

Știm că în activitatea econo
mică mai persistă lipsuri, că 
mai avem multe de făcut pen
tru a asigura realizarea pre
vederilor cincinalului. Cer 
încă eforturi mari țelurile de- 

săvîrșirii construcției socialis
te și făuririi societății în care 
oamenii să poată beneficia de 
tot ce a produs mai bun min
tea omenească. Dar avem con
vingerea că drumul pe care 
mergem este un drum” bun, 
iar rezultatele pe care le-am 
obținut dovedesc că socialis
mul și numai socialismul des
chide posibilitatea înfăptuirii 
năzuințelor vitale și aspirații
lor oamenilor, muncii, ale po
poarelor. (aplauze prelungite, 
urale).

Acordînd cea mai mare a- 
tenție sarcinilor propășirii 
țării noastre, ne preocupăm în 
același timp de dezvoltarea re
lațiilor de colaborare și coo
perare cu celelalte țări socia
liste, știind că cu cît se vor 
întări aceste relații, cu atît se 
va asigura mai iute progresul 
fiecărei țări socialiste, întări
rea și progresul socialismului 
în general, creșterea presti
giului și autorității sale în în
treaga lume, (aplauze puter
nice).

Partidul nostru se preocupă, 
în același timp, de dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toa
te națiunile lumii, pentru că 
în societatea omenească de as
tăzi stabilirea unor raporturi 
de colaborare în toate dome
niile de activitate, pe baza res
pectului reciproc, este o ce
rință primordială a consolidă
rii păcii, (aplauze prelungite).

Pe noi ne preocupă mult și 
ne îngrijorează situația care 
s-a creat în relațiile dintre ță
rile Socialiste, dintre partidele 
comuniste și muncitorești, a- 
gravarea unor divergențe, fo
losirea pentru rezolvarea aces
tor probleme a unor metode 
de natură să înrăutățească și 
mai mult relațiile. Noi consi
derăm că mai presus de orice 
stă obligația tuturor comuniș
tilor, și mai cu seamă a comu
niștilor din țările socialiste, a 
partidelor comuniste și mun
citorești de guvernămînt, de 
a face totul pentru a asigura 
colaborarea și unitatea țărilor 
socialiste, de a nu întreprinde 
nimic care să înrăutățească 
relațiile dintre aceste țări. Nu

Participanta la mitingul din marea hală a sectoiului de tricotat al Fabricii „Tricolana", aclamă pe conducătorii de partid și de stat

mai acționînd în direcția întă
ririi unității și colaborării ne 
îndeplinim îndatoririle față de 
propriul popor, cît și îndatori
rile față de clasa muncitoare 
internațională, față de po
poarele din întreaga lume ! 
(aplauze prelungite, urale, 
ovații).

Partidul Comunist Român și 
guvernul patriei noastre con
sideră că trebuie să acționăm 
neabătut pe baza principiilor 
marxist-leniniste care pornesc 
de la egalitatea în drepturi 
între partidele comuniste și 
între statele socialiste, de la 
respectul suveranității și in
dependenței naționale, de la 
încredere și stimă reciprocă, 
’de la solidaritatea internațio
nală în lupta comună. Partidul 
nostru face totul pentru întă
rirea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre toate țările socialiste, pen
tru întărirea unității tuturor 
forțelor mișcării comuniste, a 
întregului front antiimperia- 
list. (aplauze prelungite).

Arătînd în continuare că 
fiecare colectiv de oameni ai 
muncii din România socialistă 
trebuie să-și aducă contribu
ția activă la îndeplinirea pro
gramului elaborat de Congre
sul al IX-lea, la desăvîrșirea 
construcției socialiste în Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus în încheierea 
cuvîntării: Sînteți la începu
tul activității dv. Aveți o uzină 
minunată, instalații minunate. 
Trebuie bine folosite, bine în
grijite, pentru ca să realizați 
o producție de cît mai bună 
calitate, cît mai frumoasă, cit 
mai trainică și, în mod deose
bit, cît mai ieftină. Ați început 
bine, și avem convingerea că 
veți reuși, într-un timp cît 
mai scurt, să realizați în între
gime sarcinile ce vă sînt pro
gramate, să atingeți întreaga 
capacitate de producție proiec
tată. Vă dorim, din toată ini
ma, tuturor tovarășelor și to
varășilor de aici? noi și noi 
succese în activitatea dv, mul
tă sănătate și multă,* multă fe
ricire în viață. (Aplauze, urale 
și ovații prelungite).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu rostind cuvîntul de salut adresat participanfilor la însuflețită adu
nare de la Fabrica de nasturi

Cuvîntul de salut 

adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 

la mitingul de la fabrica

/

Dragi tovarăși,

Vă rog să-mi dați voie să 
adresăm colectivului dv., care 
și-a început recent activita
tea, cele mai calde felicitări 
pentru rezultatele obținute în 
muncă, și un salut călduros din 
partea Comitetului Central al* 
Partidului. (Aplauze, urale).

întreprinderea dv. este una 
din multele întreprinderi ale 
industriei ușoare prevăzute a 
fi realizate în acest cincinal. 
Am vizitate în cadrul acestei 
zile încă 'două asemenea în
treprinderi. Aceasta este a 
treia. E o dovadă elocven
tă că programul stabilit 
de partid pentru dezvoltarea

de nasturi
industriei ușoare se realizează 
cu succes, că . conducerea mi
nisterelor, toți oamenii muncii 
din construcții și din indus- 

1 tria ușoară, îndeplinesc în 
lume condițiuni sarcinile ce 
le revin din programul elabo
rat de Congresul al IX-lea al 
partidului. (Aplauze).

Deși de dimensiuni mici, 
produsele dv. sînt importante 
pentru că fără ele nu se pot 
face nici rochii, nici puloygre, 
nici haine, iar dacă sînt fru
mos executate, ele ajută con
fecțiile și tricotajele să capete 
un aspect mai plăcut. Din cele 
văzute aici, atît cît ne price
pem noi, putem aprecia că fa

ceți lucruri bune. Credem însă 
că le puteți face și mai fru
moase. Vă felicităm pentru ceea 
ce ați făeut pîhă acum și vă 
dorim rezultate tot mai bune 
în activitatea dv. (Aplauze, u- 
ra!e).

Vedeți, numai în această zonă 
a Capitalei, în cîțiva ani de 
zile, s-au construit cîteva în
treprinderi cu aproape 15 000 
de muncitori. Alături s-a con
struit de fapt un oraș nou unde 
locuiesc și vor locui zeci de 
mii de oameni ai muncii din 
București. Toate acestea arată 
cu cîtă grijă acționează parti
dul nostru pentru a asigura 
ridicarea bunăstării- poporului 
— țelul suprem al întregii po
litici a partidului și Statului 
nostru socialist. (Aplauze pre
lungite).

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
Cunoașteți preocupările din 
ultimul timp ale partidului și 
guvernului nostru îndreptate 
spre depășirea încordării exis
tente între țările socialiste și 
între partidele comuniste, pen
tru restabilirea relațiilor de 
încredere și colaborare.dintre 
țările socialiste, dintre parti
dele comuniste, pentru întări- . 
rea unității lor în lupta îm
potriva dușmanului comun. 
Noi considerăm că trebuie să 
punem mai presus de orice 
ceea ce ne unește, și care este 
fundamental și preponderent. 
(Aplauze puternice, urale). In 
aplauzele dv., în manifestările 
călduroase cu care ne-ați în- 
tîmpmat, vedem aprobarea de
plină a politicii partidului nos
tru. Această politică este ur
mată cu încredere de întregul 
nostru popor, pentru că ea ga
rantează ridicarea României pe 
culmile tot mai înalte ale civi
lizației și progresului, asigură 
desăvîrșirea construcției soci
aliste în patria noastră, con
tribuie la întărirea unității ță
rilor socialiste, la victoria cau
zei păcii în întreaga lume, 
(Aplauze îndelungate, urale).

Dați-mi voie să vă ure^ din 
toată inima noi și noi succese 
în activitatea dv., multă sănă
tate și multă fericire. (Vii a- 
plauze, urale, ovații prelun* 
Site).



PAC. 4 SClNTEIA TINERETULUI

ȘCOLILE DE
SPECIALIZARE
POSTLICEALĂ

ADMITEREA IN

C ine-a zis că nu-s frumoasă ?
Foto : O. PLEC AN

Curiozitatea unei largi 
categorii de cititori vizează, 
prin scrisori, întrebări a- 
dresate redacției, învăță- 
mîntul de specializare post
liceală. Răspundem intere
sului general, comunicînd 
cele mai utile informații 
furnizate recent de Minis
terul Invățămîntului, de 
natură să intereseze pe ori
care virtual candidat la ad
miterea într-una din școli
le de profil.

Sporirea, modernizarea 
neîntreruptă a producției 
necesită pregătirea temei
nică a unui numeros deta
șament de cadre calificate, 
în anii actualului cincinal 
este prevăzut ca învățămîn- 
tul să dea economiei 
334000 de muncitori cali
ficați și circa 130 000 de ca
dre medii de specialitate. 
Deosebit de însemnat pen
tru formarea cadrelor me
dii de specialiști este rolul 
școlilor de specializare post
liceală. în anul școlar 
1968—1969 vor funcționa,^ 
pe întreg cuprinsul țăriif 
141 de astfel de școli. La 
sfîrșitul studiilor, absolven
ții sînt încadrați în produc
ție, conform specialității 
însușite, în întreprinderi, 
uzine de toate profilurile, 
pe șantiere de construcții, 
în institute de proiectări 
etc. Mulțimea de speciali
tăți în care, ca absolvent 
al liceului sau al unei școli 
echivalente, poți aspira la 
dobîndirea unei pregătiri 
profilate într-o anumită di
recție se grupează într-un 
număr mai restrîss de ra
muri astfel : Industria ener
giei electrice și termice ; In
dustria extractivă și de pre
lucrare a cărbunelui și mi
nereurilor ; Lucrări geolo
gice, foraje, industria pentru 
extracție, prelucrarea și 
transportul țițeiului și ga
zelor ; Industria metalurgi
ei feroase, neferoase și coc- 
sochimice; Industria con
strucțiilor de mașini și a 
prelucrării metalelor; In
dustria chimică ; Industria 
produselor refractare, abra
zive, din cărbune și grafit; 
Industria materialelor de 
construcții; Silvicultură și 
industria de prelucrare a 
lemnului; Industria sticlei,. 
porțelanurilor și faianței ; 
Industria textilă ; Industria 
confecțiilor ; Industria pie
lăriei, blănăriei și încălță-

mintei; Industria alimen
tară ; Industria poligrafică ; 
Prestații pentru servirea 
populației; Lucrări de mon
taj ; Transporturi și tele
comunicații ; Agricultură. 
Dar, în școli de specializare 
postliceală te pcți pregăti 
și pentru a deveni progra
mator pentru mașini de 
calcul, asistent medical 
(farmacie, pediatrie, igienă, 
ocrotire, utilaje, laborator 
și altele), contabil (pentru 
comerț, cooperație, finan
țe și credit, industrie-con- 
strucții), merceolog, secre
tar stenodactilograf (pen
tru limba română dar și 
pentru limbi străine), vitri- 
ner-decorator, vînzător de 
librării, recepționar la mari
le hoteluri. Tot astfel sînt 
specializați hidrologii, me
teorologii, tehnicienii care 
vor lucra în domeniul fizi
cii nucleare (dozimetrie, e- 
lectronică, izotopi stabili, 
raze cosmice, tehnica vidu
lui).

Concursul de admitere se 
va ține între 25 și 30 sep
tembrie, ultima zi de înscri
ere fiind 22 septembrie. 
Acesta este obligatoriu pre
cedat de examinarea me
dicală. Acolo unde nu se 
realizează planul de școla
rizare va fi organizată o 
nouă sesiune de admitere 
în perioada 5—10 octom
brie. Concursul constă în 
probe la o materie princi
pală (scris și oral) și o a 
doua (oral), fixate în func
ție. de specificul fiecărei 
specialități, din materia cu
prinsă în programele șco
lare ale claselor IX—XII 
de liceu.

Pentru lucrarea scrisă se 
acordă două ore. Proba a- 
ceasta nu este eliminatorie, 
Notele se acordă de la 1 la 
10. Admiterea în școală se 
face în ordiriea strict des^- 
crescîndă a mediei gene
rale, calculată ca medie a- 
ritmetică între mediile arit
metice (nu sub 5) obținute 
la fiecare obiect de examen.

