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VIZITA CONDUCĂTORILOR j
DE PARTID Șl DE STAT LA IAȘI:

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Petre Lupu, membru supleant al Comitetuiui Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat 

pentru Probleme de Organizare și Salarizare, și Gheorghe Stoica, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, au sosit în dimineața zilei de 16 octombrie la Iași.

Devenite o metodă de lucru, o practică permanentă în activitatea conducerii de partid și de stat, aceste vizite 
ale conducătorilor de partid și de stat prilejuiesc însuflețite dialoguri cu cei ce muncesc în uzine și fabrici, pe 
ogoare, în școli și în laboratoare, în instituții de știință, artă și cultură, cu lucrători ai organelor de partid și de 
stat, ample dezbateri și analize în problemele îndeplinirii marilor sarcini ale cincinalului, ale obiectivelor stabilite 
de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului.

'înainte de a trece la următoarea operațiune, Constantin Polojean 
și rtie^Slan cules ou de la Șantierul hidroenergetic național Porțile 

/ de Pier fac un ultim consult.
Foto : C. CONSTANTIN

Prezent pentru prima dată 
aici, rămîi surprins. De pe la 
colțuri, pe mai toate străzile 
apar camioane care urcă sau 
coboară pantele destul de re
pezi. Neașteptat de multe ma
șini pentru un oraș de mări
mea Șiretului. Te lămurești a- 
bia după ce observi plăcuța, 
pusă de altfel la vedere. 
„Școala". Traficul este încăl
cat de prezența în localitate 
a unei școli, de-acum cu tra
diție, pentru pregătirea șoferi
lor, iar cei care mînuiesc vo
lanul în prezent nu sînt de- 
cit candidații la fotoliul viito
rului șofer.

Curtea școlii. N-ai crede, ju
decind după liniștea care stă- 
pinește aici, că. în această in
cintă, își desfășoară activita
tea peste 400 de elevi. Nici un 
zgomot de nicăieri. Explica
ția ne-a amintit de imaginea 
intilnită în primele minute 
ale sosirii în oraș. Cei care nu 
au ore de curs sînt plecați pe 
trasee. Cu mașinile școlii 
exersează conducerea, își for
mează deprinderile practice.

— Ne aflăm la a 14-a serie 
de școlarizare — ne spune to
varășul Marin Verbiță, direc
tor adjunct al școlii. Grupa de 
elevi care se pregătește acum, 
împărțită în 12 clase, este în 
prima fază de școlarizare — 
cele trei luni de studii cu ac
cent pe cunoașterea teoretică

N. L'DROIU

(Continuare în pag. a V-a)

„.Ora 8. Gara Nicolina. 
Printre dealurile Cetățuii și 
Galatei, peste care toamna 
a turnat din belșug culori 
de smaragd și chihlimbar, 
își face apariția trenul ofi
cial.

In. uralele și aplauzele pu
ternice ale mulțimii coboa
ră pe peron tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat. Se ovaționează puter
nic pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Repu
blica Socialistă România, 
pentru conducerea înțe
leaptă a partidului și statu
lui nostru, se scandează nu
mele secretarului general 
al C.C. al P.C.R. în această 
atmosferă de entuziasm ge
neral răsună chemări în
chinate unității de nezdrun
cinat dintre partid, guvern 
și popor, adeziunii față de 
cauza socialismului și păcii 
în întreaga lume.

Oaspeții sînt salutați de 
tov. Miu Dobrescu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Iași al P.C.R.. pre
ședintele consiliului popu
lar județean, și de alți re-

(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
/o adunarea populară din lași

Dragi tovarăși,

Vă rog să-mi dați voie să 
încep prin a vâ adresa dv., 
tuturor cetățenilor orașului și 
ai județului Iași, un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al Partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernului 
Reoublicii .Socialiste România 
(aplauze, urale).

Am început vizita în orașul 
dv. pe un timp ploios. Cu toate 
acestea, trebuie să spun că 
ploaia n-a împiedica* pe mun
citori. pe țărani, pe intelectuali, 
femei și bărbați, bătriai și ti
neri, să-și exprime, prjn calde 
manifestări de simpatie, încre
derea, adeziunea lor deplină la 
politica marxist-leninistă 
partidului nostru 
punde pe deplin
vitale ale întregii noastre na
țiuni (aplauze puternice).

Vizita noastră în municipiul 
și județul Iași se înscrie în 
preocupările conducerii parti
dului și guvernului de a se

a 
care cores- 
intereselor

sfătui cît mai des cu activul 
de partid și de stat, cu comu
niștii, cu oamenii muncii din 
toate domeniile, asupra felului 
cpm se înfăptuiesc hotărîrile 
Congresului, asupra măsurilor 
ce trebuie luate pentru desfă
șurarea în mai bune condiții 
a activității noastre de desăvâr
șire a construcției socialiste, de 
ridicare a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, (a- 
plauze).

Am vizitat ci te va din între
prinderile dv. Trebuie să re
marc cu satisfacție câ prevede
rile cincinalului se înfăptuiesc 
cu succes și în Iași, ca pe în
treg cuprinsul patriei. Am vi
zitat uzina de fibre sintetice 
oare urmează să intre in cu- 
rind în producție. Trebuie să 
exprim aici felicitări călduroa- 

are au reu
șit să realizeze cu ci te va luni 
mai devreme această între
prindere modernă, (vii aplau
ze). Am vizitat noua întreprin
dere de tricotaje, de asemenea

se cons'

una din întreprinderile moder
ne ale industriei ușoare cin ța
ra noastră, creație a acestui 
cincinal. Trebuie să transmit 
aici cele mai calde felicitări 
întregului colectiv de munci
tori. tehnicieni și ingineri, con
ducerii întreprinderii, pentru 
felul cum știu sâ folosească a- 
ceste mijloace în vederea asi
gurării unei producții de bună 
calitate (aplauze). Am vizitat 
și o întreprindere veche a la
șului : Uzina mecanică „Nico
lina*. E cunoscut trecutul glo
rios al muncitorilor acestei u- 
zine, faptul că de aici s-au ri
dicat nenumărați luptători re
voluționari care au dus cu 
cinste steagul marxism-Ienini*- 
mului. în lupta pentru drep
turi. pentru o viață mai >icâ. 
pentru libertatea socială s 
națională a poporului nostru 
(aplauze). Uzina mecanică „Ni
colina" a trecut la o fabricație 
nouă. Am văzut ceva din noi
le ei realizări. Trebuie să re
marc preocuparea acestui co-

lectiv de muncitori, ingineri și V 
tehnicieni cu veche tradiție 
profesională, de a da produse 
de înaltă tehnicitate, de a-și W 
perfecționa continuu munca.
Felicităm din toată inima a- 
cest colectiv și îi urăm succese W 
tot mai mari în activitatea sa. 
(aplauze).

Am putut constata cu satis- 
facție că industria lașului se a 
dezvoltă continuu, făcînd din " 
arest oraș unul din marile cen
tre industriale ale patriei noas- A

o fabrica)

(Continuare în pag. a Ill-a)

ÎN PAG. 5:
MEXIC W68
Furtună în lumea 

recordurilor

• Pe scurt, așa 
poale fi caracteriza
tă ziua a patra a în
trecerilor de la Ciu- 
dad de Mexico.

• In această zi 
au fost doborîte nu
meroase recorduri 
mondiale.

• In această zi au 
fost pulverizate, de 
asemenea, numeroa
se recorduri olim
pice.

• Probele de cali
ficare au confirmat, 
dar au și infirmat, 
mulți favoriți și au 
trimis în prima linie 
a întrecerii „sportivi 
fără galoane".

Citifi in vagina a treia o 
cronica a celei de-a patra zile 
a Olimpiadei.

ORIZONTUL CULTURAL 

AL TÎNÂRULU! SCRIITOR

Entuziasta adunare 
populară din Piața 

Unirii

Foto : AGERPRES

CIFRA
Am citit cu sur

priză într-o revistă 
cum un cititor în
treba redacția res
pectivă dacă între 
mijloacele războaie
lor este permisă și 
înfometarea ? Chiar 
această curiozitate 
mi s-a părut, la ur
ma urmelor, mon
struoasă, dar, în sfîr- 
șit. Corespondentul, 
vai nouă, răspundea, 
după o consultare a 
arhivelor, că potrivit 
mai multor izvoare, 
operațiunea este per
misă. Nu cred că se 
scuza genocidul, se 
făcea numai o con
statare : nimic nou 
sub soare în materie 
de distrus inamicii. 
Am răsfoit, deci, cî- 
teva cărți. Arrianus 
în relatarea Expedi
ției lui Alexandru

E bine cunoscut rolul, din ce în ce mai mare, 
al documentării în toate domeniile de activitate 
umană. Ea este una din condițiile indiscutabile 
ale succesului. Era ordinatoarelor, în care am in
trat, în ultimul deceniu, nu este în fond decît o 
eră a documentării maxime, devenite posibilă 
grație tehnicii modeme.

Rolul documen
tării intr-o operă 

literară 
cu subiect istoric

CONST. C. GIURESCU
Aceeași necesitate a documentării temeinice, 

dacă se poate exhaustive, este valabilă și în do
meniul disciplinelor umaniste, în literatură și în 
artă. Cine cercetează viata și opera lui Eminescu 
rămîne impresionat de grija cu care se documenta 
acesta, de informațiile amănunțite pe care și le 
lua chiar din domenii, la prima vedere, îndepăr
tate de preocupările sale.

Ce importanță are documentarea pentru o operă 
literară cu subiect istoric, se poate vedea din cî- 
teya romane istorice celebre ale vremii noastre. 
Mă refer în primul rînd la romanul francez „Les

(Continuare în pag. a IV-a)

CONVENABILĂ
EUGEN BARBU
cei Mare 
vestește 
despre < 
macedoneanului. Ră
nit. teribilul strateg 
are grijă de morții 
adversarilor, pe ca- 
re-i coboară în pă- 
mînt cu mare cere
monial. Funeraliile 
au măreția care l-a 
inspirat în „Antoniu 
și Cleopatra" pe 
Shakespeare. Hero
dot, în Cartea a IlI-a 
a Istoriilor sale, des
crie insurecția babi
lonienilor împotriva 
lui Darius : „Cînd 
s-au hotărît să se 
răscoale pe față, 
iată ce-an făcut, a- 
fară de mamele lor, 
fiecare își alese, din 
oițe femei avea în

i în Asia po- 
cu pompă 

cavalerismul

casa Iui, după voie, 
numai pe una singu
ră, iar pe toate cele
lalte,- adunindu-Ie la 
un loc, le sugruma
ră. Fiecare își păs
trase cite o femeie 
care să-i facă de 
mîncare, iar celelal
te își găsiră moar
tea, ca în felul aces
ta să se cruțe me
rindele..." Această 
măsură teribilă le 
dă celor asediați un 
fel de veselie deli
rantă manifestată 
prin strigăte și dan
suri în fata asedia
torilor, cărora li se 
strigă : „Ne veți lua 
cetatea decît atunci 
cînd vor făta catî- 
rii !“ Reportajul, da

(Continuare în 
pag. a IV-a)
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT LA IAȘI
(Urmare din pag. I) 

prezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat. Țăranul 
cooperator Ștefan Dâniiă din 
comuna Uolboca inibie pe oas
peți, du.pă. datini străbune, să 
guste din piine și sare si din 
vestitele vinuri ale podgoriilor 
ieșene. Pionieri și- fete, m fru
mosul port național, oferă flori 
conducătorilor de partid și de 
stat.