Informații detaliate în 
legătură cu rețeaua, adre
sa școlilor de specializare 
postliceală, ca și nomencla
torul de specialități, con
dițiile de admitere, pot fi 
găsite în ÎNDRUMĂTO
RUL difuzat zilele acestea 
librăriilor, liceelor, inspec
toratelor școlare, ministere
lor și instituțiilor.

NOTE DE LECTOR

Din ceea ce a fost pînă nu 
demult, un plăcut loc pentru 
plimbările duminicale, parcul 
natural Dumbrava Sibiului va 
fi supus unui proiect de tran
sformare într-o mare bază 
cultural-distractivă. Cel mai 
important obiectiv cultural 
va fi Muzeul tehnicii popu
lare — avînd pînă în prezent 
40 unități — și care va deveni 
în final Muzeul Național al 
tehnicii populare.

Încă de la început acest 
obiectiv etnografic a fost, 
apreciat și socotit — cu pri
lejul unui simpozion interna
țional pe această temă, care 
a avut loc în țara noastră în 
urmă cu 2 ani, cu participarea 
celor mai reprezentative per
sonalități din peste 60 de țări 
ale lumii — „o mare realizare 
a etnografiei europene". Spre 
deosebire de Muzeul Satului 
cel de la Sibiu, conceput tot 
ca muzeu etnografic în aer 
liber, prezintă în exclusivitate 
creațiile tehnicii populare ro
mânești și. ale naționalităților 
de pe teritoriul patriei. Va 
însuma, în cele peste 140 de 
exponate, tot ceea ce se re
feră la modul în care poporul 
nostru s-a orientat spre pro
curarea celor necesare traiu
lui (meșteșuguri). în acest 
scop planul de perspectivă a 
avut în vedere reprezentarea 
în muzeu a anumitor sectoare

de activitate care grupează 
cele mai diverse zone etno
grafice ale țării. Sînt ilustrate 
tehnici, procedee și mijloace 
pentru prelucrarea produselor 
vegetale în scopuri alimen
tare : pescuit, vînătoare, creș
terea vitelor, pomicultură și 
horticultură, viticultură, pre
lucrarea semințelor uleioase, 
morăriț etc. ; tehnici și meș
teșuguri privind construcțiile, 
prelucrarea metalelor, lemnu
lui și argilei, obiecte de uz

în afară de exponatele pro- 
priu-zise se preconizează și 
construirea unui pavilion care 
va avea, în afaiă de birourile 
necesare, un cinematograf 
pentru documentarea oameni
lor de specialitate și pentru 
public, depozite, săli de stu
diu etc ; precum și a unui 
teatru de vară pentru specta
colele folclorice.

Acest muzeu este o măr
turie a ingeniozității soluțiilor 
tehnice și a valorii artistice a

bumbram sibiului - un
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casnic etc. ;, tehnici și mește
șuguri populare legate de 
prelucrarea textilelor animale 
și vegetale ; transport și co
municații, precum și alte sec- 

* toare ale activității, mește
șugărești ale poporului nos
tru.

Pentru că acest 
fi foarte vast —
circa 100 hectare 
expozițională — și 
lui va necesita mai
va fi împărțit pe sectoare spte 
a înlesni această operație.

muzeu va 
va ocupa 
suprafață 
vizitarea 

multe zile,

uneltelor și instalațiilor ce 
păstrează viu talentul creator 
al poporului. Exponatele de 
la Muzeul Național al tehnicii 
populare vor rămîne impor
tante documente istorico-et- 
nografice. Așa se explică și 
marele interes pe care nume
roși vizitatori străini îl acordă 
acestui obiectiv cultural.

Dar, pe lingă aceasta, Dum
brava va deveni și un sector 
de recreație căutat de către , 
sibieni. Aici se construiește 
o bază sportivă a tineretului,

un ștrand, un parc al copilu
lui, se extind campingul și 

.sectorul zoologic, va lua ființă 
un sector botanic. In parcul 
„Sub arini" s-a amenajat o 
estradă în 
desfășurarea 
lui.

Ambianța r
cel mai potrivit loc de am
plasare a acestui vast 
plex cultural-distractiv

aer liber pentru 
serilor tineretu-

pădurii creează

com-
Do- 

rința tinerilor sibieni de a ve
dea realizat cit mai curînd 
acest obiectiv se concreti
zează în avîntul cu care 
participă la lucrările ce 
efectuează aici. La ora 
tuală Dumbrava este și un 
vast șantier al tineretului. 
Elevi, muncitori, funcționari 
sînt prezenți aproape zilnic la 
executarea săpăturilor, a de
gajării terenului, amenajări și 
împăduriri, executarea de 
circuite de vizitare etc. Edi
ficator pentru hărnicia lor 
este și următorul fapt: pen
tru că întreprinderea de con
strucții și reparații Sibiu și 
întreprinderea de construcții 
forestiere avansau destul de 
greu la amenajarea unei alei 
centrale, Comitetul municipal 
U.T.C. a venit im sprijinul 
acestor instituții hotărînd să 
creeze aici un șantier al tine
retului.

ri 
se 

ac-

V. RAVESCU

Mersul de diligență al edituri
lor și poligrafiilor irită nerăbda
rea cititorului — indiferent de 
identitatea sa socială — mai ales 
atunci cînd sînt în joc cărți ce, 
prin simpla lor anunțare publică, 
devin bunuri spirituale de ne
prețuit : fie ca reprezintă lucrări 
cu profunde rezonanțe artistice 
sau că se disting printr-un fond 
pus sub semnul originalității, al 
autenticului, constituind modele 
ale genului. Experiența se per
petuează, din păcate, și, astfel, 
studii colective în mai multe to
muri apar într-un număr impor
tant de ani, destin împărtășit, în
tre altele, și de tratatul de Istorie 
a literaturii române, aflat la al 
doilea volum, tipărirea celui clin
tii producîndu-se — după cum se 
știe — în 1964. Deși inestima
bilă, întrucît reflectă în genere 
însăși evoluția culturală a po
porului român, pînă la editarea 
ei completă, o asemenea lucrare 
poate să scape de la un moment 
dat din sfera de interes a mase
lor largi, în primul rînd, cărora 
le este adresată, preferințele fiind 
dirijate, în mod firesc, spre opere 
similare de proporții reduse 
(Compendiul lui G. Călinescu, 
de pildă, sau,' cu siguranță, va
rianta monumentală, cînd îi va 
veni sorocul atît de disputatei 
publicări !)

Rezultat al colaborării dintre 
specialiști de veritabilă reputație 
(de la ilustrul dispărut G. Căli
nescu la profesorii Al. Dima, Șer- 
ban Cioculescu și Ovidiu Papa- 
dima), cercetători cu stadii mai 
vechi și tineri afirmați în dome
niul istoriografiei literare — to
mul al doilea beneficiază — în 
pofida eterogenității aparente a 
colectivului — de o viziune uni
tară, fiecare secțiune și articol 
în parte fiind integrate cu maxi
mum de probitate științifică an
samblului.

Predominant în sumum-ul de 
criterii, cu care se operează în

interpretarea arsenalului de au
tori și opere, este acela estetic, 
singurul în stare să ajute la di
socierea valorilor artistice de cele 
culturale, să justifice și să impu
nă judecăți definitive, încît sub 
raportul obiectivități! — ca de 
altfel și al informației — sinteza 
de față nu lasă cîmp deschis 
retușurilor și amendamentelor. 
Un ton stilistic egalj dictat de 
rațiuni metodologice, imprimă 
sobrietate și acuratețe paginilor 
și, totodată, facilitează justa pro
porționare a spațiului afectat

limitele, reziduurile imitației ș.a. 
„Materia" asupra căreia se in

sistă în cadrele volumului recen
zat o constituie serii de fapte 
literare, aparținînd ultimului pă
trar al veacului al 18-lea (1780) 
și secolului al 19-lea pînă la „Ju
nimea" (1867), cu alte cuvinte — 
perioada începuturilor literaturii 
noastre culte, a fazei sale premo
derne și aceea a descoperirii struc
turii estetice proprii, a cărei fizio
nomie își va afla contururi de
pline în creația marilor clasici.

In virtutea considerentelor de 
ordin istoric, cu deosebire, perio
dizarea istoriei literare — piatră 
unghiulară a disputelor teoretice 
de acum 10—15 ani — cuprinde 
în ordine în Partea I (1780—

ISTORIA
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cutărei etape sau scriitor.

Concepția călăuzitoare în cer
cetare se sprijină pe determinis
mul social-istoric al întregii vieți 
spirituale, explicat în „perimetrul 
său general" și pe soluția liniilor 
de continuitate, puncte de reper 
ale structurilor literare posteri
oare. Demonstrația creșterii or
ganice a fenomenului beletristic 
românesc se nutrește, implicit, 
din efortul de detectare a filonu
lui viabil, prin raportare la stări 
identice de expresie artistică, in
time sau străine granițelor isto
riilor literare autohtone, relevîn- 
du-se elementele „propulsive", 
„centri motori" cu particularită
țile lor marcante și, deopotrivă,

1830) — Școala ardeleană și 
Alți cărturari și scriitori luminiști 
ardeleni și din Principate; în 
Partea a II-& (1830 și 1860) — 
perioada pașoptistă — Curente și 
tendințe. Momentul „Curieru
lui românesc" și al „Albinei ro
mânești", precum și cel al „Ga
zetei de Transilvania", poeți, pro
zatori, memorialiști, dramaturgi și 
filologi, de însemnătate diferită ; 
în Partea a lll-a (1860 și 1867) 
— Reviste și tendințe literare, 
Marii scriitori (Nicolae Filimon, 
B. P. Hașdeu, Al. Odobeșcu) și 
alții, de la G. Crețeanu la Gr. 
H. Grandea...

Din Școala ardeleană, „manifes-

tare tipic luministă", se desprinde 
personalitatea lui Ion Budai De- 
leanu, „primul mare creator de 
literatură originală", autor al 
unei capodopere — epopeea 
„Țiganiada" — cu „structură cla- 
sică și substanță modernă", iar 
din familia Văcăreștilor, Iancu se 
dovedește a fi „un căutător de 
procedee și forme", dotat peste 
media ascendenților direcți și a 
multora dintre contemporanii săi 
ispitiți de muze.

Dacă Școala ardeleană repre
zintă replica românească la miș-

- carea luminilor din Europa, iar 
începuturile liricii noastre culte, 
mai mult sau mai puțin, varianta 
autohtonă a neoclasicismului, pre- 
romantismul și romantismul, sub 
aspectele lor inițiale, transplan
tează în genere intențiile estetice 
ale curentelor numite, en vague 
în țările cu solidă- cultură uma
nistă din occidentul continentu
lui. Totuși, prin Heliade cu 
„Sburătorul" ; Cîrlova „cel dintîi 
poet romantic", de „reală voca
ție" ; Gr. Alexandrescu „artist in
contestabil" ; Anton Pann ; Cos- 
tache Negruzzi fără îndoială unul 
din reliefurile prozei românești 
(G. Călinescu aprecia nuvela 
„Alexandru Lăpușneanu" demnă 
de a fi „o scriere celebră că și 
Hamlet"); Vasile Alecsandri, ido
lul cititorului român de dinainte 
de impunerea lui Eminescu ; Ni- 
colae Bălcesou ; D. Bolintineanu 
ș.a. — laolaltă cu „marii scriitori", 
citați mai sus — netezesc aspira
țiile literaturii române la univer
salitate, prin perfecționarea con
tinue. a mijloacelor de expresie și 
întruparea progresivă — a ideii ‘ 
de originalitate, de specific na- I 
țional etc.

Lucrarea colectivă, în curs de i 
elaborare la noi în domeniul atît I 
de labil al istoriei literare, trata
tul este un îndreptar util nu 
numai pentru lectorul sau ocazio
nal, așa încît orice comparație 
cu studii personale similare cade 
alături, fiindcă însăși comparația
— vorba francezului — nu vali
dează o judecată...

Cu Margareta Pislaru

ION B. VICTOR
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O SUTA DE FLORI 
PENTRU FIECARE

Pentru rezultatele deosebi- 
te obținute în activitatea de 
înfrumusețare și gospodărire 
a orașului, locuitorii munici
piului Tecuci au obținut în 
ultimii șase ani nu mai puțin 
de pațru premii în întrecerea 
patriotică dintre orașele fostei 
regiuni Galați și un premiu II 
pe țară. O tradiție pe care nici 
anul acesta n-a desmințit-o. 
Valoarea lucrărilor executate 
pînă în prezent prin muncă 
patriotică depășește suma de 8 
milioane lei. Este o realizare 
pentru împlinirea căreia tine
rii din Tecuci au prestat 
peste 1 200 000 ore de muncă 
patriotică.

încă nu se desprimăvărase 
bine cînd tinerii, organizați In 
brigăzi de muncă patriotică, 
executau lucrări de taluzare, 
umpluturi de pămînt și nive
lări, plantînd 15 000 de puieți 
pentru ornamentarea și fixarea 
terenurilor de pe dealul Rateș. 
Abia dacă trecuseră ploile 
din martie, abia dăduse colțul 
ierbii cînd aceleași brigăzi de 
tineri refăceau pista de atle
tism, amenajau aleile de acces, 
gardurile vii și terenul de an
trenamente și competiții spor
tive pentru juniori de la „Sta
dionul tineretului". Băteau vîn- 
turi calde pe la sfîrșitul lunii 
aprilie, suluri de aburi se 
ridicau din pămîntul perpelit 
de soare și străzile orașului 
răsunau de cîntecele vesele 
ale brigadierilor. Echipele lor 
transportau și aștemeau ba-

last, zoreau la stratificarea 
pă?ții carosabile, bateau pă- 
mîntul cu maiul, așezau da
lele trotuarelor.

— O să le treacă — spuneau 
unii pietoni ocazionali, cînd 
i-au văzut lucrînd la prima 
stradă. Sînt băieți tineri și 
mîine o să lase totul baltă și 
or să alerge după fete, după 
muzică și după dans.- Așa 
eram și noi

Dar munca 
doua stradă, 
și în timp 
au străbătut 
m.p. preschimbîndu-i, răstăl
măcind chipul cunoscut a nu 
mai puțin de 40 de străzi din 
Tecuci. După asta nimeni nu 
s-a mai 
și-a mai 
din oraș 
un lucru 
caniculei, 
lui își aminteau că văzuseră 
coloane de băieți și fete în- 
dreptîndu-se în numeroase 
după amieze anterioare des
chiderii sezonului spre plaja 
municipală, că îi putuseră ur
mări pe tineri cum îngrijesc 
gazonul și florile din spațiile 
și zonele verzi ale ștrandului. 
Spațiile verzi cu peste 10 000 
m p de peluze de la intrarea în 
orașul Tecuci, pe șoseaua Ga
laților le oferă tinerilor o re- 
confortare deplină și pentru 
că le evocă propriile eforturi, 
zona aceea fiind un rod al e- 
nergiei lor, după pum rezul-

pe vremea lor. 
a continuat, la a 
apoi la a tr?ia 
de cîteva luni 
așa 50 Q00 de

mirat și nimeni nu 
închipuit că tinerii 
ar putea abandona 
început în timpiîl 
vizitatorii ștrandu

tat al aceleeași munci unite, 
tinerești sînt și miile de ar
bori și arbuști ornamentali 
plantați pe străzile și în scua- 
rurile orașului, amenajarea 
Grădinii Crîng, întreținerea 
altor parcuri și grădini. Din 
cele 540.000 m.p. de spații 
verzi cite există la Tecuci, 
90 la sută sînt întreținute prin 
munca patriotică'a cetățenilor 
și contribuția tinerilor în a- 
ceastă direcție este, precum 
se vede, subsțanțială.

— E adevărat — îmi spunea 
tînărul Dumitru Bașoteanu de 
la Fabrica de conserve, că noi 
n-am avut deschise în județul 
nostru niciunul din marile 
șantiere naționale ale tineretu
lui. Dar am răspuns che
mării C.C. al U.T.C. ’ în 
felul nostru, pornind de la 
realitățile noastre, de la faptul 
că putem face mult din punct 
de vedere gospodăresc, al în
frumusețării continue a ora
șului în care trăim. Am avut, 
și noi zilele și nopțile noastre 
pe șantier. Dacă cineva ar 
face un calcul simplu, dacă 
ar raporta firele florilor plan
tate sau îngrijite de noi tine
rii din oraș, la numărul, total 
al locuitorilor, ar vedea că 
ne-am străduit să le oferim 
concetățenilor noștri un dar 
frumos : cîte o sută de flori 
pentru fiecare din partea or- 

■- ganjzației noastre municipale 
de U.T.C.

ION TRANDAFIR

7n zori la pescuit
Foto : V. CUCU

La Muzeul Satului s-a deschis 
de curînd „Expoziția de artă 
populară și artizanat" organiza
tă de UCECQM cu lucrările 
meșterilor populari ai principa
lelor centre meșteșugărești din 
zonele folclorice încă intense 
din țară și cu produsele între
prinderilor cooperatiste meșteșu
gărești : „Arta casnica" Breaza 
și Tismana, „Arta manuală" Si
biu" „Gutinul" Maramureș, „Fe- 
rometalica" Ploiești. ..Arta apli
cată" București, „Marginea", 
Oboga, Biniș, Peciul Nou, Săcel, 
Horezu și altele.

Exponatele prezentate de 
UCECOM vpr să confirme in 
mod practic ideile și principiile 
de lucru emise acum doi ani la 
Consfătuirea pe tară a lucrăto
rilor din sectorul artei populare 
și artizanat din cooperativele 
meșteșugărești. ,

Succesul expoziției îl asigură, 
în primul rînd. faptul că produ
sele sînt în mare parte lucrări 
ale creatorilor populari din re
numite centre
Lucrul
pe care l-a făcut 
este că a reușit să adune 
cooperație, adevărații 
creafori de subtil și frumos care 
mai activează, renunțînd în 
bună măsură Ia serviciile pseu
do creatorilor. Ia produsele de 
bilei și de gang, care cu ani în 
urmă invadaseră magazinele de 
artizanat. (Sîntem datori să men-

meșteșugărești.
cel mai de seamă

UCECOM-ul 
în 

meșteri.

Tînăra noastră cîntăreață 
de muzică ușoară, Margareta 
Pislaru a cucerit recent pre
miul III la Festivalul interna
țional de muzică ușoară de la 
Sopot. întoarsă în țară de pu
țină vreme, stăm de vorbă.

— Cea de a 8-a ediție a 
tradiționalului Festival inter
național de muzică ușoară de 
la Sopot a prilejuit o con
fruntare serioasă între partici- 
panți din numeroase țări. Din
tre cei 35 de concurenți unii 
se prezentau cu un palmares 
redutabil. I-aș aminti mai în- 
tîi pe Ursula Szipinska, Gi- 
nette Ravel (Canada), Ro
muald (Luxemburg), care au 
obținut distincții, precum și 
pe Cabi Novak (Iugoslavia), 
Kalinka, Salome, Jean-Claude 
Annaux care n-au obținut su
fragiile concursului. Poate că 
din simpla enumerare a aces
tor artiști se poate distinge 
cit de grea a fost „încerca
rea" artistică prin care am 
trecut. Premiul 1 a fost obți
nut de Anarita Spinacci — 
care a obținut și Premiul I 
la San Remo, iar a doua dis
tincție, Premiul II, a fost de
cernat interpretei elvețiene 
Anita Travers.

în ceea ce mă privește sînt 
mulțumiță, deoarece concurînd 
pentru a doua oară într-o 
mare competiție artistică de 
acest gen, reușesc să-mi ad
judec din nou o distincție. Eu 

am interpretat melodia „Viva 
Maria" cu un text a cărui 

adaptare în românește' îmi a- 
parține.

Țin să mai remarc și fru
moasa comportare a lui Au
relian Andreescu în cadrul 
„Zilei discului".

— Ați reîntilnit cunoștințe?
— Desigur. M-am revăzut 

cu cunoscuta cîntăreață de cu
loare Nancy Holloway. Cîntă-

rețul francez Jean-Claude 
Pascal mi-a lăudat extrem de 
mult publicul ropiânesc și mi-a 
spus că-l face plăcere reală 
să revină în România. Am 
mai revăzut-o și pe maghiari. 
Suzana Contz, cu care m-anjf 
împrietenit la Festipaiul de ta 
Havana.

— Cu ce vă ocupați tn 
aceste zile ?

— Cele mai multe seri mi 
le petrec pe scena Teatrului 
Boema, unde joc spectacolul 
„Boema Palace". Apoi mă 
pregătesc pentru recitalul pe 
care trebuie să-l dau în 15 
septembrie la televiziunea din _ 
Berlin. Reîntoarsă în țară, în
tre 20 și 30 septembrie voi 
participa la un turneu cu for
mația Sincron... Iubitorii de 
discuri vor avea prilejul să 
obțină în luna octombrie un 
nou disc al meu. pe care sînt 
imprimate melodiile „Omule
țul" , „Felicitări" și „Delilah". 
De altfel această melodie din 
urmă reprezintă cel de al 100- 
lea cîntec imprimat de mine 
pe disc.

— Alte preocupări ?
— Vă nuii pot informa că 

lucrez în continuare la unele 
adaptări și compoziții proprii 
pe versurile lui Lucian Blaga. 
De asemenea, am reînceput să 
studiez coregrafia... în gene
ral vorbind, studiez mult, cu 
seriozitate, deoarece mi-am 
putut da încă odată seama 
că aceasta este condiția suc
cesului și a progresului ori
cărui artist. Și o ultimă măr
turisire : nici de data aceasta 
nu s-a găsit vreun regizor ori 
specialist care să mă sprijine 
direct, măcar cu vreun sfat 
în legătură cu prezența mea 
la Sopot. Regret deoargee în 
presă muiți au scris atît de 
copios despre ajutorul ce tre
buie dat tinerilor soliști, mu
zicii ușoare, etc., etc., etc.

A. B.

REVITALIZAREA
CREAȚIEI POPULARE

ționăm cititorilor, că dacă vor 
mai afla prin unele magazine 
mărfuri din acestea hibride a- 
celea sînt vechituri greu vanda
bile care astăzi nu se mai fabri
că).

Inițiativa UCECOM-ului este 
lăudabilă și bine venită, oportu
nă pentru că a reușit să convin
gă asupra posibilităților mari- 
de revitalizare a unor meșteșu
guri pe cale de dispariție (fe- 

------ — sticlă, 
măști- 

intensi- 
tradilie- 
în pro-

roneria, pictura pe 
ceramica, meșteșugul 
lor, țesăturile etc.) 
ficînd zone folclorice de

Am recunoscut astfel 
dusele olarilor de Ia Oboga pe 
ucenicii lui Moș Viscol, remar
cabil poet al lutului, în coloris- 
tica și modelele covoarelor de 
Sibiu — Avrig lucrate de fru
moasa meșterită Maria Spiri
don, tehnica străveche a păcura

I

rilor din Mărginime. Pentru ca 
meșterii să-și reamintească 
străvechile*modeluri șj armonii 
coloristice, specialiștii. le-au 
pus în fată mostre din colecția 
etnografică a Muzeului Bruken-

însemnări despre expoziția

de artă populară și artizanat

organizată de U. C. E. C. O. M.

thal, Cluj, Oltenia. Meșterii ico
nari s-au inspirat după modele
le vechilor icoane pe sticlă de 
acum un veac a'flate prin mu
zee ; au refăcut meșteșugul dîrs- 
telor, al abalelor și minunat lu-

cru ar fi dacă UCECQM-ul 
reînființa în vechile vaduri 
apelor tehnicile populare 
sate -- pivele, dîrstele. morile 
cu f$caie, care să aibă capacita
te de lucru — în preajma căro
ra Oficiul de turism ar instala 
camping-uri ; călătorii ce-ar ză
bovi cîteva zile la apa rîulu{, 
ar avea fericita ocazie să vadă 
și să-și procure o aba bătută 
sau dîrstată la fața locului.

Prin felul în care . conducerea 
UCECOM-ului înțelege în ulti
mul timp să folosească meșterii 
și meșteșugurile poporului, do
vedește că. în afară de „marfă", 
condiția sine-qua-n.on a comer
țului — a devenit sau este pe 
cale să devină principalul ani
mator și conservator al inesti-^ 
mabilului tezaur de artă popu
lară. Acest lucru este, mai ales, 
vizibil de cînd în cadrul său a

ar 
ale 
din

luat ființă o direcție specială 
etnografică sub egida căreia ca
pătă curs liber produsele. Per
fecționarea acestei direcții, 
completarea ei cu specialiști și 
mijloace de cercetare științifică 
ar aduce în continuare o nepre
țuită contribuție mișcării artisti
ce populare și artizanale din 
țara noastră. în prezent în ca
drul UCECOM-ului sînt cuprinși 
circa 22 0Q0 de meșteri organizați 
în 60 vde secții, dintre care pes
te 60 la sută cooperatori cu 
munca la domiciliu : valoarea 
anuală a produselor de artă 
populară și artizanat, vîndute și 
exportate, este de patru sute mi
lioane lei și în viitorii ani ce
rerile se vor dubla, existînd 
riscul ca ofertele să nu fie sa
tisfăcute dacă nu se pun în va
loare și alte zone folclorice ne
investigate ca Zona pădurenilor, 
părțile Moldovei de Nord, zotfa 
folclorică din Munții Neamțului 
etc. și utilizarea „în parametrii 
maximi“ a actualelor centre 
meșteșugărești. Eforturile re
compensate de succes, dovedite 
prin actuala expoziție — artistic 
diferită jde precedentele expozi
ții — dovedesc capacitatea 
UCECOM-ului de a fi principa
lul factor de propășire a străve
chilor meșteșuguri practicate cu 
mare dragoste de poporul nos
tru.