Cu nesfîrșite urale sînt în- 
tîmpinați in piața gării secre
tarul general al C.C. al l’.C R. 
și ceilalți conducători. Coloana 
de mașini străbate meet Calea 
Nicoiinei și Calea Țuțorei, în_- 
dreptindu-se spre noua zonă 
industrială a lașului, De a 
lungul străzilor, mărginite de 
silueta blocurilor ridicate în 
ultimii ani, o mare mulțime de 
oameni ai muncii saluta cu 
bucurie și oferă flori oaspeți
lor dragi.

Din mașina deschisă, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer răspund căl
duros saluturilor ieșenilor.

lașul a fost și rămine in
discutabil acel centru pres
tigios al culturii românești, 
din cuprinsul căruia s-au 
ridicat multe figuri lumi
noase ce aveau să înscrie nu
mele țării și al poporului 10- 
mân in marea aulă a culturii 
și științei universale. lașul se 
descoperă insă, in fața oaspe
ților, dincolo de strada Soco- 
la, sub o nouă și impunătoare 
înfățișare — a unui centru e- 
conomic tot mai puternic, care 
1 mpresionează prin geometria 
și arhitectonica numeroaselor 
obiective industriale, desfășu
rate pe o suprafață de peste 
500 de hectare.

Deși actul de naștere al a- 
cestei zone industriale a fost 
semnat cu numai opt ani în 
urmă, atunci cind constructo- 
rii turnau aci fundațiile^ Uzi
nei metalurgice și ale Fabri
cii de ulei, astăzi, cele 35 de 
întreprinderi republicane și 
ale industriei locale realizează 
peste 2.5 la sulă din producția 
industrială a țării, iar aproxi
mativ 15 la sută din producția 
întreprinderilor ieșene face o- 
biectul exportului.

De-a lungul magistralei in
dustriale, coloana oficială tre
ce printre mulțimea masată 
pe trotuare ca printr-un ade
vărat culoar viu. Primul popas 
are loc în fața unei machete 
și a mai multor panouri așeza
te în preajma a trei viguroase 
vlăstare industriale: fabrica 
de mase plastice, țesătoria de 
mătase „Victoria" și centrala 
electrică de termoficare. Con
ducătorii de partid și de stat 
primesc explicații amănunțite 
despre actuala configurație și 
despre perspectivele industri
ei ieșene.

Ing. dr. Constantin Mihăi- 
lescu, directorul D.S.A.P.C., 
informează că din anul 1966, 
de la vizita precedentă pe care 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a făcut-o la Iași, în a- 
ceastă zonă au intrat în func
țiune : o nou,ă și complexă li- 
latură la fabrica „Țesătură", 
complexul de morărit și pani-: 
ficație care prelucrează zilnic 
220 tone grîu, furnizînd popu
lației 60 tone pîine, 30 tone de 
paste făinoase și 30 de tone 
de biscuiți, fabrica de oxigen 
și s-a dublat capacitatea cen
tralei electrice de termoficare. 
în acest peisaj, și-au făcut a- 
pariția noi schele care contu
rează viitoare obiective indus
triale de mare importanță eco
nomică : țesătoria de mătase 
„Victoria", proiectată pentru 
o producție anuală de 20 mi
lioane metri pătrați, o între
prindere pentru reparatul u- 
tilajului greu, o fabrică de ce
ramică, ce va furniza anual 
70 milioane cărămizi, o fabri
că de industrializare a laptelui, 
un centru de industrializare a 
fructelor și legumelor și alte 
întreprinderi. în cadrul discu
țiilor. subliniindu-se marea di
versificare a industriei din a- 
ceastă parte a țării, directorul 
D.S.A.P.C. subliniază că reco
mandările pe care secretarul 
general al partidului le-a făcut 
la începutul cincinalului, cu 
prilejul vizitei precedente, au 
constituit prețioase îndrumări 
pentru proiectanții și con
structorii noilor obiective.

Remarcînd că schițele și pro
iectele expuse cu doi ani în 
urmă s-au materializat cu 
succes în noi fabrici și uzine, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat ca și pe viitor să 
se depună aceleași eforturi 
susținute pentru realizarea la 
timp a investițiilor și scur
tarea termenelor de execuție, 
pentru cheltuirea cît mai ju
dicioasă a fondurilor, cores
punzător intereselor econo
miei naționale și ale întregu
lui popor.

Conducătorii de partid și de 
stat se îndreaptă apoi spre 
Uzina de fibre și fire sintetice, 
a cărei amplasare și construc
ție a fost discutată cu prile
jul vizitei din anul 1966. A- 
tunci, pe aceste locuri se în
tindea un cîmp în care se 
afla, solitară, doar Uzina de 
țevi. Astăzi, metalurgia și chi
mia stau față în față.

La sosire, oaspeții sînt sa
lutați de Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, și 
Matei Ghigiu, miniștrii de 
construcții pentru jn-lustri» 
chimică și rafinării, și de con
ducătorii întreprinderii. în 
fața unei machete, Ion Staicu, 
directorul întreprinderii, înfă
țișează caracteristicile gene
rale ale uzinei, care va furniza 
anual 10 000 tone fibre polies- 
terice. Din 1970, o dată cu cea 
de-a doua etapă, uzina va pro
duce și 3 000 tone fire sintetice. 

El subliniază că, datorită hăr
niciei constructorilor și a mon- 
torilor de utilaje, care au de
vansat lucrările cu circa șase 
luni față de grafic, viitoarea 
întreprindere va putea fi pusă 
în funcție înainte de terme
nul prevăzut.

Conducătorii de partid și de 
sțaț sînt invitați să viziteze 
pavilioanele și secțiile fabri
cii, aflate în faza d.e finisaj 
a montajului instalațiilor, — 
unele în perioada rodajului 
mecanic, iar altele în pragul 
începerii probelor tehnologice. 
După vizitarea secțiilor de po- 
licondenșare și filare, oaspeții 
s-au oprit la secția de etirare, 
care urma să intre în rodajul 
mecanic chiar în această zi. 
Gazdele roagă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să conec
teze instalația de punere in 
mișcare a agregatelor acestei 
secții. Răspunzind invitației, 
secretarul general al partidu
lui se apropie de tabloul de 
comandă și apasă pe unul dia 
butoane. Un bec roșu semnai ir 
zator, se aprinde, anunțînd co
nectarea. După cîteva secunde, 
un al doilea buton pune în 
mișcare întregul angrenaj de 
mașjnj și instalații, operație 
ce marchează intrarea în ro
daj mecanic a noii linii tehno
logice. Sînt vizitate, în corii» 
nuare. cele aproape 20 de in
stalații din componența uzinei, 
oaspeții oprindu-se în fața in
stalației de distilare a ameste
cului de amoniac și glicei, in
stalație care se află în faza de 
finisare.

La încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu adre
sează felicitări projectanțiîor, 
constructorilor și montorpor 
acestei noi uzine chimice,. * u- 
rîndu-le succese în activitatea 
viitoare.

Se face apoi un popas la cea
laltă extremitate a platformei 
industriale ieșene, la fabrica 
de tricotaje „Moldova". Aici, 
oaspeții sînt întimpinaîi de 
Alexandru Sencovici, ministrul 
industriei ușoare, și de alte 
cadre de conducere din mi
nister și din întreprindere. 
Conducîndu-i prin diferite 
secții, ing. Nadia Lămâșar.u, 
directoarea întreprinderii, 
subliniază că această modernă 
unitate, cu o producție anuală 
de 17,5 milioane bucăți trico
taje, pentru a cărei construc
ție și dotare s-au cheltuit 84 
milioane lei, și-a amortizat 
investițiile încă din primul an. 
în anul viitor, întreprin
derea urmează să-ji ridi
ce producția la 25 milioane 
bucăți tricotaje. Ministrul in
dustriei ușoare precizează că 
mașinile de tricotat, cele de 
bobinat și iasiaiațliie de vop
sit sînt în totalitate furnizate 
de întreprinderi ale industriei 
românești și că printre diei ' 
fabricii de tricotaje figurează 
firme importatoare din Aus
tria. Canada, Franța, U R.S.S.,
R. F- a Germaniei, Olanda,
S. U.A. și altele, care achizițio
nează 25 la sută din producția 
anuală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători urmă
resc funcționarea modernelor 
mașini din secțiile de bobinat, 
tricotat, finisaj, croit și con
fecții și cercetează calitatea 
diferitelor produse.

în holyl blocului adminis
trativ se vizitează expoziția 
care prezintă o bună parte din 
cele 120 de sortimente reali
zate de întreprindere.

în uralele miilor de munci
tori, care-i petrec pe oaspeți 
exprimînd sentimente de ne
țărmurită dragoste și simpa
tie, conducătorii de partid și 
de stat se îndreaptă apoi spre 
Uzina mecanică „Nicotină" — 
întreprindere veterană a indus
triei ieșene. Numele ei este 
înscris cu majuscule în istoria 
mișcării muncitorești din țara 
noastră. De aici s-au ridicat 
luptători dîrzi pentru cauza 
socialismului și comunismului, 
aici muncesc astăzi înconju
rați cu dragoste și stimă — 
alături de mii de tineri, noul 
schimb al luptei revoluționare 
— încă mulți veterani ai vechii 
Nicoline.

Cu tradiționala pîine și sare sint intimpinați Inalțli oaspeți Foto ; AGERPRES

Alături de muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii uzinei este 
prezent ing. Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

Uzina noastră — arată ing. 
Vasile Lupușoru, directorul în
treprinderii — este in curs de 
reprofilare, pentru utilaje de 
construcții și drumuri rutiere. 
Datorită sprijinului partidului 
și guvernului, această acțiune 
se dezvoltă intr-un ritm rapid. 
Ca urmare a creării unor noi 
condiții de lucru, prin lărgirea 
spațiului de producție și reuti- 
larea cu mijloace moderne, 
s-a realizat, iacă din 1965, pri
mul an ai acestei acțiuni, o 
producție de 900 tone utilaje 
noi. Astăzi, volumul producției 
este de peste 5 ori mai mare, 
iar in 1969 va ajunge la 8 000 
tone utilaje.

în timpul vizitei prin sec
țiile întreprinderii, oaspeților 
le sint prezentate stațiile de 
preparare a mixturilor asfal- 
tice, care au o capacitate de 
10 tone pe oră, și o instalație 
automată concepută cu cabină 
de comandă, dozator de agre
gate, bandă transportoare, us- 
cător și stație de maiaxoare — 

arată uzină care va putea 
prepara 40—60 tone mixturi 
asfaltice pe oră. Practic, în 
fiecare minut o basculantă va 
putea fi încărcată și expediată 
către drumurile în construcție.

Si nț prezentate apoi scării’.-

DIN SOLUL FERTIL AL 
CULTURII IEȘENE CRESC 
VLĂSTARE VIGUROASE

Sunete pătrunzătoare de a- 
lămuri vestesc apropierea iu
birilor oaspeți pe poarta ce
tății universitare — poartă 
simbolică, evoci nd intrarea în 
vechile cetățui moldovenești, 
străjuită de două foișoare cre
nelate.

Porțile se desfac larg, pri
mitoare. înaintea conducători
lor de partid și de stat se 
deschide perspectiva noii Pieii 
a Tineretului, dominată 6e 
clădirea Bibliotecii „Mihai E- 
minescu-, a Universității ie
șene, de noua construcție a 
„Casei Tineretului".

Treptele „Casei Tineretului- 
și piața din fața ei sint inun
date de miile de elevi ai școli
lor de cultură generală, ai li
ceelor și școlilor profesionale, 
alături de care se află îndru
mătorii lor — profesori, ed»t- 
catori.

Răsună zeci de trompete, sir.t 
fluturate eșarfe albastre, gal
bene. roșii. Pionierii dau ono- 
rul. Cea mai tinâră generație 
a lașului înconjoară cu dra
goste pe conducătorii iubiți ai 
partidului și statului.

Elevul Mircea Alexar.dres- 
cu, de la Liceul nr. 8 „Dimi- 
trie Centenur" se prezintă con
ducătorilor de partid și de stat, 
raportind :

„Tovarășe secretar general, 
cu prilejul vizitei dumnea
voastră în municipiul Iași, 
pionierii depun jurămîntul 
solemn că vor învăța și vor 
munci pentru a sluji cu cre
dință patria și Partidul Co
munist Român".

Urale care nu mai contenesc 
întăresc acest legămînt, con
ducătorilor de partid le sînt 
oferite buchete de fiori, pe ca
targul argintiu din centrul 
pieții este înălțat tricolorul 
patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urează pionierilor și școlarilor 
succes la învățătură.

Din Piața Tineretului, din 
dreptul statuii marelui poet se 
deschide larg Calea 23 August, 
care urcă, în pantă lină, dealul 
Copoului. De-a lungul acestui 
străvechi bulevard ieșan, care 
deșteaptă amintirea atîtor 
mari figuri ale culturii na
ționale — Eminescu și Crean
gă. Ibrăileanu și Călinescu, 
Calistrat Hogaș și Mihai Sa-r 

catoarele construite pentru e- 
chiparea tractoarelor S 650, 
precum și screperul tractat de 
3 m cubi, nivelatorul cu cadru 
lung pentru irigații și alte 
ytilaje.

La secția de prelucrări me
canice, îa fața unei machete, 
are loc o discuție despre pers
pectivele pe care le-a deschis 
uzinei acțiunea de reprofilare. 
Conducătorii de partid și de 
stat apreciază că în activita
tea colectivului de la Uzina 
mecanică „Nicoiina" și-au fă
cut tot mai mult loc, preocu
parea pentru introducerea u- 
nor tehnologii moderne, cum 
ar fi sudura automată și semi
automată, forjarea în matrițe, 
turnarea în forme și miezuri 
întărite cu bioxid de carbon 
etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevind străduințele acestui 
colectiv de a asigura ridicarea 
activității de producție pe noi 
trepte de progres, a recoman
dat ca fondurile alocate pen-? 
tru dezvoltarea uzinei să fie 
judicios fructificate și, în ace
lași timp, să se acorde cea mai 
mare atenție ca muncitorii, în 
mare parte tineri, să-și ridice 
calificarea în raport cu cerin
țele noului proces tehnologic.

Luindu-și rămas bun de la 
constructorii de mașini din 
„Nicoiina", conducătorii de 
partid și de stat se îndreaptă 
către Centrul Universitar.

doveanu — se înșira ie edifi
ciile vechi și noi ale centrului 
universitar.

Rindurile compacte de copii 
încep să se îngemăneze cu ale 
studențimii. în uralele tine
rești și aclamațiile studenți- 
mi.. treciad Pe sub arcada de 
verdeață a intrării, împodo
bita cu cuvinte de bun venit, 
conducătorii de partid și de 
stat pășesc în vechea cetate 
a științei și cuițurii românești.

Un grup de studenți oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Cheia Cetății Universitare. Ti- 
nârul Ștefan Ciobanu, din 
anal V al Faeyltății de istorie- 
filozofie, însoțește simbolicul 
dar cu cuvinte care exp.imâ 
recunoștința pentru grija deo
sebită ce o poartă partidul și 

verr.ul țârii învățămintuiui 
superior, hotârirea nestrămu
tată a studențimii ieșer.e de a 
sluji cu devotament front il 
științei și culturii României 
socialiste.

In Piața Universității sint 
veniU să-i intimpine pe oas
peți peste 15 000 de studenți 
ai celor 5 institute de invăță- 
mint superior din Iași, cadre 
didactice și alți lucrători din 
centrul universitar. Printre ei 
sir.t tineri din aite țări ale lu
mii veniți să studieze in uni
versitatea ieșană.

Răsună solemn imnul stu
dențesc „Gaudeamus Igitur“. 
Pe treptele intrării principale 
a Universității sint de față 
membrii senatelor și consilii
lor profesorale ale Institute
lor de invățămlnt superior din 
Iași.

Sint prezenți acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămintu- 
lui, conf. univ. Aurel Loghin, 
secretar al comitetului jude
țean Iași al P.C.R., prof, 
dr. docent Ion Creangă, 
rectorul Universității „A. I. 
Cuza“, acad. Cristofor Simio- 
nesou, rectorul Institutului 
Politehnic „Gheorghe Asachi", 
prof. dr. docent Mihai Răvă- 
ruț, rectorul Institutului A- 
gronomic „Ion Ionescu de la 
Brad", prof. dr. Mihai Duca, 
rectorul Institutului de medi
cină și farmacie, prof. Achim 
Stoia, rectorul Conservatoru
lui „George Enescu", conf. 
univ, Petre Milcomete, secre

tarul comitetului de partid al 
centrului universitar Iași.

Conducătorii de partid și de 
etat iși încep vizita la Univer
sitate.

In muzeul universității le 
sint prezentate documente — 
manuscrise, tipărituri rare, fo
tografii, diferite obiecte pri
vind nașterea și evoluția învă- 
țăminlului superior din Mol
dova. Acest muzeu atestă lo
cul de frunte pe care-1 ocupi 
lașul prin vechile și străluci
tele sale așezăminte de învă- 
țămint.

Vizita continuă apoi la Se
minarul matematic, care poar
tă numele fondatorului său, 
eminentul om de știință, Al. 
Myiler, unde este adăpostită o 
bibliotecă ce constituie min- 
dria școlii matematice româ
nești ; oaspeții vizitează apoi 
aula .,Mihai Eminescu" a Uni
versității. Ei străbat sălile 
care leagă Universitatea de 
Politehnică, oprindu-se in la
boratorul de celuloză, hirte și 
fibre sintetice, utilat la nive
lul celor mai incite cerințe ale 
cercetării, și la catedra de ma
cromolecule.

în cadrul Politehnicii, se vi
zitează biblioteca și aula, unde 
generații de-a rindul au as
cultat prelegerile unor vestiți 
oameni de știipță, ca Al. D. 
Xenopol, Petru Poni, Grigoie 
Cobăicescu, Titu Maiorescu.

De afară răzbat ovațiile. Se 
scandează : „Ceaușescu", „Mau
rer". Tovarășii Nicolae Ceau
șescu, Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți oaspeți apar in balco
nul din fața sălii senatului U- 
niversității, răspunzind acla
mațiilor studențimii.
Salutîndu-i pe cei de față în 

numele conducerii partidului 
și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus ;

Dragi tovarăși, doresc la în
ceput de an universitar șa vă 
urez ca in desfășurarea acti
vității dv. să obțineți succese 
tot mai mari în ridicarea nive
lului general al învățâmintu- 
lui, ca profesorii centrului uni
versitar Iași să aplice cit mai 
hotărît recomandările Comite
tului Central ai partidului și 
prevederile legii adaptate în 
acest an de Marea Adunare 
Națională, în așa fel încît 
cursurile pe care ei le predau 
sa fie ia nivelul cuceririlor ști
inței mondiale.

Dumneavoastră, studenților, 
vă urez să depuneți eforturi 
pentru a vă însuși cuceririle 
științei. Desigur, știința, însu
șirea ei. cere muncă. Sințeți 
îr.să tineri, tovarăși. Nu prege
tați oe a învăța, a învăță iar 
a învăța. Numai așa veți de
veni buni specialiști, buni con
structor ai socialismului, ce
tățeni de nădejde ai Roma mei 
Socialiste. Vă doresc multă să
nătate. multă fericire, succese 
Ia învățătură'.

întîlnirea cu conducătorii 
partidului și statului prileju
iește tineretului o nouă și pu
ternică afirmare a dragostei 
și recunoștinței fierbinți față 
de partid, care ie călăuzește 
pașii pe drumul viitorului me
reu mai luminos. Conștientă 
că are datoria să poarte mai 
departe veehile și valoroasele 
tradiții ale culturii ieșene, îm
bogățite și amplificate in anii 
edificării noii orînduiri, stu
dențimea vechiului oraș mol-

GRANDIOSUL MITING 
DIN PIAȚA UNIRII

Tradiționalul loc de întîl- 
nire a ieșenilor în marile mo
mente din viața orașului lor și 
a țării —■ Piața Unirii, — a 
fost ieri martorul entuziastei 
întîlniri a conducătorilor de 
partid și de stat cu populația 
lașului.

S-au adunat aici zeci de 
mii de oameni, — muncitori 
din noua zonă industrială a 
orașului, studenți, intelectuali, 
tineri și virstnici, bărbați și 
femei, locuitori ai lașului care,

Cu flori și urale sînt primiți conducătorii de partid și de stat

dovean și-a exprimat hotărl- 
rea de a se instrui fără preget 
pentru a deveni cît mai utila 
poporului, patriei socialiste.

„Prezența dumneavoastră 
printre noi, muncitorii cu min
tea — se arată în mesajul în- 
minat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în numele Institu
tului Politehnic, — constituie 
un deosebit imbold în munca 
avîntată pentru îndeplinirea 
cu cinste a îndatoririlor noas
tre. Convinși de justețea poli
ticii Partidului Comunist Ro
mân, încredințăm conducerea 
de partid și de stat, pe dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Ceaușescu, de deplina noastră 
adeziune la această politică ce 
asigură independența și suve
ranitatea națională, progresul 
patriei".

Despărțindu-se de studenții 
și de cadrele Universității și 
Politehnicii, conducătorii de 
partid și de stat relevă 
că ei acordă o înaltă pre
țuire activității acestor lă
cașuri de învățămînt care, 
în ultimele trei decenii, au dat 
patriei aproape 30 000 de pro
fesori, ingineri, medici, juriști, 
economiști, oameni de artă.

Deplasîndu-se la un com
plex social al studenților ie
șeni din apropierea Universi
tății, oaspeții vizitează cămi
nul nr. 5. unde locuiesc stu
dente de la biologie și chimie 
și o cantină în care se servește 
masa la 1200 persoane intr-o 
serie.

Coborind dealul Copoului, în 
aclamații care nu mai conte
nesc, oaspeții sint poftiți în in
cinta impunătoarei clădiri a 
..Casei Tineretului", unde șe a- 
fiă expoziția cu caracter per
manent : „Dezvoltarea învăță- 
mintuiui superior din Iași în 
anii construcției socialiste" — 
pregnantă ilustrare a evoluției 
învățămîntului și din Moldova 
de-a lungul timpurilor, a tran
sformărilor vieții universitare 
ieșene în ultimele două dece
nii, manualele și revistele edi
tate in centrul universitar.

prin munca lor neobosită, au 
contribuit la realizarea pla
nurilor elaborate de partid 
pentru înflorirea acestui vechi 
centru al Moldovei.