ION MARCOVICI



în spiritul tilozotiei întruchipare

f
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■ Cea de-a 48-a adunare generală a
■ Oficiului Internațional al viei și vinului

marxist-leniniste a intereselor
Formarea și cristalizarea con

cepțiilor asupra societății în spe
cial a celpr politice ale tineretu
lui din rindul căruia se vor for
ma viitorii intelectuali ai țării are 
loc, fără îndoială, într-o perioadă 
care coincide cu timpul studiului 
universitar, perioadă de mari și 
temeinice acumulări. De aceea 
este evidentă importanța concep
țiilor politice ale dascălilor lor 
în perioada studenției, concepții 
care se transmit direct, prin ac
tivitatea zilnică, în cadrul diver
selor forme de învățămînt pre
cum și prin contactul avut cu 
ocazia manifestărilor cultural- 
educative.

Cînd în aceste zile întregul pe- t 
por își exprimă adeziunea și în
crederea în politica înțeleaptă a 
partidului și guvernului, cu atît 
mai mult noua intelectualitate 
socialistă, avînd misiunea de for
mare și creștere a schimbului 
nostru de mîine, este pe deplin 
conștientă de răspunderea Sa. în 
calitate de profesor și cercetător 
îmi dau seama de ecoul oricărei 
cuvîntări rostite în fața tineretu- 
lm studențesc. Convingerea mea 

privire la necesitatea unității 
iiWsolubile a întregului popor în 
jurul politicii externe a partidului 
și statului nostru îmi cere trans
miterea cu însuflețire către ti
neri a convingerilor mele.

Aprob întru totul principiile 
politicii externe a statului nostru 
cuprinse în ultimele declarații ale 
conducerii partidului și statului. 
Impresionanta consecvență cu 
care partidul nostru militează 
pentru menținerea și dezvoltarea 
prieteniei în primul rînd cu toate

statele socialiste, mă face să am 
toată încrederea în justețea și 
fermitatea acestei politicii, în 
viitorul României Socialiste.

Cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al partidului, ex
primă 
unei 
spiritul 
„Noi 
pentru 
politici 
omului____ _ .
condițiile ca intr-adevăr să se 
bucure din plin de binefacerile 
socialiste. Acest drum să asigu
răm și noi în România*. Tn acest 
context concepem noi, cetățenii 
țării de naționalitate germană și 
de alte naționalități drepturile 
egale de care ne bucuram în Ro
mânia socialistă.

Umăr la umăr tot poporul sin- 
tem hotăriți să ne înzecim efor
turile, fiecare la locul său de 
muncă, să apărăm cu consecven
ță mărețele realizări ale socialis
mului în țara noastră, strins uniți 
în junii partidului. Tineretul stu
dențesc împreună cu dascălii săi 
constituie un factor social apre
ciat de conducerea partidului și 
statului, care pot avea încredin
țarea că întreaga activitate a ti
nerei generații a patriei se des
fășoară conform necesității însu
șirii creatoare a filozofiei mar- 
xist-leniniste,' filozofie în lumina 
căreia judecam și analizăm 
tele, ideile, viața însăși.

punctul de vedere al 
filozofii umaniste, în 

marxism-leninismului : 
construim socialismul 
om. în centrul întregii 
este omul și atunci 

trebuie să-i creăm toate

fap-

Prof. dr. docent
DICK IOSIF

Institutul politehnic T.țnișoara

Cultul adevărului

majore ale

construcției
socialiste

Joi dimineața a avut loc în . 
Palatul Marii Adunări Naționa- 

■ ie cea de-a 48-a adunare gene
rală a Oficiului Internațional al 
viei și vinului, condusă de pre- 

_ ședințele Oficiului, Asensio 
d Vila.

Directorul general al Oficiu
lui internațional al viei și vinu- 

B Iul, Rene Protin. a prezentat 
™ raportul de activitate al comisii

lor tehnice permanente și al 
■ grupelor de lucru din cadrul a- 

cestor comisii, precum și rapor
tul asupra gestiunii financiare 

n pe anul 1967 și proiectul de bu- 
B get pe anul 1969.

în continuare. Rene Protin a 
—— anunțat premiile acordate de 

juriul O.I.V. in mai 1968 pentru 
lucrări științifice. Premiul cla
sa A în domeniul tehnicii viti- 

B cole a fost decernat acad. prof. 
" dr. Gherasim Constantinescu 

pentru „Anipelografia Româ- 
■ niei/“. lucrare apreciată ca mo

numentală prin proporțiile și 
valoarea ei științifică. Premiul 
clasa B în domeniul tehnologiei 

B produselor viei a fost acordat 
™ specialistului cehoslovac A. Mi- 

narik. pentru lucrarea „Ecologia 
B speciilor naturale de drojdii de 

vinuri în Cehoslovacia44, * iar 
_. premiul clasa D — literatură și

istorie, lui -Lamberto Paronetto 
(Italia), pentru lucrarea „Magni
ficul Chianti14.

Adunarea generală a ascultat 
apoi raportul privind situația 
viticulturii pe g'lob în anul 1968.

în încheierea lucrărilor, adu
narea generală a ales noul Con
siliu 'pe o perioadă de 3 ani. 
Președinte al Oficiului interna
țional al viei și vinului a fost 
ales în unanimitate acad. prof, 
dr. Gherasim Constantinescu. 
Vicepreședinți au fost aleși re
prezentanți ai Cehoslovaciei și 
Tunisiei șj continuă mandatul 
în această calitate al reprezen
tanților Luxemburgului și R. F. 
a Germaniei.

La amiază, participants la cel 
de-al XII-lea Congres interna
țional al viei și vinului au ple
cat într-o călătorie de studii în 
Dobrogea, unde vor vizita pod
goriile Murfatlar, combinate de 
vinificație, precum și stațiunile 
de pe litoralul românesc al 
Mării Negre, locuri istorice și 
diferite alte obiective de interes 
turistic.

X și al rațiunii
Sîntem fiii acestui popor aflat 

la răscrucile Europei. Istoria a 
trecut pe aici cu veacurile sale 
de lupte pentru ființa națională, 
cu veacurile sale de năzuințe și 
speranțe.

Sîntem suflet din sufletul na
țiunii române și ne-au trebuit 
2000 de ani pentru a urca la 
limpezimea zilelor de azi, de edi
ficare socialistă. In acest răstimp 
s-au plămădit virtuțile umane in
destructibile ale poporului —• 
fierbintea sa dragoste de țară, 
spiritul său generos, format în 
cultul adevărului și al rațiunii. 
Sînt virtuți pe care le prezintă 
și le proclamă istoria.

Am urmărit reacțiile celor din 
Jur la Declarația M.A.N. la cu
vintele rostite în aceste zile de 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ecourile itîmite nu

pot fi înfățișate în cuvinte. Poate 
că niciodată atît de puternic, 
cele mai intime convingeri, cele 
mai intime sentimente care țin 
de structura adîncă a fiecăruia, 
nu au găsit o astfel de întru
chipare. Poate că niciodată o 
astfel de concentrare de eveni
mente nu au fost trăite atît de 
plenar, cu răspunderea cetățe
nească a întregii colectivități, 
ideal exprimată în Declarația 
M.A.N. Ele înmănunchează sen
timentele și convingerile unui 
întreg popor și de aceea au găsit 
o atît de puternică adeziune, și 
de aceea ele se constituie drept 
un adevăr și un concept de civi
lizație, un model de relații pro
movate pe puternica fundamen
tare a interrfaționalismului.

Sâ slujești omui! Să slujești 
neamul tău, patria’ ta! Iată cu- 
sântele mai presus de orice, iată 
florile de foc ale bărbăției și dra
gostei față de pâmintul strămo
șesc. Să fii alături de gîndurile 
semenilor tăi. să le exprimi do- ra 
rința și să întruchipezi tot ce au ™ 
aceștia mai scump în ființa lor. 
idealurile de libertate și pace, de M 
progres social și neatirnare.

Sinterrf fiii unui popor aprig și 
viteaz. sîntem un popor înțelept Q 
și dornic de libertate. De Liber
tate De care ne-am cîștigat-o în 
cursul istoriei prin jertfe inesti- B 
inabile. Ne-am cucerit-o însă și 
prin înțelepciunea noastră, prin _ 
afirmarea în lumea întreagă ca B 
un popor ca>e n-a îndurat fie 
chiar și o ch’Dă oprimarea și su- «r> 
ferința. La fel cu noi — și alții. 
ai căror frați sîntem cu toții, Ia 
fel cu noi. ponoare întregi — B 
țări iubitoare de pace și prospe
ritate.» Lupta comună pentru fău- _ 
rirea unei cauze drepte, conform ua 
intereselor sociale comune — 
este datoria supremă a tuturor 
țărilor socialiste frățești.

Ca om, ca slujitor al Thaliei, 
al ideilor de libertate și umani-? 
tate, sînt alături do întregul nos
tru popor, sprijin din toată ființa 
mea politica partidului nostru 
munist.

Am cunoscut fărădelegea, 
groaza, suspinul și oroarea, 
nici eu și nici alții nu mai vrem 
sa fim martorii nesăbuinței și 
fărădelegii. Tată de ce consider 
că întruchiparea voinței noastre, 
a intereselor noastre maiore, ime
diate și de perspectivă, a feri
cirii și dreptății sociale, este în
suși acela care ne exprimă tț 
noi toți : partidul. Iată de ce con
sider că azi mai mult ca oricînd, 
destinele întregului popor se află 
în mîini sigure, în inimile nepre- 
țuiților noștri conducători de 
partid șî de stat. Avem, și nu pu
tem spune altfel, încredere de
plină în clarviziunea înțelepciu
nii politicii partidului nostru — 
politică exprimată cu atîta fortă 
convingătoare și strălucire de la 
tribuna celui mai înalt for al 
poporului rOmân — M.A.N. Prin 
Declarația adoptată sîntem si
guri, vor triumfa înțelepciunea 
și rațiunea.

(Ageipres)

Pe scurt CICLISM

Foto : O. PLEC AN
Valea Oltului

A 27-a ediție a Jocurilor

Balcanice

ILIE TANASACHE 
scriitor — Galați —

• Continuîndu-și turneul 
Italia, selecționata masculină 
baschet a României a jucat 
Padova cu formația Boario Pe- 
trarca. Baschetbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
73—70 (46—34).

o în campionatul vest-german 
de fotbal s-a desfășurat 
pă intermediară. Echipa 
mania Aachen, în rindul 
activează și fotbalistul 
Icn Ionescu, a jucat pe 
proprirt cu formația 
Duisburg pe care a învins-o cu 
scorul de 4—0.

în clasament conduce Bayern 
Miinchen ca 8 puncte, urmată 
de Allcmania Aachen. Eintracht 
Braunschweig 7 puncte. Borus
sia Moenchengladbach 6 puncte 
etc.

® La Kiev a avut loc festivi
tatea de deschidere a meciului 
pretendenților la titlul mondial 
la șah dintre marii maeștri so- 

n vietici Boris Spasski și Viktor 
Korcinoi. Meciul va consta în 

' 12 partide, care se vor disputa
■ în serii de cile patru partide.

După fiecare serie va urina o zi 
de odihnă. învingător va fi de- 

ema clarat cel care va acumula pri- 
ggifl mul 6,5 puncte. în caz de egali

tate după consumarea celor 12 
partide, meciul va continua pînă 
la prima victorie a ânuia dintre 
cei doi pretendenți. învingăto
rul acestui meci îl va întîlni in 

pe gS anul 1969 pe actualul campion 
■>n- ■■ mondial. Tigran Petrosian.