în amintirea celor prezenți 
stăruie încă trează întîlnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu locuitorii lașului din mai 
1966, cînd secretarul general 
al C.C. al P.C.R. a subliniat 
prin insuflețitoare cuvinte ro
lul pe care lașul îl are în dez
voltarea multilaterală a patriei 
noastre.

Apariția Ia tribună a con
ducătorilor de partid și de stat 
este salutată cu nesfirșite ura
le de populația din piață, de la 
ferestrele blocurilor înconju
rătoare, de pe schelele noilor 
construcții. Lozinci și ovații 
exprimă dragostea nețărmu
rită și atașamentul profund 
al ieșenilor față de partid, 
față de conducerea sa.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul MIU DOHRESCL, 
prim-seeretar al comitetului 
județean P.C.R.-Iași, care a 
spus : „Permiteți-mi ca, în nu
mele tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc pe străvechile și 
în același timp întineritele me
leaguri ieșene, să adresez din 
toată inima înaiților oaspeți, 
dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Ceaușescu, urarea 
fierbinte de bun sosit la noi 
și să exprim întreaga noastră 
gratitudine pentru grija și a- 
tenția cu care conducerea 
partidului veghează la conti
nua înflorire a acestui colț de 
țară.

Piața Unirii — locul unde 
se desfășoară mitingul nostru 
— este inima unui vechi oraș 
cu bogate tradiții de luptă 
pentru progres și democrație, 
inima unui oraș a cărui con
tribuție la lupta pentru for
marea națiunii, a limbii și 
culturii române a fost deose
bită.

Aici, locuitorii municipiului, 
exprimînd sentimentele în
tregii populații a județului 
Iași, vă aclamă cu toată căl

dura Inimilor pe dumnea
voastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, fiu credincios al 
poporului român, pe dum
neavoastră conducători ai 
partidului comuniștilor — ex
ponentul și înfăptuitorul nă
zuințelor de independență, de 
libertate națională și socială 
ale poporului.

In continuare, vorbitorul 
a subliniat că, însuflețiți 
de îndemnurile tovarășului 
Cegușescu adresate populației 
lașului cu prilejul vizitei an
terioare. muncitorii, țăranii și 
intelectualii din orașul și de 
pe cuprinsul județului Iași, au 
obținut succese remarcabile în 
traducerea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al IX-]ea și 
ale Conferinței Naționale a 
P.C.R. lașul se mîndreșțe as
tăzi cu o tînără și puternică 
industrie, a cărei prezență în 
ansamblul economiei naționale 
este din ce in ce mai marcan
tă, cu ggpmetria elegantă a 
noilor cartiere ; orașul ește un 
adevărat șantier, transformări 
profunde și înnoitoare redîn- 
du-i tinerețea, făurindu-i o 
nouă personalitate din împle
tirea farmecului amintirilor cu 
certitudinile prezentului, CU 
împlinirile socialismului.

Viața universitară a lașului 
este puternic animată de pre
zența a peste 20 000 de stu
denți, care au la dispoziție mi
nunate condiții de viață și stu
diu. Continuînd prestigioasa 
activitate a înaintașilor, oa
menii de știință, ărtă Și lite
ratură se străduiesc să îmbo
gățească patrimoniul culturii 
naționale cu opere de înaltă 
valoare, pe măsura vremurilor 
pe care le trăim. Puternicul a- 
tașament al intelectualității ie
șene la politica partidului nos
tru, profundele sentimente pa
triotice de care este animată 
se manifestă grăitor în pre
zență sa vie, tot mai activă, Ja 
soluționarea multiplelor pro
bleme pe care le ridică com
plexul proces de edificare so
cialistă.

în satele și comunele județu
lui, oamenii muncii din agri
cultură, . animați de același 
mobilizator entuziasm, sporesc 
necontenit randamentul ogoa
relor.

Privirea mereu critică asu
pra propriei noastre activități, 
strădania pentru continua per
fecționare a muncii, a activi
tății de zi cu zi, conjugate 
cu dîrzenia comuniștilor și 
însuflețirea oamenilor muncii, 
dar mai presus de toate, în
țeleaptă politică a partidului 
nostru, îndrumarea directă și 
sprijinul neprecupețit al con
ducerii partidului, al dumnea
voastră personal, stimate to
varășe Ceaușescu, sînt tot 
atîtea garanții ale izbînzilor 
noastre viitoare.

In încheiere, subliniind că 
muncitorii, țăranii și intelec
tualii din municipiul și de pe 
cuprinsul județului Iași văd 
în partidul clasei muncitoare 
și în politica pe care o pro
movează chezășia dezvoltării 
realizărilor prezente și a ob
ținerii de noi victorii în vii
tor, vorbitorul a spus : Marile 
sentimente, in toată plenitu
dinea lor, încap greu în cuvin
te ; graiul inimii fiecărui 
participant la această emo
ționantă întîlnire s-a tradus 
direct și spontan în urale și 
ovații entuziaste. Răs'țnir.d din 
mii de piepturi, acest „grai al 
inimilor" ilustrează încă odată 
unitatea de monolit a între
gului nostru popor în jurul 
Partidului Comunist Român, 
al conducerii sale înțelepte".

A luat apoi cuvîntul tovară
șul JEHAC ROMEO, muncitor 
la Uzina mecanică Nicotină, 
care, aducind salutul fierbinte 
al colectivului uzinei a spus : 
în timpul vizitei pe care ați 
făcut-o în cursul dimine
ții, la Nicolina v-ați putut 
da seama, stimați oaspeți, 
de strădania colectivului no
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stru pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce 
plan, de perseverența și 
preocuparea pentru îmbunătă
țirea calității produselor și 
sporirea eficienței economice 
a întregii activități.

Primirea pe care v-a făcut-o 
colectivul uzinei noastre ex
primă un atașament profund 
față de politica partidului, 
față de Comitetul său Cen
tral în frunte cu dumnea
voastră, iubite tovarășe Nico-lae 
Ceaușescu. întreaga activitate 
a partidului nostru demon
strează ou deplină putere de 
convingere că, în elaborarea 
politicii interne și externe, 
P.C.R., statul nostru, pornesc 
de la interesele națiunii socia
liste române, ale sistemului 
mondial socialist, de la inte
resele progresului și păcii.

Ca cetățean al Republicii 
Socialiste România, aprob din 
toată inima politica justă a 
partidului nostru, îndreptată in 
mod consecvent spre adîncirea 
prieteniei și colaborării cu toa
te țările socialiste, spre întă
rirea unității lor. Sînt convins 
că politica externă a patriei 
noastre este o politică profund 
constructivă, internationalists, 
care exprimă năzuințele fun
damentale ale poporului nos
tru și corespunde cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și 
progresului în lumea întreagă.

A urmat apoi cuvîntul prof, 
ION CREANGA, rectorul Uni
versității „AI. I. Cuza", care a 
spus: Simțim o nemărginită 
bucurie și cinste de a avea în 
mijlocul nostru pe conducăto
rul iubif, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Trăim monțente de 
intensă emoție, sentimente u- 
nlce, prilejuite de contactul 
direct cu personalitatea sa de 
înaltă factură istorică, ce cris
talizează toate calitățile po
porului muncitor Și reflectă 
aspirațiile și idealurile acestui 
neam.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți con
ducători de partid și de stat 
în orașul Iași constituie un e- 
veniment care va rămîne de 
neuitat în analele străvechii 
noastre cetăți de cultură.

Amintind apoi valoroasele 
tradiții de cultură și învăță- 
mînt ale lașului, ale Univer
sității ieșene, care, învingînd 
vitregia vremurilor trecute, a 
dat țării figuri strălucite, vor
bitorul a subliniat că în anii 
puterii populare, centrul cul
tural Iași a cunoscut ambianța 
cea mai propice.

Răspunzind celor mai strin
gente cerințe ale dezvoltării 
științei și tehnicii contempo
rane, planurile de cercetare 
științifică ale institutelor fi
lialei din Iași a Academiei Re
publicii Socialiste România, 
precum și planurile de cerce
tări ale institutelor de învăță- 
mînt superior din Iași și ale 
laboratoarelor uzinale îmbină 
organic cercetările avînd ca
racter fundamental cu cerce
tări aplicative în toate dome
niile de activitate.

Scriitorii și artiștii din Iași, 
prin activitatea lor creatoare, 
oglindesc în multiple opere 
transformările înnoitoare ale 
vieții noastre de astăzi.

Fiecare dintre noi, oameni 
de știință și artiști, studenți 
și cadre didactice, toată inte
lectualitatea, sîntem conștienți 
de marile eforturi pe care le 
faceți dumneavoastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, întreaga 
conducere de partid și de stat, 
pentru înălțarea patriei noas
tre spre o viață liberă și dem
nă, pentru manifestarea depli
nă a personalității umane, pe

(Continuare in pag. a 111-a)
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asemenea, 
Politehnica 

- două puternice in- 
de învățămînt sij- 

a devenit un 
centru universi- 

țării, numărul stu- 
reprezentînd mai 

două treimi din tota-

cunoașterii 
înarmînd stu- 
ca mîine să 
la locul lor 
cît mai b»i- 

cuceririle ști-

tehnico-materiale a socialis
mului, pentru creșterea conti
nuă a forțelor de producție, 
pențru perfecționarea relațiilor 
de producție, a întregii noastre 
societăți, (aplauze puternice). 
Vă rog să-mi dați voie să ex
prim la acest miting cele mai 
calde felicitări tuturor munci
torilor din întreprinderile la
șului și să le urez noi și noi 
succese în activitatea lor. (vii 
aplauze).

Am vizitat, de 
Universitatea și 
Iașilor 
stituții 
perior. lașul 
puternic 
tar al 
denților 
mult de 
Iul studenților României din 
1938. Aceasta dovedește pre
ocuparea continuă a partidu
lui nostru ca, odată cu dez
voltarea bazei materiale, să 
se asigure progresul științei 
și culturii, crearea cadrelor 
care, în fiecare sector de mun
că. să transpună în viață po
litica de făurire a noii orîn- 
duiri socialiste pe baza celor 
mai înalte cuceriri ale știin
ței și culturii. Socialismul va 
răspunde năzuințelor poporu
lui nostru dacă se va mani
festa din plin ca societatea 
cea mai avansată, în stare să 
asigure tuturor membrilor săi 
condiții de viață materiale 
și spirituale cum nu a putut 
și nu poate oferi nici o altă 
societate, (aplauze puternice, 
urale).