• La Salonic a început tur- 
Mg neul balcanic de fotbal rezervat 

echipelor de tineret. In primul 
joc. selecționata României a în- 

■ tîlnit formația Bulgariei. Tinerii 
fotbaliști bulgari au terminat 
învingători cu scorul de 4—1 

_ (1—1). Intr-un alt joc. reprezen- 
B stivele Greciei și Turciei au 

terminat la egalitate : 0—0.
• Etapa a 5-a a campionatului 

B diviziei naționale A de fotbal 
programează în Capitală două 
meciuri. Sîmbătă. 7 septembrie, 

■ pe stadionul Republicii se va 
desfășura meciul dintre forma
țiile Progresul București și Jiul 

■ Petroșeni. iar duminică 8 sep
tembrie, stadionul Dinamo va 
găzdui întilnirea dintre echipele 

_ Dinamo București și Crișul O-

$1 su- 0» 
alții.

o eta- 
Alle- 

căreîa 
român 
teren 

M.S.V.

Turul României

Pe stadionul Kai'aiskakis de 
lîngă Atena s-a deschis ieri cea 
de-a 27-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism. Prima 
zi de întreceri a fost dominată 
de atleții români, care au cîș- 
tigat șase probe și au stabilit 
mai multe recorduri balcanice 
și naționale. La aruncarea dis
cului, Lia Manoliu s-a situat 
pe primai loc cu o performanță 
remarcabilă : 59,22m / nou ie-

cord român./ Celelalte victorii 
ale echipei române au fost ob
ținute de : Viorica Viscopoleanu
— 6,30 m la săritura în lungi
me, Mariana Got —12” la 100 
m plat, Leonida Caraiosifoglu
— Ih36’39” la 20 km marș, 
Gheorghe Costache — 6^,54 m ■ 
la aruncarea ciocanului și Vir
gil Mihăescu — 51”5 10 la 400 
m garduri.

Turneul internațional de tenis

co-

si
Și

COSTEL RĂDULESCV
artist emerit, laureat al Premiului ~
de stat — Teatrul de stat din B radea. Ambele partide vor înce- 

Sibiu pe la ora 16,30.

Cea de a V-a etapă a 
Turului României a cores
puns pronosticurilor. De-a 
lungul celor aproape 170 
km. s-au întreprins o serie 
de acțiuni temerare. Chiar 
clacă n-au fost toate reușite, 
e suficient faptul că tricoul 
galben și-a schimbat pose
sorul pentru a ne con- 

' vinge că scurtele momdnte 
de acalmie au fost de
pășite. Tudor Vasile, purtă
torul tricoului galben, a 
„spart44 imediat după Ad- 
jud. Dînd dovadă de un 
admirabil spirit de echipă, 
Grigore Constantin îi ce- 
dează propria sa bicicletă. 
Tudor a reintrat în pluton, 
însă a trebuit, epuizat, să 
renunțe pînâ Ia sfîrșit la 
posibilitatea a rămîne 
în continuare purtător al 
tricoului galben. Ziegler 
Valter. Dudev (R.P.B.), 
David N., Chima N. și 
Ignat Ion au agitat pluto
nul. s-au desprins din a- 
cesta fie în acțiuni indivi
duale (Chima și respectiv 
Ignat) fie colective (primii 
trei și. ulteijor, toți cinci).

La linia de sosire de pe 
stadionul din Bacău, vie-* 
toria a revenit lui Ziegler 
care a reușit nu numai să 
cîștige etapa ci și primul 
loc în clasamentul general' 
individual.
etapă, el a 
purtătorul
couri : galben (clasamentul 
general individual) și vio-

let (clasamentul pe puncte).
Tudor Vasile are însă 

posibilitatea unei revanșe 
îri viitoarea etapă, cea de 
astăzi, Bacău—Lacul Roșu. 
Nu-1 despart de Ziegier 
decît 13 secunde, în clasa
mentul general individual 
el fiind al doilea, urmat 
de Ardeleanu Ion.

DORIN ȘTEFLEA

Turneul internațional de te
nis de la Mamaia a continuat 
cu disputarea sferturilor de fi
nală. In proba masculină, Ilie 
Năstase l-a eliminat cu 6-2, 6-1 
pe Toma Ovici. Viorel Marcu 
a cîștigat cu 0-6, 6-4, 6-4 la 
Constantin Popovici, John 
Alexander / Australia / l-a în
vins cu 4-6,6-4, 6-3 pe Sever 
Dron, iar Phillippe Dent »l-a 
întrecut cu S-7, 6-4, 6-0 pe ita
lianul Sergio Palmieri. La sim
plu femei s-au înregistrat re
zultatele : Ecaterina Horșia-Zol 
ica Tudose 6-2, 6-1 ; Lesley

de la MamaiaJ i
Hunt I Australia / — Vera Rado 
6-2, 6-2 ,* Kerry Harris I Austra
lia / — Mariana Ciogolea 6-3, 
2-6, 6-4 ,* V. Koch / R.D.G. / — 
Eleonora Dumitrescu 5-7. 6-3, 
6-4.

In proba de dublu bărbați 
cuplul român Santeb Boa- 
ghe a eliminat cu 2-6, 6-3, 7-5 
perechea australiană Giltinan, 
Kaldie, în timp ce Ion Tiriac 
șillie Năstase au învins cu 6-2, 
6-2' cuplul Balasz / Ungaria /, 
Ghenov ! Bulgaria /.

După a V-a 
devenit astfel 
ambelor tri-

APARTAMEN
TELE CU CONFORT

DIFERENȚIAT
(Urmare din pag. I)

clădirii s-a făcut în mod cu to
tul experimental și 
ei nu reprezintă model 
construcții viitoare în 
tală“.

Mulțumind gazdelor 
încheiat vizita pe acest 
păstrînd totodată în 
imaginea unor constructori în
drăzneți cu timpul, dornici să 
ofere viitorilor locatari locuințe 
ieftine și bune. Ne-am adresat 
în continuare unor arhitecți de 
la „Proiect" București, institu
ție care se ocupă de proiectarea 
noiior locuințe ce vor fi con
struită după legile confortului 
diferențiat și a prețului de cost 
scăzut. Tovarășul arhitect 
A. Ionescu, șef de atelier, sub 
supravegherea căruia se exe
cută toctnai asemenea proiecte — 
ne-a spus : Locuințele acestea 
pe categorii de confort vor co
respunde unor necesități im
puse de un trai civilizat, vor fi 
adecvate pentru o persoană, 
pentru o familie fără copii sau 
una numeroasă și, bineînțeles, 
ceea ce este deosebit de impor
tant vor corespunde posibilită
ților materiale ale viitorilor lo
catari, în afara măsurilor știute 
existente în hotărîrea dată pen
tru aceste locuințe, adică redu
cerea suprafețelor locuibile, 
noi proiectanții avem în ve
dere scăderea prețului de 
cost pe apartament și prin alte 
mijloace. De pildă, am micșorat 
numărul scărilor sau mai bina

prototipul 
pentru 
Capi-

ne-am
șantier 

memorie

zis am sporit numărul aparta
mentelor la o singură scară, 
am eliminat circulația în apar
tament. adică direct în baie 
direct în cameră etc. Primele 
noastre proiecte prevăd con
strucții cu zidărie portantă și 
în sistem fagure. O paranteză 
curînd vor fi atacate noi lu
crări în apropierea Gării de Est. 
Un ansamblu de circa 350 apar
tamente precum și un altul 
mai mare de 1 250 de aparta
mente în zona străzii Ziduri în
tre vii și acestea reprezintă 
doar proiectele sectorului nos
tru din cadrul institutului. în 
viitorul apropiat se urmărește 
însă industrializarea, adică rea
lizarea încăperilor din panouri 
mari, prefabricate. Utilizarea 
panourilor vor permite îmbună
tățirea finisajelor-tencuieli cit 
mai netede etc și bineînțeles 
reducerea prețului de cost pe 
apartament. Această reducere 
la rîndu-i ne va înlesni noi îm
bunătățiri acestor construcții*4.

Pentru agenda viitoarelor îm
bunătățiri sugerăm proiectarea 
spațiilor pentru depozitarea gu
noaielor și a spațiilor pentru 
uscat rufe. Se mai pot intro
duce de pildă antene comune 
pentru televizoare, prize pentru 
telefon etc. Primele două su
gestii ne apăr însă în lumina 
unor necesități indiscutabile. 
La șantierul vizitat se impune 
rezolvarea primelor două pro
bleme înainte de 30 septembrie 
data la care cetățenii vor veni 
să-și vadă noile lor locuințe.

NEÎNȚELESUL
rulează la Patria (orele 
11.» ; 14 ; 16.» ; 19 ; 21.15) 
Capitol (orele 9.15; 11X0
13,45; 16,15; 18X0; 20.45).

VIN CICLIȘTII 
rulează la Republica i 
9 30 ; 11,45 • 14 ; 16.» ;
21).

WINETOU
rulează Ia Luceafărul 
8.» ; 1X45 î 13 ; 15,45 ;
20.45) .

TARZAN. OMUL MAIMUȚA 
rulează la Gloria (oreie : 9 ; 
11.15 ; 13.» ; 18.15 ; 20.») : Me
lodia (orele: 9; 11,15; IX»; 
16 ; 18.301; 20.45) ; Tomis (ore
le : 9 ; — 15.45 ; în continua
re ; 18,15 ; 20X0).

BOMBA DE LA ORA 16.10 
rulează la Lumina (orele *
8.45 — 16.» în continuare ;
18.45 ; 20.45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Victoria (orele :
8.45 ; 11; 1X15 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45) ; Giulești (orele : 10 ;
15.30 ; 18 ; 20.»)

CÂLUȘARII — PERFORMAN-

(orele : 
; 18.45 :

(oreie
18,15 ;

ȚELE MIȘCĂRII — TIMPUL 
BRĂILEI - NOI UNDE NE JU
CĂM ? — AVENTURA — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7 ru

lează la Tipuri noi. (orele 9— 
21 în continuare).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Doina 
11.» ; 13.45 ; 16 ;
Miorița (orele: 
13,45 ; 18 ; 1X15 :

EA VA RIDE 
rulează la Union
18 ; 20.»).

(orele t 
18.30 ; îl) : 

9.15 ; 11X0 ;
20.»).
(orele : 15.30;

CINEMATOGRAF!
ROATA VIEȚII
rulează la Feroviar (orele : 8 ; 
10.» ; 13 ; 15.45 ; 16.» ; 21) ;
Excelsior (orele : 9 ; 11.15 ;
IX» • 16 ; 18,» ; 21): Modem 
(orele : 9 ; 11.15 ; 13.» ; 16 ;
18.» ; 21).

BELA
rulează Ia înfrățirea (orele : 
15 » ; 17.45 ; 20).

AVENTURIERII
rulează Ia Dacia (orele 8—
16.30 in continuare ; 18.45 : 21).

DUELUL LUNG
rulează la Buzești (orele 

15 30 ; 18).
VALEA

rulează la Grivița (orele : 9.30;
12 ; 15.30 ; 18 ; 20.30).

VIVA MARIA
rulează la Arta (orele 8.45; 11;
13.15 • 15,45 ; 18.15 ; 20.30) ;
Bucegi (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 
15.45 ; 18.15 ; 20.45).

IN ORAȘLL ..S“
rulează la Flacăra (orele î 
13,» : 18 : 20.30).

EU. EU. EU Șl CEILALȚI 
Unirea (orele 15,30 : 18)

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la
18 : 20.»).

PREMIERE
rulează la
11.15 ; IX» ; 16 ; 18.15 ; 20 ») ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13X0. 
16 ; 18.15 ; 20.»).

HATARI
rulează Ia Aurora (orele • 
9.»; 13; 16X0; 20).

Vitan (orele ‘15.30;

STRICT SECRETE 
Floreasea (orele 9 ;

(Urmare din pag. I)

Arta și literatura în concepția 
noastră marxist-leninistă, concep
ție ce domină azi prefacerea lu
mii din temelii, este o armă de 
luptă, un mijloc de cunoaștere, 
de culturalizare și umanizare, iar 
nu un simplu amuzament, un joc 
de-a face frumos, lipsit, ca orice 
joc, de orice finalitate socială.