Cunoaștem rezultatele ob
ținute de institutele de învă
țămînt superior din Iași, de 
minunatul dumneavoastră 
corp didactic, de studențimea 
ieșeană. Unii, profesorii, depun 
eforturi pentru a ridica pre
darea la nivelul 
contemporane, 
denții pentru 
poată aplica, 
de muncă, cu 
ne rezultate, 
inței universale ; ceilalți, stu
denții, se străduiesc să fo
losească mijloacele puse la 
dispoziție, condițiile create 
de partidul și statul nostru 
pentru a învăța, a învăța, cît 
mai bine. Apreciem că nu 
există pentru studențimea 
noastră altă cale. Nu poate 
exista un deziderat mai înalt 
decît acela de a se pregăti 
pentru a continua munca 
înaintașilor lor, pentru a asi
gura dezvoltarea continuă 
a României socialiste, pentru 
a-și servi fără preget patria, 
(aplauze, urale). Dați-mi voie 
să adresez atît cadrelor didac
tice, cît și studențimii din Iași 
cele mai calde felicitări și 
urări de noi și noi succese, 
(aplauze).

Am auzit vorbind aici pe 
președintele cooperativei agri
cole de producție din Bivo
lari. Ne-a vorbit de rezulta
tele bune obținute de coope
rativa din această comună, 
asemănătoare rezultatelor ob
ținute și de alte cooperative 
din județul Iași. Desigur, to
varăși, alături de industrie, 
agricultura reprezintă o la
tură esențială a activității de 
sporire a avuției materiale. 
Succesele pe care le avem — 
cu toate greutățile datorate 
unor condiții climatice nefa
vorabile, precum și unor lip
suri de altă natură — în dez
voltarea agriculturii, în asi
gurarea aprovizionării oame
nilor muncii și a industriei 
cu produse agricole, dovedesc 
că drumul pe care și l-a ales 
țărănimea noastră sub condu
cerea partidului, drumul coo
perativizării, este singurul 
drum al progresului rapid al 
satului. Agricultura socialistă 
poate asigura din plin nevoile 
întregului popor, și alături de 
industrie, contribuie la crea- 
lea condițiilor pentru desă- 
vîrșirea socialismului în Ro
mânia, pentru crearea baze
lor necesare trecerii la clădi
rea societății comuniste, (apla
uze puternice). Cred că veți 
fi de acord cu mine să adre
săm de la acest miting calde 
felicitări țărănimii din jude
țul Iași și să-i urăm succese 
tot mai mari în munca de 
viitor, (aplauze).

Toate realizările în dezvol
tarea industriei, agriculturii, 
științei și culturii sînt rezulta
tele muncii unite a întregului 
popor. Ele dovedesc capacitatea 
creatoare a clasei noastre 
muncitoare, care își îndepli
nește în mod exemplar rolul 
de clasă conducătoare a socie
tății, a țărănimii noastre co
operatiste care în alianță cu 
clasa muncitoare asigură mer

sul înainte al construcției so
cialiste, a intelectualității, par
te integrantă din rîndurile cla
sei muncitoare și a țărănimii, 
a poporului, și care, împreu
nă cu muncitorii și țăranii, 
creează noua structură a socie
tății socialiste. Muncitorimea, 
țărănimea, intelectualitatea sînt 
unite într-un singur gînd, în- 
tr-o singură năzuință — desă- 
vîrșirea socialismului în Ro
mânia, asigurarea bunăstării 
tuturor celor ce muncesc in 
patria noastră, (aplauze pu
ternice).

Cunoașteți grija partidului și 
guvernului ca o dată cu dez
voltarea economiei, să se asi
gure ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al poporu
lui. Și în Iași se pot vedea re
zultatele acestei politici, ale a- 
cestei preocupări. Condițiile de 
existență ale maselor s-au îm
bunătățit mult față de trecut, 
iar construcțiile noi au trans
format Tîrgul Ieșilor într-un 
oraș modern al societății socia
liste (vii aplauze).

Este știut că țelul suprem al 
activității partidului nostru 
este fericirea poporului, ferici
rea omului. Tot ceea ce con
struim azi, tot ceea ce ne 
propunem pentru viitor, este 
destinat acestui scop înalt. 
De aici și preocuparea 
partidului nostru de a per
fecționa continuu activitatea 
economică și socială, de a crea 
condiții ca omul societății so
cialiste române să se poată ma
nifesta multilateral, liber și 
stăpîn pe destinele sale, să-ș’ 
poată făuri in mod conștient 
propriul viitor, viitorul Româ
niei comuniste, (aplauze, urale).

Dacă putem să remarcăm cu 
mîndrie ceea ce am înfăptuit 
în Iași și în întreaga țară, dacă 
putem face un bilanț pozitiv 
al activității noastre, apoi 
trebuie să subliniem încă 
o dată că aceasta se da- 
torește faptului că poporul 
român are un conducător 
încercat, care a știut și 
știe să conducă destinele na
țiunii noastre spre o dezvoltare 
liberă și independentă, pe ca
lea luminoasă a socialismului, 
(aplauze vii. prelungite). Re
zultatele în construcția socia
listă, în toate domeniile de ac
tivitate, sînt o dovadă a fap
tului că partidul nostru, călă- 
uzindu-se de adevărurile uni
versal valabile ale marxism-le- 
ninismului pe care le aplică în 
mod creator la condițiile spe
cifice ale României, știe să 
găsească modalitatea cea mai 
potrivită de a uni eforturile 
poporului spre o singură di
recție. Aceasta este dovada 
faptului că politica comuniș
tilor români, izvorîtă din cu
noașterea principiilor marxist- 
leniniste și a situației concrete 
din România, corespunde nă
zuințelor și dorințelor poporu
lui, intereselor cauzei socialis
mului. (aplauze puternice).

Desigur, tovarăși, nu putem 
să nu ne oprim și asupra unor 
lipsuri care au existat și mai 
există în activitatea noastră. 
Făurim o societate nouă. Este 
drept, mai înainte au început 
construcția socialismului to
varășii sovietici. Există ex
periența lor care oferă 
multe lucruri bune de învă
țat. Pentru fiecare partid și 
pentru fiecare popor care tre
ce la construcția socialistă, e- 
dificarea noii societăți pune în
să probleme noi, la care tre
buie dat răspuns. Numai acel 
partid comunist își dovedește 
capacitatea și își cucerește ro
lul de conducător necontestat 
al națiunii, care știe să îmbi
ne în mod armonios învățătu
ra marxist-leninistă, experien
ța altor țări în construcția so
cialistă cu propria experiență 
rezultată din condițiile speci
fice în care își desfășoară acti
vitatea. Partidul nostru a știut 
și știe să facă această îmbina
re. (aplauze puternice, urale).

Greșelile și lipsurile care au 
apărut în activitatea de con
strucție socialistă, sînt, dacă 
le-am privi în mare, de două 
feluri. Unele sînt cele care pu
teau fi evitate, și aș putea spu
ne că acestea sînt cele mai 
multe. Ele se datoresc în mă
sură însemnată nesocotirii rea- 
lităților, nestudierii condițiilor 
concrete în care are loc edifi
carea orînduirii noi în Româ
nia, aplicării mecanice a unor 
teze sau experiențe care nu co
respundeau nivelului de dez
voltare și situației din țara noa
stră. Noi, după cum știți, în ul
timul timp am criticat și cri
ticăm aceste neajunsuri și lip
suri din trecut și sîntem ferm 
hotărî ți să organizăm în așa 
fel activitatea noastră îneît a- 
semenea greșeli, precum și în
călcări ale normelor socialiste, 
să nu se mai poată repeta nici
odată și sub nici o formă în 
viața societății noastre socialis
te. (aplauze puternice). Sînt și 
lipsuri mai mici din care, u- 
nele inerente. Dar ca să discu
tăm cinstit, trebuie să recu
noaștem că pînă la urmă, toa
te lipsurile sînt rezultatul fap

tului că fie nu folosim cum 
trebuie mijloacele pe care 
le avem la îndemînă, fie nu 
știm să găsim căile și metode
le pentru a uni eforturile în 
direcția cea mai importantă. 
Avem asemenea neajunsuri și 
în economie și în cultură și în 
alte domenii. Depinde de noi, 
tovarăși, să îndepărtăm aceste 
lipsuri. Fiecare, la locul său de 
muncă, trebuie să facă totul 
pentru a realiza în cît mai 
bune condiții directivele Co
mitetului Central, ale guvernu
lui, planurile de dezvoltare a 
României elaborate de Con
gresul al IX-Iea al partidului, 
și de Conferința națională. 
Stă în puterea noastră să în
făptuim desăvârșirea socialis
mului cu cît mai puține lip
suri. Pentru aceasta trebuie să 
folosim cît mai rațional și cu 
cît mai multă pricepere mij
loacele materiale și umane ale 
societății. In aceasta vedem 
noi principala răspundere a 
organizațiilor de partid, a co
muniștilor, în aceasta constă 
înfăptuirea în practică a rolu
lui conducător al partidului în 
societatea noastră. Noi chemăm 
comuniștii, toți oamenii mun
cii din Iași, ca, împreună cu în
tregul popor, să facă totul pen
tru a înfăptui prevederile cin
cinalului, pentru ca România 
să urce noi trepte pe calea 
progresului și civilizației. (A- 
plauze îndelungi).

Activitatea noastră este în
dreptată în primul rlnd, desi
gur, spre întărirea forței mate
riale și spirituale a poporului 
nostru, spre creșterea bunăstă
rii maselor. Noi știm însă că 
îndeplinind această îndatorire 
națională față de propriul po
por ne îndeplinim totodată și 
una din principalele îndatoriri 
internaționale ce revin unui 
partid conducător în condițiile 
construcției societății socialis
te. Numai în măsura în care 
fiecare popor obține succese 
tot mai mari, în care fiecare 
țară socialistă înregistrează 
progrese tot mai rapide în eco
nomie și cultură, se întărește 
sistemul mondial socialist, 
crește forța socialismului în 
lume, influența sa asupra altor 
popoare. Tn orînduirea socia
listă care asigură condiții su
perioare de viață pentru oame
nii muncii, din toate punctele 
de vedere, popoarele văd orîn
duirea pentru care trebuie să 
lupte și să muncească.

Se pun multe întrebări în 
ultimul timp : oare nu există 
o contradicție sau o opoziție 
între sarcinile naționale și 
internaționale ? Oare preocu
parea pentru succesul con
strucției socialiste în propria 
țară, pentru ridicarea bună
stării poporului constructor a) 
socialismului, nu vine în con
tradicție cu sarcinile interna
ționale ? Noi răspundem « nu ’. 
Dimpotrivă. îndeplinirea aces
tor obligații naționale este o 
condiție esențială pentru ma
nifestarea internaționalismu
lui socialist (aplauze vii, în
delungi). Noi considerăm că. 
in condițiile existenței a 14 
state constructoare ale socia
lismului și comunismului, 
este necesar ca între acestea 
să se dezvolte relații de strîn- 
să colaborare și cooperare în 
toate domeniile de activitate. 
Această colaborare și coope
rare trebuie să se manifeste 
în ajutorul pe care și-1 acor
dă reciproc în construcția so
cialistă., Dacă ne-am referi 
concret la domeniul economic, 
considerăm că trebuie să se 
perfecționeze continuu cola
borarea și cooperarea în pro
ducție, pentru a se asigura 
producerea de utilaje și ma
șini de înaltă tehnicitate atît 
pentru nevoile economiei din 
fiecare țară, cît și pentru ex
portul pe alte piețe. Este cu
noscut că astăzi toate țările 
socialiste sînt nevoite să ape
leze la importul de utilaje — 
și complexe și necomplexe — 
din țări capitaliste avansate 
pentru a-și asigura dezvolta
rea rapidă a forțelor de pro
ducție. Iată de ce credem că 
prima îndatorire internațio- 
nalistă a corhuniștilor din ță
rile socialiste este de a se aju
ta reciproc pentru sporirea 
capacității industriale și agri
cole, pentru dezvoltarea acti
vității științifice a fiecărei 
țări și, prin aceasta, pentru 
progresul mai rapid al între
gului sistem mondial socialist 
(aplauze vii).

Este cunoscut, tovarăși, că 
socialismul, comunismul, por
nesc de la lichidarea claselor 
exploatatoare, a proprietății 
private asupra mijloacelor 
de producție. Mijloacele de 
producție sînt proprietate so
cialistă — fie de stat, fie coo
peratistă. Trăinicia societății 
socialiste constă tocmai în 
dezvoltarea și perfecționarea 
continuă atît a forțelor de 
producție cît și a relațiilor de 
producție. In aceasta rezidă, 
de asemenea, o îndatorire na
țională și internațională deo
sebit de importantă a comu- 

cele internaționale, noi vedem 
o strînsă unitate dialectică, 
două laturi ale activității de

niștilor aflați la putere în
țările socialiste (aplauze pu-
ternice).

între sarcinile naționale Și

construcție a socialismului 
care se condiționează reciproc 
și care trebuie îmbinate în 
mod armonios aplicînd în 
viață învățătura atotbiruitoare 
a marxism-leninismului (vii 
aplauze, urale).

Se aud și asemenea între
bări : oare în condițiile socia
lismului afirmarea și întărirea 
suveranității și independenței 
naționale nu vin în contradic
ție cu marxism-leninismul ? 
Noi considerăm că la această 
întrebare trebuie să răspun
dem : nu ! Dimpotrivă, numai 
în socialism se creează condi
țiile pentru afirmarea deplină 
a independenței și suverani
tății naționale (aplauze puter
nice). Este cunoscut că socie
tatea capitalistă, imperialis
mul au nesocotit și nesocotesc 
interesele naționale, negînd 
dreptul la independență și su
veranitate al națiunilor. Noi, 
comuniștii ne-am ridicat însă 
totdeauna împotriva politicii 
capitaliste, imperialiste, înăl- 
țînd steagul egalității în drep
turi între oameni și între na
țiuni. Aceasta este una din 
problemele vitale ale mar
xism-leninismului și numai 
înfăptuirea în practică a aces
tor idealuri asigură triumful 
marxism-leninismului (vii și 
Îndelungate aplauze).

Popoarele care au scuturat 
recent jugul imperialist, colo
nial, popoarele care mai luptă 
pentru eliberarea de sub domi
nația colonială, pentru inde
pendență națională, privesc cu 
cea mai mare atenție spre ță
rile socialiste. Ele văd și do
resc să vadă în relațiile dintre 
țările socialiste prototipul re
lațiile de mîine, ale zilei cînd 
pe întreg pămîntul va triumfa 
socialismul, adică relații de de
plină egalitate în drepturi, de 
respect al independenței și su
veranității naționale, care să 
permită înflorirea deplină, li
beră, a fiecărei națiuni de pe 
globul pămînesc. Iată de ce 
noi nu vedem nici un fel de 
contradicție între suveranitate 
și socialism și nu considerăm 
că în condițiile socialismului 
problema independenței și su
veranității s-ar pune într-alt 
fel. Dacă e să acceptăm că ea 
s-ar pune într-un mod deose
bit, aceasta este nu în sensul li
mitării independenței și liber
tății, ei în sensul afirmării de
pline atît a libertății și egali
tății oamenilor cît și a inde
pendenței naționale, (aplauze 
și urale îndelungi). Numai a- 
tunci cînd au fost lichidate 
clasele exploatatoare, cînd au 
fost lichidate condițiile econo
mice care generează inegalita
te între oameni și popoare, 
se poate vorbi cu adevărat de 
egalitate în drepturi între na
țiuni. de suveranitate naționa
lă. Socialismul creează și tre
buie să creeze condiții ca aces- 
te atribute să se manifeste din 
plin. Noi, comuniștii români, 
nu vom precupeți nimic pentru 
a ne îndeplini îndatorirea 
noastră, națională și interna
țională. de a contribui la per
fecționarea continuă a relații
lor dintre țările socialiste. Noi 
considerăm că divergențele 
care au apărut azi în relațiile 
dintre aceste țări nu sînt de 
neînlăturat; ele nu sînt în spi
ritul principiilor ideclogiei 
marxist-leniniste, ci sînt toc
mai rezultatul abaterii de la 
aceste principii.

Considerăm că avem înda
torirea față de poporul nostru, 
față de popoarele țărilor socia
liste, de mișcare comunistă in
ternațională, de toate forțele 
progresiste antiimperialiste, de 
a milita pentru depășirea greu
tăților și contradicțiilor ivite 
între țările socialiste, pentru 
îmbunătățirea relațiilor, pentru 
așezarea lor cu adevărat pe 
principiile marxist-leniniste. 
(aplauze, urale). Punem în cen
trul preocupărilor noastre uni
tatea, pentru că știm că numai 
desăvîrșind, perfecționînd con
tinuu această unitate, înlătu- 
rînd tot ceea ce poate să-i ri
dice piedici în calea ei 
ne îndeplinim îndatorirea 
de detașament activ al 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Sîntem 
convinși că vor fi depășite 
greutățile și neînțelegerile de 
astăzi, că unitatea se va afir
ma mai puternică, va fi o uni
tate de tip nou — unitatea ță
rilor socialiste și a partidelor 
comuniste egale în drepturi, 
unite prin țelurile comune, 
prin ideologia comună, prin 
dorința de a asigura victoria 
socialismului și păcii în în
treaga lume, (aplauze și urale). 

în lumina acestor principii 
generale, noi punem un accent 
deosebit pe dezvoltarea rela
țiilor cu țările socialiste veci
ne. întărim prietenia și colabo
rarea cu Uniunea Sovietică, de 
ale căror popoare ne leagă tra
diții de luptă comună, alături 
de care construim noua orîn- 
duire și considerăm că nu e- 
xistă nimic care să împiedice 
eforturile comune ale popoare
lor noastre pentru socialism și 
comunism, (aplauze). Ne preo
cupăm de dezvoltarea continuă 
a colaborării cu popoarele 
din Bulgaria, Iugoslavia, 
Ungaria — popoare vecine 

constructoare ale socialismului 
— văzînd în această colabora
re o contribuție Ia unitatea 
socialismului, la cauza păcii în 
lume. Acționind pentru dez
voltarea colaborării cu țările 
socialiste vecine, noi ne preo
cupăm în aceiași timp de in
tensificarea colaborării cu toa
te țările socialiste din Europa, 
cit și din Asia și America La
tină, văzînd în această cola
borare o necesitate vitală pen
tru cauza socialismului, (a- 
plauze).

în același timp, noi pornim 
de Ia faptul că în lume există 
un număr mare de state cu 
altă orinduire socială. Conside
răm necesar ca între țările so
cialiste și statele cu altă orin
duire socială să existe relații 
de colaborare în toate domenii
le de activitate. îmbunătățirea 
continuă a relațiilor dintre ele 
este în interesul progresului 
general al omenirii, în intere
sul progresului social, al păcii 
în lume, (aplauze). De aceea 
România dezvoltă relații de 
cooperare și colaborare cu toa
te țările din Europa, acționind 
pentru cauza securității Euro
pei — cauză a tuturor popoa
relor, atît constructoare ale 
socialismului, cît și cu altă 
orinduire socială. Este o 
îndatorire a fiecărui comunist 
să contribuie la înfăptuirea 
destinderii și securității în 
Europa, (aplauze). Dezvoltăm 
relațiile cu statele de pe cele
lalte continente, atît cu statele 
în curs de dezvoltare, cît și cu 
țările avansate. Considerăm că 
este necesar să acționăm în 
continuare cu și mai multă e- 
nergie pentru dezvoltarea co
laborării cu popoarele de pe 
toate continentele. Este cunos
cut, tovarăși, că politica Româ
niei a cucerit multe simpatii, a 
cucerit pentru poporul nostru 
mulți prieteni pe toate meri
dianele. Recunoașterea de că
tre multe popoare, de către 
mulți oameni politici a justeței 
politicii țării noastre, este o 
dovadă c-ă mergem pe un drum 
bun, că drumul prieteniei și al 
colaborării cu toate popoarele 
lumii este singura cale justă 
atît pentru construcția socia
lismului, cît și pentru cauza 
păcii, (aplauze vii, îndelun
gate).

M-am referit la cîteva pro
bleme care constituie în mo
mentul de față preocupări ale 
partidului și guvernului nos
tru atît în activitatea internă 
cît și în cea internațională. Ani 
încercat' să răspund la une
le întrebări care se ridică in 
legătură cu dezvoltarea vieții 
internaționale. Sigur, nu am 
putut răspunde noianului de 
probleme pe care le ridică eve
nimentele ce se petrec în 
lume. Dar, vreau să subliniez 
încă odată tovarăși, că viața, 
desfășurarea evenimentelor an 
demonstrat și demonstrează 
continuu că politica partidului 
nostru de a acționa pentru gă
sirea căilor de întărire a uni
tății cu țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste, este 
o politică justă, mărxist-leni- 
nistă, care corespunde pe de
plin cauzei marxism-leninismu- 
lui. cauzei comunismului în 
lume (aplauze, urale).

Pratica arată, de asemenea, 
că politica noastră de colabo
rare și cooperare cu mișcările 
de eliberare națională, cu 
mișcările antiimperialiste, cu 
toate statele lumii, de dezvol
tare a relațiilor de colabo
rare pe baza principiilor ega
lității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, res
pectului independenței și su
veranității, corespunde intere
selor întregii omeniri, cauzei 
păcii în lume (aplauze puter
nice).

Trăim în condiții în care 
mai există pericolul agresiunii 
imperialiste și știm că atîta 
timp cît va exista imperialis
mul, acest pericol nu va dis
pare. De aceea partidul și gu
vernul se preocupă continuu 
de întărirea capacității de a- 
părare și de luptă a patriei 
noastre. Aici, la Iași, știți bi
ne că niciodată poporul nos
tru nu a îngenunchiat, și a 
luptat ori de cîte ori a tre
buit să-și apere ființa națio
nală. Statuia lui Ștefan cel 
Mare este un simbol al aces
tei lupte a poporului nostru 
(aplauze). Pe alte meleaguri 
ale patriei noastre Mircea, 
Mihai Viteazul și alți condu
cători ai Principatelor Româ
ne, au știut întotdeauna să 
țină sus steagul neatîrnării și 
au preferat să moară decît să 
îngenuncheze în fața cotropito
rilor străini (aplauze). Aici 
la Iași, a răsunat pentru pri
ma dată Hora Unirii și de 
aici s-a ridicat marele fiu al 
națiunii noastre care pornise 
pe calea unității,. Alexandru 
Ioan Cuza (aplauze). Avem 
obligația să facem totul, în 
noile condiții sociale, în con
dițiile socialismului, pentru a 
asigura independența și suve
ranitatea patriei noastre, întă

rirea continuă a unității na
țiunii noastre socialiste (a- 
plauze). Noi sîntem hotărîți să 
întărim continuu capacitatea 
de apărare a patriei, să ne în
deplinim obligațiile pe care 
le avem ca țară socialistă în 
cadrul Tratatului de la Var
șovia și dacă vom fi atacați, 
dacă imperialismul va ataca 
România sau vreo altă țară 
socialistă, ne vom îndepli
ni îndatorirea atît față de po
porul nostru cît șl față de a- 
liații noștri (aplauze).