în această concepție, locul scri
itorului este înlăuntrul societății. 
Și nu ea un factor contemplativ, 
ca un spectator obiectiv, ci ca 
factor activ de cetățean al socie
tății în care trăiește și al cărui 
produs este, ca participant la via
ța societății. Dacă literatura tre
buie să se ridice la reala măsură 
a posibilităților 
valorilor morale 
cietății noastre 
torul trebuie să 
acestei societăți
al ei, pentru a-i cunoaște bine toa
te mobilele și forțele motrice care 
înarmează conștiința creatoare a 
oamenilor de astăzi. Fenomene, 
de altfel, greu de pătruns, li

indcă ele sînt rodul unei mentali
tăți cu totul noi. în care conști
ința morală a folosului colectiv, 
a înlocuit tiranicul egoist: „ner- 
vus rerrum gerendarum".

Rolul scriitorului în societatea 
noastră în continuă prefacere este 
de a sesiza noul, de a-i analiza

concepția noastră este de a face 
operă creatoare de civilizație și 
umanizare. Arta este factor activ 
de umanizare a societății. Dacă 
izolarea cu tragedia ei. în fond, 
de răceală și inuman, este par
tea și soarta zeilor și semi-zeilor, 
scriitorul de azi e>te „Luceafărul-

SCRIITORUL
SI CETATEA

ei, la înălțimea 
și umane ale so- 
socialiste, scrii- 

se integreze total 
ca făuritor activ

9
geneza și țintele, de a prezenta 
frumusețea umanistă a eforturilor 
creatoare a acestei societăți, de a 
înlesni înțelegerea ei, de a fi un 
factor mobilizator pentru progre
sul societății, chezășie a bunei 
stări a tuturor.
Așadar, rolul «editorului în

care a coborît jos, pe pămînt. în 
marele tumult viu al oamenilor. 
Mitul de supraom al scriitorului, 
indiferent în superioritatea lui 
auto-sugerată, a fost despuiat și 
denunțat de viață, de realitate, 
de o conștiință lucidă a oameni
lor.

VINERI 6 SEPTEMBRIE 
1968

10,00 — 10.30 — TV. pentru 
specialiști.
Ciclul „Medicină44.

16,45 — Handbal masculin :
Dinamo București—
R.T.V. Basel (Elve

ția).
Transmisiune din
Parcul sportiv Di

namo.
18,00 — Drumuri și popasuri 

—emisiune turistică.
18,20 — Buletinul circulației 

rutiere.
18.30 — Curs de limba spa

niolă (reluarea lecți
ei a 6-a).

19,00 — La porțile cunoaște
rii — emisiune pen
tru tineret.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

20,00 — Actualitatea în a- 
gri cultură.
Aspecte de la Con
gresul Oficiului In
ternațional al viei și 
vinului

26,20 — Studioul muzical. 
Cultura muzicală 
de-a lungul timpu
lui.

20,45 — întîlnire după 20 de 
ani cu foști briga
dieri pe marile șan
tiere ale patriei. 
Corneliu Timoveanu
— consilier în Direc
ția Generală a Vă

milor ; Ion Solomon 
profesor la 
lung Muscel • 
briei 
elev ; iun x-erșoiu
— comandant de bri
gadă — Argeș.

21,65 — Cărți și autori. 
Două volume 
versuri de Nichita 
Stănescu.
Discuție între autor 
și criticul Eugen Si- 
mion.

21,35 — Film artistic ..Cea 
mai lungă noapte*4
— producție a stu
diourilor bulgare.

23,05 — Telejurnalul de noap
te.

Cîmpu-
Ga- 

Curculescu — 
Ion Perșoiu

de

Dar în locul acestuia, scriitorul 
și-a cîștigat prin dragostea de oa
meni și dăruirea lui, o poziție 
superioară, reală de astă dată, 
aceea de „purtător de cuvînt“ al 
omenirii, de om care servește cele 
mai înalte idealuri ale ei.

Rolul scriitorului este de avant- 
gardist al celei mai înaintate so
cietăți, în care să domnească i- 
deile cele mai umane și mai pro
gresiste. Rolul scriitorului este de 
îndrumător din chiar mijlocul so
cietății. Toate ideile generoase 
de dreptate sînt cauzele sfinte 
pentru care trebuie să lupte. 
Aspirațiile cele mai înalte ale so
cietății trebuie să-și găsească în 
el un luptător. Tăria lui morală 
dă operei sale balsamul nemuri
rii căci lumea se îndreaptă netă
găduit și mobil, printre nenumă
rate piedici, spre o așezare 
dreaptă și morală care să nu mai 
contrazică și să sguduie conști
ința nimănui.

Scriitorul care abdică de la a- 
cest rol, scrie pe nisip.

I

■

OLIMPIADA
FREZORULUI

„Olimpiada frezorului" ini
țiată de Comitetul județean 
Argeș al U.T.C. a suscitat in
teresul tinerilor din întreprin
derile constructoare de ma
șini. La faza județeană, pe 
primele trei locuri s-au clasat 
tinerii Nicolae Spînu de la 
Uzina mecanică Mușcel, Ion

Pană Fabrica de motoare 
electrice Pitești și Constantin 
Matei — Uzina de piese auto 
Colibași.

GHEORGHE ANDREESCU 
subredacția 

„Scînteii tineretului?

Școala tehnică de metrologie
cu sediul in București str. Vitan Birzești nr. 11, Sectorul 5 

(autobuz 44) aduce la cunoștință următoarele :

— înscrierile pentru examenul de admitere se fac începînd 
cu data de 1 septembrie pînâ la 22 septembrie a.c.

— Examenul de admitere va avea loc între 25—30 septem
brie 1968, șj constă din următoarele probe :

— matematică — scris și oral — fizică — oral

Se primesc absolvenți ai liceului din întreaga țară.
Durata de școlarizare este de 2 ani.
Școala asigură elevilor din provincie cazarea și masa 

contra cost.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la secretaria
tul școlii, telefon 23.49.09.

/
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insistat asupra 
asigurării uni-

La a 7-a sesiunea a Con
siliului pentru comerț și 
dezvoltare a început discu
ția asupra problemei asigu
rării mecanismului institu
țional și metodelor de lucru 
ale Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.Â.D.).

Luînd cuvîntul, în cadrul 
dezbaterilor, șeful delega
ției române, Ion Stoian, a 
subliniat importanța rapor
tului secretarului general 
Raoul Prebisch, mentionînd 
că U.N.C.T.A.D. trebuie să 
se orienteze spre negocierea 
de soluții concrete în vede
rea dezvoltării economice și 
a creșterii schimburilor in
ternaționale. Asemenea ne
gocieri, a spus delegatul 
român, trebuie să contri
buie la crearea echilibrului 
economiei mondiale prin 
sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare și suprimarea 
progresivă a tuturor obsta
colelor care se opun comer
țului internațional.

Ocupîndu-se de problema 
întăririi eficienței și opera- | 
tivității U.N.C.T.A.D.. vor
bitorul a ' ’
necesității 
venalității organizației. In 
acest sens. 
România 
favoarea 
crări a 
K. P. D. 
Germane

Șeful delegației 
a sprijinit propunerea 
Adunarea Generală a O.NAJ. 
să examineze posibilitățile 
ca UN.C.T.A.D. să devină 
o organizație participantă a 
Programului Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare.

declarat 
se pronunță 
participării la 
R. P. Chineze. 

Coreene, R. D. 
și R. D. Vietnam, 

române
ca

el. 
în 

lu—

□ □ □
Pentru eliminarea tuturor obstacolelor

care se opun progresului social
Intervenția reprezentantului român la Conferința 

în problemele protecției sociale
Conferința internațională 

■ a miniștrilor pentru problemele 
protecției sociale, care are loc 
la sediul O.N.U., în cadrul dis- 

I cuțiilor generale a luat cuvîntul 
conducătorul delegației române. 
Petre Blajovici, ministrul muncii. 
După ce a salutat inițiativa 
O.N.U. de a convoca această 
conferință, vorbitorul a subliniat 
necesitatea de a se crea condiții 
pentru ca toate popoarele lumii 
să se poată bucura de bineface
rile , civilizației mondiale. Dar, 
pentru realizarea acestui dezide
rat major al lumii contemporane 
este imperios necesar ca toate 
popoarele să dispună de liber
tate deplină, care poate fi asi
gurată numai în condiții de in
dependență și suveranitate na
țională.

Pentru a se elimina din viața 
socială toate obstacolele care se 
opun progresului social și mai 
cu seamă inegalitatea, exploata
rea. războiul, colonialismul și 
rasismul și orice altă politică 
contrară scopurilor și principii
lor Cartei O.N.U.. a spus Petre 
Blajovici, este necesar ca toate 
statele și organizațiile internați
onale să-și facă o îndatorire 
primordială de a acționa pentru 
înlăturarea tuturor acestor ana
cronisme.

Eliberarea națională și socială, 
a arătat vorbitorul, formează 
unica hază pe care se poate rea
liza adevărata libertate, dezvol
tarea sub toate aspectele a dem
nității umane. Dispunînd de o 
asemenea bază, România par
curge un proces de continua 
adîncire a democrației, d» lăr
gire a drepturilor și libertăților 
consfințite și garantate de con
stituție pentru toți cetățenii, in
diferent de naționalitate.

In continuare, vorbitorul a

subliniat că pentru ridicarea 
bunăstării popoarelor este o ne
cesitate obiectivă de a se acorda 
prioritate dezvoltării economice, 
ca suport material al progresu
lui social. Petre Blajovici s-a re
ferit apoi mai pe larg la expe
riența șri realizările țării noastre 
în domeniul dezvoltării econo
mice și sociale. Vorbitorul s-a 
referit Ia politica consecventă 
de industrializare, la creșterea 
neîntreruptă a nivelului de trai, 
la preocuparea pentru perfecți
onarea neîntreruptă a conducerii 
și planificării economiei națio
nale, la participarea maselor la 
elaborarea planurilor de dezvolta
re economică și social culturală, 
la introducerea în toate do
meniile a principiului muncii 
și conducerii colective, materi
alizat prin înființarea unor 
organisme colective la toate ni
velele de conducere. Vorbitorul 
a înfățișat pe larg modul în care 
se dezvoltă în țara noastră, în- 
vățămîntul, cultura, ocrotirea 
sănătății, asistența socială și 
prevederile sociale, măsurile 
privind protecția muncii, con
strucția de locuințe și altele.

Conducătorul delegației ro
mâne s-a referit apoi la necesi-

Conferința

I
I
i
I
I

tatea desfășurării unei largi 
operări internaționale în dome
niul promovării bunăstării so
ciale la care să participe efec
tiv toate țările din lume, indi
ferent de sistemul social politic. 
Delegația română, a spus vorbi
torul, consideră că ar fi fost în 
interesul Conferinței ca la lu
crările sale să fi fost invitate: 
R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 1 
R.D. Vietnam, R.D. Germană. B 

Conducătorul delegației româ
ne a subliniat că înfăptuirea de
zarmării ar elibera imense re
surse ce ar putea fi folosite pen
tru acțiuni de promovarea bună
stării sociale.

El a arătat că O.N.U. și in
stituțiile sale specializate trebuie 
să acorde prioritatea cuvenită, 
în programele lor, problemelor 
dezvoltării bunăstării sociale. 
Dezbaterile și recomandările 
Conferinței vor duce la crește
rea eficienței, activității O. X. T’ 
în domeniul social. Delegații- 
română, animată de aceste idei, 
va căuta în cooperare cu < 
lalte delegații, să contribuie — 
succesul conferinței.

Cuvîntarea conducătorilor de
legației române a fost urmărită 
cu un viu interes.

Lucrările conferinței continuă.

co-
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Ședința guvernului
cehoslovac

PRAGA 5.
ții Agerprețs

Miercuri a 
o ședință a 
slovac condusă de O. Cernik.

Guvernul a dezbătut infor
marea privind reluarea acti
vității unor organe de presă a 
radioului și televiziunii.

In scopul creării rapide a 
condițiilor în vederea norma
lizării situației interne din 
stat, a asigurării activității

— Goresponden- 
transmit : 
avut loc la Praga 
guvernului ceho-

joi și-a reînceput emisiile pentru 
străinătate agenția cehoslovacă 
de știri C.T.K. In seara acele
iași zile a avut loc prima emi
siune de televiziune. e

Plenara C. C. al P. C.

din Slovacia

9 septembrie — Ziua națională a Bulgariei

0 TRAINICĂ
PRIETENIE

Dan Berindei

Conferința statelor 
neposesoare de arme

nucleare
In cadrul discuției generale a 

Conferinței statelor neposesoare 
de arme nucleare, șeful delega
ției mexicane, Alfonso Garcia Ro
bles, a supus conferinței un do
cument de lucru cu privire la 
crearea de zone denuclearizate. 
El a preconizat o serie de tratate, 
ale căror zone să cuprindă trep
tat întregul glob și care să pre
vadă garanții din partea statelor 
nucleare privind securitatea sta
telor neposesoare de arme nucle
are. El a preconizat totodată crea
rea unui organism. însărcinat cu 
punerea în aplicare a unui pro
gram internațional de ajutor pen
tru statele neposesoare de arme 
nucleare, în vederea folosirii paș
nice a energiei nucleare.El a pro
pus instituirea unui program in
ternațional pentru exploziile nu
cleare în scopuri pașnice. Acest 
program ar avea drept obiectiv 
principal să asigure statelor care 
au renunțat la armele nucleare 
avantajul folosirii pașnice a ex
ploziilor nucleare, fără nici o dis
criminare, astfel îneît costul dis
pozitivelor explozive utilizate să 
fie cît mai redus.