Am subliniat toate acestea 
pentru că nu trebuie să uităm 
niciodată, tovarăși, că preocu- 
pîndu-ne de dezvoltarea eco
nomică, culturală, de ridica
rea nivelului de trai, trebuie 
să ne îngrijim și de întărirea 
capacității de luptă, de apăra
re a patriei noastre. Numai 
așa vom asigura dezvoltarea 
și întărirea ei continuă, inde
pendența și suveranitatea 
României socialiste (aplauze, 
urale). M-am referit la aceas
ta. deoarece și aceasta con
stituie atît o obligație națio
nală, cît și una internaționa- 
listă a poporului nostru, a 
partidului nostru marxist-le- 
ninist, care de la începuturile 
sale a știut să țină sus stea
gul internaționalismului pro
letar. Sîntem și acum hotărfți 
să acționăm în spiritul aces
tor principii, pentru a contri
bui la dezvoltarea solidarită
ții internaționale a tuturor 
oamenilor muncii din lume 
(vii aplauze).

Vrem ca prietenii noștri 
din țările socialiste să știe că 
în România, în poporul ro
mân, au un tovarăș de nă
dejde și sigur, care ține sus 
steagul socialismului, care în
tărește continuu unitatea cu 
toate țările socialiste, (aplau
ze, urale).

Vrem ca prietenii noștri 
din partidele comuniste și 
muncitorești din întreaga lu
me să știe că în comuniștii ro
mâni, în poporul român con
structor al socialismului au un 
tovarăș de nădejde, care-și 
va îndeplini întotdeauna înda
toririle de solidaritate inter
națională cu cei ce luptă pen
tru progres, pentru pace, pen
tru socialism, (aplauze, urate).

Vrem ca prietenii noștri din 
întreaga lume, din rindul tu
turor popoarelor, toți cei că
rora le este scump progresul, 
cărora le este scumpă pacea, 
să știe că în poporul român 
au un prieten de nădejde care 
va face totul pentru triumful 
colaborării între popoare, al 
păcii în lume, (aplauze, urale).

Tn încheiere, dați-mi voie 
încă o dată să reamintesc că 
avem sarcini mari de îndepli
nit în toate domeniile de acti
vitate, că realizarea lor cere 
noi și noi eforturi, că trebuie 
sâ organizăm mai bine activi
tatea în industrie, în agricul
tură, în învățămînt, în cerce
tarea științifică, în toate do
meniile de activitate, să unim 
și mai strîns eforturile po
porului în direcția desăvîrșirii 
construcției socialiste și ridi
cării bunăstării. Sînt convins 
că cetățenii municipiului și ju
dețului Iași, în frunte cu co
muniștii, la fel ca întregul po
por român, nu vor precupeți 
nimic pentru a-și aduce con
tribuția toț mai activă la în
făptuirea programului multila
teral stabilit de Congresul al 
IX-lea pentru înflorirea Ro
mâniei socialiste. (aplauze, 
urale).

Vă urez să obțineți succese 
tot mai mari în munca dv. în
chinată bunăstării și înflori
rii patriei, vă doresc multă să
nătate și multă fericire, (a- 
plauze, urale vibrante, repetate 
minute in șir).

Pionierii dau onorul Foto : AGERPRF.S

Un popas la fabrica de tricotaje „Moldova"
(Urmare din pag. a Il-a)

drumul deschis de marii gîn- 
ditori, întemeietorii atotbirui
toarei învățături marxist-leni
niste.

Alături de întregul popor 
din țara noastră, toți oamenii 
de carte din Iași sînt trup și 
suflet uniți în jurul Partidu
lui Comunist Român și vă a- 
sigurâ că vor da tot ce au 
mai bun, toată energia lor, 
vor pune toată priceperea și 
inteligența lor în slujba mă
reței opere de dezvoltare a so
cietății socialiste.

„Țăranii cooperatori din co
muna Bivolari — a spus în 
cuvîntul său tovarășul ȘEDA- 
RU CONSTANTIN, președin
tele C.A.P. din această comu
nă — împărtășesc din toată 
inima bucuria pe care o simte 
întreaga populație a orașului 
și județului Iași astăzi, cînd vă 
avem în mijlocul nostru pe 
dumneavoastră, iubiți condu
cători ai partidului și statului.

Comuna noastră a avut cins
tea să fie vizitată de către 
dumneavoastră, tovarășe Nico- 
lae Ceaușescu, în vara anului 
1961. îndemnurile și sfaturile 
prețioase pe care ni le-ați dat 
cu ocazia acelei vizite au con
stituit și constituie pentru noi 
un puternic stimulent. Prin 
munca harnicilor cooperatori 
și cu ajutorul acordat de stat, 
averea obștească a sporit de 
la 2 milioane lei în 1961 la 
17 milioane Iei astăzi.

tn ciuda secetei care a bîn- 
tuit în prima parte a anului, 
irigînd, la îndemnul partidu
lui, o suprafață de aproape 
400 ha, am învins •— în mare, 
parte — greutățile și am reu
șit să ne situăm printre uni
tățile fruntașe din județ, ob- 
tinînd o producție medie de 
2 800 kg porumb boabe la ha.

In aceste zile, cooperatorii 
din comuna noastră muncesc 
cu eforturi înzecite pentru 
strîngerea recoltei, pentru e- 
fectuarea arăturilor și însă- 
mînțărilor de toamnă.

Folosesc acest prilej pentru 
a arăta că țăranii cooperatori 
din comuna Bivolari, ca și din 
întreg județul Iași, nu vor 
precupeți nici în viitor efor
turile pentru a-și aduce apor
tul, alături de toți oamenii 
muncii din patria noastră, la 
înfăptuirea programului trasat 
de partid.

,.De la această înaltă tribu
nă — a spus tovarășa ALE
XANDRINA COZUR. studentă 
la Facultatea de industrie ii- 
șoară — aduc salutul fierbinte 
al tineretului studențesc din 
vechiul centru universitar 
Iași, dragilor noștri conducă
tori de partid și de stat, per
sonal dv., tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — conducătorul atît 
de stimat și de iubit de r.oi 
toți.

Inceperea noului an univer
sitar coincide cu trecerea la 
aplicarea în viață a măsurilor 

adoptate de partid, pentru mo
dernizarea și perfecționarea 
întregului sistem de îiivătă- 
mînt, corespunzător sarcinilor 
complexe ale dezvoltării actu
ale ale patriei noastre, for
mării viitoarei generații de 
constructori ai comunismului 
în România.

Tabloul înnoirilor din orașul 
Iași s-a completat anul acesta 
cu noi așezăminte destinate 
nouă, tineretului studențesc: 
cămine, cantine, laboratoare, 
săli de curs, pentru care ne 
exprimăm încă o dată recunoș
tința și mulțumirile noastre 
sincere — partidului și statu
lui, Comitetului Central, dv. 
personal, tovarășe Ceaușescu, 
obligîndu-ne în același timp 
de a face totul, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a 
fi demni de grija caldă cu 
care sîntem înconjurați.

Studenții din centrul univer
sitar Iași sînt strîns uniți în 
jurul partidului și al condu
cătorilor săi în lupta pentru 
înfăptuirea înaltelor idealuri 
ale umanității, de libertate și 
bunăstare, de pace și înțele
gere între popoare.

Ne exprimăm, cu elanul si 
entuziasmul vîrstei noastre, a- 
deziunea fermă față de înțe
leaptă politică a partidului și 
statului nostru, politică in 
care se oglindesc în cel mai 
înalt grad interesele vilale ale 
patriei și poporului român.

In aplauzele și ovațiile fur
tunoase, prelungite, ale tuturor 
celor prezenți, a luat aDoi cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. (Cuvîntarea se 
publică in paginile I—III ale 
ziarului).

Insuflețitul miting din Piața 
Unirii se transformă într-o 
uriașă demonstrație a dragos
tei și încrederii maselor largi 
populare în Partidul Comunist 
Român, în conducătorii săi. 
Lozincile scandate din mii de 
piepturi exprimă unitatea de 
granit dintre partid, guvern și 
popor, atașamentul față de po
litica marxist-leninistă internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru, hotărirea de a o 
Înfăptui neabătut, pentru con
tinua înflorire a României so
cialiste, potrivit intereselor 
cauzei păcii și socialismului în 
lume.

In după-amiaza zilei a avut 
loc o întîlnire cu intelectuali
tatea ieșeană, pe care o vom 
relata în numărul de mîine al 
ziarului. Apoi conducătorii de 
partid și de stat au asistat la 
un spectacol folcloric. în conti
nuare, la Palatul Culturii, a 
avut loc o întîlnire tovărășeas
că cu activul de partid din ju-, 
dețul Iași.

VIRGIL DANCIULESCU 
NICOLAE DASCAUESClî 
GEORGE DAVIDESCU 
MANOLE CORCACI 
A. MIREA 
M, BEKAIU
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Sec, lucrurile s-au petrecut 
astfel. în toamna trecută, în a- 
dunarea de alegeri a uteciștilor 
din satul Scînteia, comuna Ja- 
ristea-Vrancea, pentru funcția 
oe secretar al organizației 
U.T.C au fost depuse două can
didaturi : MIHAI VASILE, co
operator într-una din echi
pele brigăzii — propunere ve
nită din masa tinerilor — și 
TOMA TRAIAN, de asemenea 
cooperator, conductor de ate
laj, propunere „inspirată" din 
partea forurilor de conducere 
a cooperativei. A avut loc, mai 
întîi, un scurt duel „preelecto
ral" Secretarul comitetului co
munal U.T.C., GHEORGHE 
GIURGEA, a susținut, în nu
mele tinerilor (cu care, de alt
fel, se afla într-o permanentă 
consultare) pe Mihai Vasile. în 
opinia sa, secretarul pornea de 
la o idee la fel de favorabilă 
amîndurora : ambii candidați 
aveau dinainte o sumă de însu
șiri comune, demne de a-i face 
să merite funcția de secretar. 
Amîndoi erau buni, harnici, cu 
spirit organizatoric și de ini
țiativă, exemple de comporta
ment în viață și muncă. Un 
singur gînd, însă, nu-i da pace 
lui Giurgea, tinerilor : Toma 
Traian îndeplinea în cadrul 
cooperativei munca de conduc
tor de atelaj (ceea ce presupu
ne o muncă „în deplasare") 
și nu-i mai rămîne practic timp 
pentru activitatea de organi
zație. Un amănunt, au zis cei 
ce-1 susțineau pe Toma. Mihai 
Vasile lucra însă cot la cot cu 
tinerii în echipă, era tot tim
pul alături de ei. Și uteciștii

doreau un secretar ale cărui 
calități (evident, dinainte cu
noscute) să fie folosite într-o
cit mai mare și fructuoasa mă- 
surâ în cadrul organizației.