Șeful delegației Uruguayului, 
Hector Gros Espiell, a cerut pu
terilor nucleare să se angajeze să 
nu folosească armele atomice. El 
a insistat asupra garanțiilor 
cesare statelor neposesoare 
asemenea arme, ca și asupra 
cesului acestora la tehnologia 
cleară.

Șeful delegației iugoslave,

Belovski, a cerut adoptarea de 
măsuri în vederea încetării înar
mărilor nucleare și a dezarmării 
nucleare. încetarea producției de 
anhe nucleare și de rachete cu 
caracter ofensiv și defensiv ar fi 
primă măsură pe drumul dezar
mării nucleare. După părerea sa, 
tratatul de neproliferare nucleară 
nu rezolvă problema garanțiilor 
și nu stabilește obligațiile, puteri
lor nucleare în acest sens. Refe- 
rindu-se la problema creării de 
zone denuclearizate, D. Belov
ski a propus retragerea armelor 
nuclearele pe teritoriile străine. 
El a cejfc, de asemenea, înceta
rea manevrelor militare cu arma
ment nuclear.

Șeful delegației italiene, Giu
seppe Medici, a menționat că o- 
biectivul principal al conferinței 
trebuie să fie transformarea ato
mului într-un factor de progres. 
El a arătat că trebuie să se pună 
capăt cursei înarmărilor și să fie 
luată în considerare propunerea 
de a se elimina armele biologice 
și chimice, ca și cele cu privire 
la crearea de zone denuclearizate. 
Delegatul italian a sugerat ca 
toate aceste probleme să fie a- 
bordate de Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare. în ceea 
ce privește folosirea pașnică a 
energiei nucleare, el a făcut une
le propuneri în vederea abcesului 
liber al statelor nenucleare lă a- 
vantajele ce decurg din tehnolo
gia nucleară.

La Palatul UNESCO din 
Paris, au continuat joi lucră
rile Conferinței interguverna- 
mentale a experților asupra 
bazelor științifice ale folosirii 
raționale și conservării resur
selor biosferei. La această con
ferință, de mare importanță 
științifică internațională, parti
cipă în calitate de experți oa
meni de știință din 50 de țări. 
La ședința din 5 septembrie 
au fost prezentate în continua
re rapoartele experților din di
verse țări. Expertul român, dr. 
N. Simionescu, vicepreședinte 
al Comisiei de biologie și me
dicină din cadrul Consiliului 
Național al Cercetării Științi
fice, a subliniat în raportul 
său că asigurarea unui echili
bru just între exploatarea și 
conservarea resurselor natura-

î

depline a organelor de stat și 
politice, a asigurării securită
ții și apărării persoanelor și 
averii, guvernul 
proiect de lege 
măsuri privind 
niștii și ordinii 
suri în domeniul dreptului la 
adunare și asociere și în do
meniul presei neperiodice.

Guvernul a dezbătut, de a- 
semenea, un proiect de ho- 
tărire cu privire la asigurarea 
drepturi:or cetățenești și so
ciale ale persoanelor reabili
tate.

In afara acestor probleme, 
guvernul a adoptat, de ase
menea. unele măsuri referi
toare la relațiile politice ex
terne.

a dezbătut un 
care conține 
întărirea li- 
publice, mâ-

PRAGA 5. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen Ionescu, 
transmite: Joi au început la 
Bratislava lucrările Plenarei 
C.C. al P.C. din Slovacia. Pe 
ordinea de zi figurează trei 
puncte — informarea cu pri
vire la situația politică actua
lă. proiectul punctului de ve
dere al C.C. al P. C. din Slo- 
vacia față de organizarea fe
derativă a ’Cehoslovaciei și 
proiectul privind unele măsuri 
de cadre.

G. Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia, a 
informat Plenara despre situa
ția actuală. Referatul la cel 
de-al doilea punct al ordinii 
de zi a fost prezentat de V. 
Pavlenda. secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia.

în sală londoneză „Olym
pia" a avut loc joi deschi
derea oficială a Tîrgului 
internațional alimentar și 
de băuturi. Anul acesta cin
stea inaugurării tîrgului a 
revenit veteranului naviga
tor, Alec Rose, care nu 
demult s-a întors dintr-o 
temerară călătorie în jurul 
lumii. Din cele peste 100 
de ștanduri din sala mare, 
20 aparțin altor țări invi
tate, care expun o mare va
rietate de produse alimen
tare și băuturi, o bună par
te dintre acestea fiind im
portate pe' piața britanică. 
La ștandul României între
prinderile Prodexport, Con- 
servexport, Romagricola și 
Fructexport, expun o gamă 
largă de produse ale indus
triei noastre alimentare : 
Alături de diferite prepa
rate de carne, conserve, 
brînzeturi, compoturi, mie
re, dulciuri etc, ștandlil ro
mânesc expune, de aseme
nea, și o serie de băuturi, 
dintre care vinuri renu
mite, medaliate la congrese 
internaționale.

.le constituie 'actualmente în 
Românja o problemă a cărei 
complexitate se datorește rit
mului accelerat de indus
trializare, extinderii chimiză
rii agriculturii 
țării. Delegatul român a scos 
în evidență o 
mente specifice 
României în acest domeniu, în 
special cele pe care țara noas
tră le efectuează în Delta 
Dunării. Totodată, el a înfăți
șat unele realizări obținute 
prin zonarea funcțională a pro
ducției agricole și pădurilor. 
N. Simionescu a arătat că s-a 
pus un accent deosebit pe pro
blemele sanitare legate de po
luarea mediului ambiant. In 
încheierea raportului său. ex
pertul român a propus confe
rinței crearea sub egida 
UNESCO a unui sistem de 
pregătire postuniversitară a 
conservaționiștilor integraliști 
specializați în studiile inte
grate privind resursele natu
rale și mediul natural al omu
lui, instituirea unei perioade 
de 5—10 ani pe plan interna
țional dedicată conservării re
surselor și mediului natural al 
omului. *

Conferința își va continua } 
lucrările vineri în comisii.

și urbanizării

serie de ele- 
din experiența

I

Dr. TIMAR MATYAS, 
președinte al guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar a primit joi pe acad. 
Aurel Moga, ministrul sănă
tății al Republicii 
te România. La 
care s-a desfășurat 
mosferă caldă, prietenească 
fost de față dr. Szabo " 
ministrul sănătății al R. P. Un
gare, precum si Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la Buda
pesta.

sănă-
Socialis- 
primire, 

într-o at- 
a 

Zoltan,

ÎNTR-UN comunicat dat pu
blicității aseară la Londra de re
prezentanța Biafrei se arată că 
guvernul biafrez se declară satis
făcut de acordul dat de guver
nul federal al Nigeriei Crucii 
Roșii Internaționale pentru efec
tuarea transporturilor aeriene 
de ajutorare destinate popu
lației biafreze. Guvernul biafrez, 
se spune în comunicat, acceptă 
propunerea Organizației Inter
naționale de Cruce Roșie ca a- 
vioanele de transport să ateri
zeze pe aeroportul Ururu, subli
niind totodată necesitatea de a 
se folosi un teren de aviație de
militarizat pentru decolarea a- 
vioanelor care preiau ajutoarei© 
pentru Biafra.

ÎNTR-O conferință de pre
să ținută miercuri, înainte de 
plecarea sa spre Nicosia, 
președintele Ciprului, Maka
rios. care a făcut o vizită o- 
ficială în Grecia, a arătat că, 
după aprecierea sa, negocie
rile dintre delegațiile comu
nităților greacă și turcă din 
Cipru se vor solda, în curs 
de „o lună sau două" cu un 
acord care va constitui baza 
rezolvării problemelor în 
suspensie. Aceste negocieri, 
în vederea reglementării paș
nice a statutului insulei, vor 
fi urmate de tratative tripar
tite ale statelor interesate, 
Grecia. Turcia și Marea Bri- 
tanie. în altă ordine de idei, 
președintele Makarios a ară
tat că „vor fi create condiții 
pentru grabnica întoarcere a 
regelui Constantin la Atena.

IN ANII puterii populare, in 
R. D. Germană producția de 
lapte a crescut de 1,5 ori, de 
carne cu 70 la sută, iar de ouă 
— 2,2 ori. Au fost obținute suc
cese și în ceea ce privește cultu
rile cerealiere, unde între 1955 
și 1966 sporul mediu de recoltă 
a fost de peste 30 la sută.

LA UZINA de mașini agricole 
din Ruse a intrat în producție 
un nou tractor bulgar „TK-224 
U“. Tractorul este destinat în 
special lucrărilor pe terenurile 
în pantă „TK-224 U“ este 
înzestra't cu un motor cu ben
zină de 12 CP.

I
i
I
I
I
i
i
I

i

JOI a sosit la Ankara, îrttr-o 
vizită oficială de cinci zile, can
celarul R. F. a Germaniei, Kurt 
Georg Kiesinger. In 
trevederilor pe care 
cu reprezentanții 
turc vor fi abordate
bilaterale, precum și unele as
pecte ale actualei situații inter
naționale.

timpul in
ie va avea 
guvernului 

probleme

„CALIFORNIA va fi distrusă 
ca Sodoma și Gomora din anti
chitate" — a... proorocit pastorul 
american Robert Theobald, a- 
parținînd cultului Penticostal. 
După prezicerile sale, pînă în 
1970 puternice cutremure de pă- 
mînt vor pune capăt domniei 
„Marijuanei, a hippis-ilor, a 
chelneritelor ..topless", a L. S. 
D-ului (halucilogen), a depravă
rii și necredinței". De teama vii
toarei catastrofe, peste 300 de 
adepți fideli ai cultului Penti
costal au părăsit deja Califor
nia, îndreptîndu-se spre locuri 
mai puțin „păcătoase".

PRAGA 5. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C.G. a vi
zitat miercuri seara întreprinde
rile industriale C.K.D.-Praga 
Auto-Praga. El a discutat 
muncitorii care l-au salutat 
multă căldură în mijlocul lor.

A. Dubcek a mulțumit călduros 
muncitorilor pentru poziția lor 
fermă revoluționarii din ultimele 
zile. El și-a exprimat convingerea 
că aceștia vor fi și mai departe 
un sprijin hotărî tor al partidului 
în eforturile sale pentru dezvol
tarea socialistă a Cehoslovaciei.

PRAGA 5. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu. transmite: 
Președintele R.S. Cehoslovace. 
Ludvik Svoboda, și premierul 
O. Cernik au vizitat zilele aces
tea cîteva întreprinderi indus
triale din Praga. în convorbirile 
avute cu reprezentanții între
prinderilor. aceștia i-au asigurat 
pe conducătorii cehoslovaci că 
nici ’ în momentele cele mai 
grele producția întreprinderilor 
lor practic nu a fost oprită. 
Tncheindu-ți vizita la întreprin
derea ..Electropristoj'*, președin
tele Svoboda și-a exprimat sa
tisfacția că uzina a 
cu succes sarcinilor 
ție și a subliniat 
„unității, chibzuinței

făcut față 
de produc- 
importanța 

și rațiunii".

PRAGA 5. (Agerpres). — Joi 
la Praga a început să apară, 
alături de „Rude Pravo", „Ces- 
koslovenskv Sport", „Vecerni 
Praha" și ziarul „Prace", organ 
al sindicatelor cehoslovace. Tot

pozițiilor Plenarei
a I a a C.C.al U.C.I.

EUROPA 68
SCRISOARE DIN VIENA DE LA MIHU VULCÂNESCU

Sălile Muzeului de artă a- 
plicată din Viena, găzduiesc 
în aceste zile, o expoziție de 
piptură figurativă, dotată cu 
premii Marzotto. Participă 
30 de țări europene. Cu două 
săptămîni în urmă, a fost 
deschisă aici și una dintre 
cele mai mari expoziții 
Picasso din ultima vreme 
(pictură — grafică — cera
mică — tapiserie).

Impresiile diferite și con
tradictorii ce se impun după 
vizitarea expoziției Marzotto 
— Eunopa-68, le-am concen
trat în rîndurile de față, no- 
tindu-le nu fără o premedi
tată alegere, astfel îneît vor 
apărea ca un drum in zig
zag, nerespectind litera cata
logului ci, mai degrabă, ți- 
nînd de impresiile lăsate a- 
supra mea, pînă în clipa 
cind scriu aceste rînduri.

Punctul de atracție al ex
poziției este, fără îndoială, 
locul unde se află expuse 
tablourile italianului Genti- 
lini. Din cele cinci pinze ex
puse, trei nuduri și două 
compoziții, o lucrare se re
marcă net : binecunoscuta 
pînză, „Ipolita din piața Mi
racolelor". Măiestria lui Gen- 
tilini. impune din prima cli
pă chiar și celui neavizat și 
nu-ți trebuie pregătire spe
cială să poți urmări gînduri- 
le marelui artist, 
italieni, Masseli 
expun, primul 
mari, colorate strident într-o 
manieră ce amintește pe un
deva reclamele de neon și al 
doilea. uA foarte subtil colo
rist, ce se menține în limi
tele nonfigurativului, vădind 
totuși o grijă deosebită pen
tru materie și compoziție. 
Tablourile sale, cu nostalgi
ce griuri-argintii, rămîn pî
nă la urmă cifruri de nedes- 
legat pentru unii..

Franța, prin Pouqet, He
lion, Peltin și Helene de 
Beauvoir, nu produce sur
prize și din păcate nu lasă 
nici o impresie aparte. Lu
crările Helenei de Beau
voir par mai degrabă niște

Aiți doi 
și Zigania. 
compoziții

jocuri nevinovate de copii, 
(fără sinceritatea acestora) 
în timp ce tablourile lui 
Pouqet vădesc un stil pro
priu galeriilor cu prețuri 
fixe. Singur Peltin. in pin- 
zele sale, create in două 
maniere diametral opuse, ră- 
rhîne cel mai reprezentativ 
dintre francezi. Două dintre 
lucrările sale, excelente ca 
punere în pagină și subtil 
colorate, creează o atmosfe
ră de vis.

Republica Federală a Ger
maniei este deținătoarea u- 
nui premiu Marzotto. cu lu
crările lui Horst Antes, 
remarcă doar pasiunea

Se 
sa 

excesivă pentru erotism, pla
sată pe fundalul unor colaje 
ce-ți amintesc flagrant de 
Klee. Colegul său. Klasen 
s-a specializat în băi și chiu
vete. Tehnica 
folosită comun în 
pentru comerț.

Danemarca este reprezen
tată și de Saura.
pînze ce aduc izbitor cu ma
niera lui Bracque. schimbind 
doar gama coloristică.

Din patria lui El Greco, 
vine și Juan Genovez : ex
pune un triptic antirăzboi
nic, creat cu o voită restrîn- 
gere a paletei și cu reale ca
lități picturale și umane.

Fără să epuizez decît o 
parte din cele văzute, voi în
cheia cu lucrările englezului 
Sutton, lucrări ce se fac no
tate datorită acurateții dese
nului și puritatea culorii cu 
precizie puse, ca în stampe
le japoneze.

Desigur, pot fi incluse și 
încă alte nume și mai cu 
seamă titluri de tablouri. 
Interesantă ca efervescență 
coloristică, ca modalități de 
exprimare și ca schimb de 
opinii, expoziția Marzotto — 
Europa-68, rămîne totuși în 
afara gustului marelui pu
blic și a cunoscătorilor. „Ia
tă timpul cînd a picta nu 

. mai este un joc" — citează 
Eluard. Aceste cuvinte spun 
totul...

Ini este cea 
reclamele

cu citevx

■

BELGRAD 5 (Agerpres). — 
Ședința Prezidiului și Comite
tului Executiv al Conferinței 
Federale a U.S.P.M.I., care a 
avut loc la Belgrad, constată 
In concluziile sale că toate 
popoarele din Iugoslavia își 
manifestă sprijinul hotărît. a- 
cordat pozițiilor Plenarei a 
N-a a C.C. al U.C.I. și își ex
primă solidaritatea deplină cu 
popoarele ceh și slovac. In 
concluzii se arată că rezoluția 
Plenarei a X-a și Directivele 
Trasate de ea reflectă starea 
de spirit a întregii țări și 
trebuie să reprezinte platforma 
politică a activității viitoare a 
cetățenilor R.S.F.I. în legătură 
cu situația internațională și 
sarcinile dezvoltării interne a 
țării.

Răminînd consecventă prin
cipiilor respectării suverani
tății. independenței și neames
tecului în treburile interne ale 
oricărei țări, dreptul la calea 
autonomă de dezvoltare so
cialistă. se arată în concluziile 
adoptate de ședință, Iugosla- 
via va acorda în continuare 
ajutor tuturor factorilor care 
vor contribui la restabilirea 
suveranității RS. Cehoslovace, 
ia plecarea trupelor străine și 
la realizarea procesului de re
naștere a societății socialiste 
democratice, dorită de poporul 
cehoslovac. în această lumină 
privesc cetățenii Iugoslaviei 
socialiste acordul de la Mos-
cova.

R S. F. IUGOSLAVIA. — Ve
dere a autostrăzii Zagreb— 

Karlo bag

între poporul român și po
porul bulgar au existat de-a 
lungul veacurilor legături 
frățești și ele au înscris îm
preună în cartea istoriei pa
gini de trainică prietenie. 
Aceste legături de prietenie 
își au începuturile în secole
le îndepărtate ale istoriei, 
Păstrînriu-și ființa de stat, 
Moldova și Țara Româneas
că au reprezentat un perma
nent punct de sprijin pentru 
popoarele supuse nemijlocit 
dominației otomane, ele fa- 
vorizînd lupta de eliberare a 
acestor popoare. De aseme
nea, faptul că au beneficiat 
de un regim de autonomie a 
îngăduit desfășurarea în 
Principatele Române a unor 
activități 
tense — 
exercitat 
— decît 
activități 
drat și reprezentanți ai po
poarelor sud-dunărene. în sfîr- 
șit, viața culturală desfășura
tă pe teritoriul țărilor ro
mâne nu se adresa numai ro
mânilor, ci și celorlalte po
poare ale Sud-Estuluî Euro
pei. Nu întâmplător, în Prin
cipatele Române s-au execu
tat în secolul al XIX-lea, în 
perioada premergătoare eli
berării, tipărituri în limba 
bulgară.

La sfîrșitul secolului «al 
XVIII-lea și Ia începutul se
colului al XIX-lea. destrăma
rea orînduirii feudale și as
censiunea capitalismului, ca 
și situația internațională fa
vorabila, au creat condițiile 
de trecere la lupta de elibe
rare și de înlăturare a domi
nației otomane. Umăr la 
umăr, popoarele supuse do
minației otomane au ridicat 
steagul luptei de eliberare, 
sprijinindu-se reciproc, în 
1821, unități constituite bul
gare s-au încadrat în mișca
rea revoluționară condusă de 
Tudor Vladimirescu.

în tot cursul secolului al 
XIX-lea, poporul bulgar a 
acționat cu vigoare pentru 
eliberarea sa și pentru consti- 

i tuirea statului său național. 
Poporul român a privit cu 
întreaga simpatie ____
luptă și i-a dat tot sprijinul. 
Mișcarea de eliberare bulga
ră a găsit în Principatele Ro
mâne vecine un teren priel
nic pentru desfășurarea acțiu
nilor ei. în Principate au func
ționat școli bulgărești, s-au 
tipărit numeroase cărți, în 
zece orașe de pe teritoriul 
României, au putut să des
fășoare o activitate științifică 
și literară pusă în slujba dez
voltării culturii naționale bul
gare numeroși cărturari bul
gari, dintre care mulți se 
formaseră în școlile înalte 
din Principate. De o deose
bită însemnătate a fost apa
riția în Principatele Unite a 
unor ziare bulgărești sau ro- 
mâno-bulgare dintre care cel 
mai de seamă a fost „Bădășt- 
nost Viitorul", sub redacția 
luptătorului revoluționar bul
gar Gheorghe S. Rakovski 
(1864).

Tot în Principatele Unite au 
apărut mai multe reviste bul
gărești, dintre care cea mai 
de seamă a fost ..Bălgarska 
starina" (Antichitatea bulga
ră), editată tot de Rakovski. 
în perioada următoare împre
jurările internaționale au fa
vorizat dezvoltarea unei lupte 
fățișe a poporului bulgar 
pentru eliberare și deseori 
punctul de plecare al acestor 
acțiuni l-a reprezentat terito
riul român. unde luptătorii 
bulgari au beneficiat de sim
patia cercurilor celor mai

economice mai in- 
cu tot monopolul 
de Poarta otomană 
la sud de Dunăre, 
în care s-au încă-

această

largi și nu numai de îngă
duința dar și de sprijinul au
torităților.

La începutul ultimului 
sfert al secolului al XIX-lea, 
popoarele de la sudul Dună
rii au ridicat steagul insurec
ției, pornind Ia lupta de eli
berare. Identitatea de intere
se, ura împotriva cotropitoru
lui au unit într-un elan co
mun lupta acestor popoare și 
a poporului român dornic de 
a-și dobîndi independența. 
„Răscoala din aprilie" 1876 a 
poporului frate bulgar — în 
fruntea căreia s-au situat ma
fii democrați revoluționari 
Hristo Botev și Vasil Levski 
— a avut un deosebit răsu
net și a fost urmărită cu un 
cald interes în România. 
Ziarele românești au con
damnat cu asprime sînge- 
roasa reprimare a luptătorilor 
pentru libertate bulgari de 
către otomani. „Sîntem tare 
convinși — se scria într-un 
articol — că popoarele civi
lizate din Europa nu vor 
lăsa ca în secolul al XIX-lea, 
secolul luminii, cum îl hu- 
mesc dînsele, un popor atît 
de muncitor cum e poporul 
bulgar să fie lăsat pradă 
care nu mai respectă nimiiK 
a căror cruzime a trecut 
toate marginile".

în 1877 alăturîndu-se tru
pelor ruse și române, mii de 
voluntari bulgari și-au . arătat 
eroismul. Pe cîmpiile Bulga
riei, ostașii iomâni au luptat, 
la rindul lor, pentru consfin
țirea neatârnării patriei lor și 
prin jertfele lor de sînge ei 
au contribuit totodată la re- 
cîștâgarea libertății Bulgariei, 
în 1878, cu prilejul tratative
lor de pace, Bulgaria a fost 
reconstituită sub forma unui 
stat autonom, care — peste 
trei decenii — își va procla
ma < deplina indepen
dență. Conlucrînd strîns, 
poarele român și bulgar și-» 
recîștigat libertatea. 
români - 
înainte de 
și a porni lupta antiotomană 
■— pe noi ne 
simpatia cea mai vie, 
niciodată 
măcar de o singură neînțele
gere".

Tradițiile seculare de soli
daritate și prietenie dintre 
popoarele român și bulgar au 
fost duse mai departe de 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar 
care de la înființarea lor au 
luptat împotriva politicii cla
selor exploatatoare, pentru 
strîngerea legăturilor de prie
tenie dintre cele două po
poare. Pietenia româno-bul- 
gară s-a dezvoltat și a căpă
tat apoi un nou conținut 
după cucerirea puterii politi
ce de către clasa muncitoare 
în cele două țări, la baza ei 
stînd caracterul comun al 
orînduirilor de stat și ideolo
gia marxist-leninistă.
— arăta 
Ceaușescu, cu 
făcute în 
delegația de 
vernamentală 
garia — sub 
lismului prii 
bulgară înflori

---------------- - “J
scrisese Botev 

a trece Dunărea

leagă de voi 
care 

nu a fost violată

,, Astăzi 
tovarășul Nicolae 

prilejul vizitei 
România de 

partid și gu- 
a R. P. Bul- 
soareie socia- 

ietenia româno- 
irește tot mai pu

ternic, se dezvolta relațiile po
litice, economice, tehnice, ști
ințifice și culturale dintre ță
rile noastre, în interesul fie
căreia și al cauzei generale a 
socialismului". Găsindu-și iz
voare într-un trecut glorios 
comun, legăturile dintre po
poarele român și bulgar se 
întăresc și se (dezvolta conti
nuu sub semnul luminos al 
socialismului și al păcii.
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