Urmarea ? în alegeri „a în
vins", în urma recomandărilor 
sugerate (se poate citi și impu
se) de către conducerea coope
rativei, Toma Traian. Se cuvi

lui mai tare", mergînd uneori, 
total nejustificat, pînă la for
țarea firescului, atunci, inter
venția (pornită inițial fie și 
din intenții bune) nu are me
nirea decît, cel puțin, să de
zamăgească. Așa s-a întîmplat 
și la Jariștea. „Convinși" cu 
„argumente" care nu mai dă
deau voie la tăgadă, uteciștilor 
nu le-a rămas decît să ridice, 
într-o „deplină" unanimitate, 
mîinile, atunci cînd cineva de 
la prezidiu a întrebat : „cine 
este pentru ?“ Mihai Vasile a

nosc, geografic, o dispersare de 
centru destul de largă). Și au 
făcut. Formație de dansuri, 
s-au descoperit și soliști vo
cali cu reale calități etc. Și-au 
propus și alcătuirea unei echi
pe de teatru, și nu după mult 
timp, locuitorii satului au fost 
invitați la premieră. Și așa au 
făcut mai multe — cu sîrguin- 
ță, cu discuții, cu consultarea 
tuturor, cu dorința expresă de 
a se cunoaște în viața satului 
activitatea organizației U.T.C.

Se mai pune, însă, o ultimă

„AMĂNUNTUL"
DE LOC NEGLIJABIL

ne, aici, o paranteză, și 
chiar mai largă ; departe 
de tineri, și de noi, de
sigur, gîndul de a nu primi 
sfaturi și sugestii, recomandări 
din partea oamenilor cu com
petență și experiență, a celor 
meniți să conducă drumul unei 
întregi comune. Totdeauna u- 
teciștii, tinerii în general, au 
știut cum să primească astfel 
de sfaturi, folositoare și ade
seori necesare în mai deplina 
lor orientare. Atunci, însă, 
cînd recomandarea sinceră, 
pornită din dorința comună de 
a îmbunătăți o anumită situa
ție este înlocuită cu impune
rea punctului de vedere al „ce

fost ales, totuși, locțiitor de se
cretar

începînd chiar cu a doua zi, 
„sfătuitorii" s-au retras dis
cret, pentru a da deplină liber
tate tinerilor să-și desfășoare 
propria activitate.

Și s-a desfășurat. O activi
tate bună, foarte bună chiar, 
într-un bun climat de viață de 
organizație. N-aș vrea să le e- 
număr aici toate succesele, dar 
de cîteva tot sînt tentat să a- 
mintesc. Au dorit tinerii să-și 
facă formație artistică în ca
drul organizației lor de sat 
(era, prin nu știu ce schiloa- 
dă tradiție, numai la centru de 
comună, dar satele Vrancei cu

întrebare (însăși „cheia de bol
tă" a acestor însemnări) : cine 
a făcut toate aceste acțiuni ? 
Răspunsul este unul singur, de 
loc echivoc : întreaga masă de 
uteciști, mobilizată ca de un 
motor discret și subtil, de că
tre Mihai Vasile, locțiitorul de 
secretar. El e cel care a în
țeles dorințele tinerilor și i-a 
îndemnat la acțiune, el e cel 
care, pentru a fi și mai con
vingător, a devenit dansator în 
echipa de dansuri, el e cel 
care, din aceleași consideren
te și cunoscînd cum trebuie 
procedat pentru a te face ur
mat de tineri, a devenit și in
terpret al unui rol în echipa

de teatru (chit că pînă atunci 
nu-și descoperise astfel de ca
lități !). Și tot el este cel care 
a fost îndrăgit de toți tinerii. 
Vă veți întreba, desigur : fru
mos, nimic de zis, dar ce-a fă
cut secretarul Toma Traian ? 
Limpede : nimic, sau aproape 
nimic ! Și nu pentru că n-a 
vrut. Nici gînd de o aseme
nea acuzare. Pur și simplu n-a 
putut. „Amănuntul" peste care 
tinerii au fost sfătuiți să trea
că cu vederea s-a dovedit a 
fi de loc neglijabil. Zilnic, 
munca de conductor de atelaj 
îi cerea să fie cu căruța acolo 
unde avea nevoie cooperativa. 
De dimineață pînă seara tîr- 
ziu, Toma Traian a rămas a- 
celași băiat bun, cu calități, 
multe, comune cu ale lui Mihai 
Vasile — și atîta. Acestea, 
însă, n-au putut fi folosite, în 
măsura în care era de aștep
tat și în activitatea de orga
nizație. Numai o întîmplare fe
ricită a făcut ca viața organi
zației U.T.C. din satul Scîn
teia să nu sufere totuși.

I. andreițA
P.S. Da. așteptăm și această 

întrebare : bine, bine, dar din 
moment ce totul a decurs feri
cit, pentru ce toată această fa
bulă ?

Cit se poate de simplu ! In 
această perioadă, in viața or
ganizațiilor U.T.C. are loc un 
eveniment deosebit: desfășu
rarea adunărilor de alegeri. 
Am considerat de aceea, că în
tr-un astfel de moment, cînd 
tinerii își aleg pe cei care să-i 
îndrume și să-i conducă în ac
tivitatea de organizație, mora
la acestei fabule reale se evi
dențiază de la sine.

I. A.

Avem încă o concepție idilică 
despre marile personalități. în 
ciuda fascinației pe care acestea 
o provoacă chiar și in spirite 
obiective și reci, cercetarea, de 
diverse niveluri și proporții, in-

A diferent de destinația ei, pare 
W a se fi confundat pentru mulți 

cu un soi de răstălmăcire pioa- 
• să a faptelor, o ascundere pu

dică a ceea ce s-ar putea numi, 
folosind cuvîntul nimerit, con- 

• tradicție, eroare, limită. Stăruie 
o mentalitate „împăciuitoristă" 
în privirea asupra unor oameni 

_ de seamă. Ar fi, par a spune 
unii, rușinos lucru ca un Haș- 
deu, Iorga, Călinescu ș.a. să nu 
fi făcut numai acte ireproșabile, 
să nu fi vorbit și scris, toată 

w viața lor, zi și noapte, decît în 
maxime fără putință de atin
gere. Mecanismul unei atari ju
decăți e destul de simplu. Oa
menii uriași pe care-i avem, 
marii transformatori și directori 
de spirite se disting poate în 
cea mai evidentă măsură prin 
credința într-un ideal înalt, dis
pus în cîteva mari idei. Va fi 
deci firesc să observăm cum 
toate acțiunile lor vor căuta să 
fie subordonate, uneori cu o 
mare naivitate, acestor idei co
respunzătoare unui același ideal. 
Puterea de a crede este la a- 
ceștia supremă, ea fiind și sin
gura justificare a voinței de a 

• trage linie comună peste acte și 
scrieri care, judecate fără fal-
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să pioșenie, relevă ieșirea din 
tiparul impus. Dacă asupra lui 
Iorga avem o imagine exaltată, 
întemeiată pe funcțiunea lui ge
nerală de mare îndrumător, este 
mai puțin întemeiat să credem 
că toate actele și scrierile ma
relui savant, derivînd dintr-o 
misiune asumată eroic, sînt au-

CINEMA cotit ABC MIHWIUh MKROINTERVIU

tomat în serviciul acestei func
țiuni. Dar în primul rînd ima
ginea oarecum mitologică asu
pra lui Iorga este datorată chiar 
scrierilor lui, poate în cel mai 
înalt grad acelei superioare 
biografii care este „O viață de 
om". Structura generală a aces
tei cărți este evident romantică 
și s-ar putea subintitula „un 
geniu neînțeles*4. Fascinația ei 
nu vine însă din această struc
tură romantică ci din rfetrăirea

MAS’. .

NICOLAE IORGA

ridicat o statuie falsă. Eugen 
Lovinescu în portretul pe care 
i-1 face este vizibil iritat de 
„conflictul" permanent (mai de 
grabă incompatibilitate orga
nică) dintre Iorga și Maiorescu 
pricină din care e foarte preo
cupat de latura caricaturală a 
portretului (a activității gene
rale a omului). Ceea ce i se re
proșează lui Iorga este lipsa spi
ritului de sinteză ca să nu mai 
vorbim de unanim recunoscuta 
lipsă a simțului estetic. Omul 
care năzuia la o vastă sinteză 
a culturii române, văzută ca un 
întreg și care a lăsat documente 
extrem de semnificative pen
tru o disciplină pe care o nu
mește „istoriologie", este acuzat 
în chip neașteptat de îngustime, 
de documentaristică! Spiritul 
de sinteză trebuie însă urmărit 
în modul de a concepe istoria 
pe care Iorga l-a expus în toate 
perioadele vieții lui. El este cel 
mai neînduplecat adversar al 
fragmentării istoriei pe compar
timente ca și al credinței fana
tice în document. S-ar zice că 
scrierile lui, cel puțin unele din 
ele, contrazic această adversi
tate. Aparent așa stau lucrurile. 
Dar pentru a avea imaginea 
spiritului care a voit să fie Ior
ga va trebui să renunțăm chiar 
la unele din scrierile sale pe 
care ideile i le-au depășit. Sa
vantul și-a pus la contribuție 
niște facultăți naturale (memo
rie, putere de muncă etc.) pen-

NICOLAE IORGA
de B. Theodorescu

VERA CRUZ
rulează la Patria (orele 11,30; 
14 ; 16.30 ; 19 ; 21.15).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Republica (orele 10 ; 
12 ; 14 ; 16,45 ; 18,45 : 21).

GALA FILMULUI CEHO
SLOVAC

rulează la Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; ÎS ; 18.30 ; 20.45 • ; 
Modern (orele 9 30: 11.45; 14; 
16,15; 18.30; 21).

VEȘNICUL TNTÎRZIAT — cine
mascop

rulează la Capitol (orele 8.45 : 
11; 13.30; 16; 18.30;
(orele 9 : 11,15 ;
18.15 ; 20,30).

LUSTRAGIUL
rulează la Victoria 
11 ; 13.30 : 16 : 18 30 ; 20.45).

SUFLETE TARI — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9—
15.45 în continuare. 19.15) am
bele serii.

TOTUL PENTRU RÎS - TINE
RETUL ROMAN LA FESTIVA
LUL DE LA SOFIA - Mi
ll A EL A

rulează la Timpuri Noi (orele
9 • 10,30 ; 12.15 ; 14 ; 15.45 ;
17.30 ; 19,15 ; 21).

TESTAMENTUL UNUI PAȘA 
rulează la Doina (orele 11.30 ;
13.45 ; 16 : 18,15 ; 20.30) ; Pro
gram pentru copii orele 9 si
10 ; Volga (orele 10—14 în con
tinuare, 18,15 ; 20,30).

TREI COPII „MINUNE* 
nemascop

rulează la Union (orele 15,30;
20.30 ; la ora 18 DESENE A- 
NIMATE ; Giulești orele 10—
15.30 în continuare ; 18 ; 20.30)

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ 

rulează la Feroviar 
9,15—16 în continuare ;
21) ; Cinemateca (orele ,
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45).

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20).

PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Excelsior (orele
8.45 ; 11 ; 13.30 ; i6 ; 18.30 ; 21).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — cinemascop

rulează la Flamura (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30) ; Miorița (ore
le 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Dacia (orele 8—16.30 
în continuare : 18,45 ; 21).

A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop

rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30)

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

rulează la Cringași (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ; Rahova (o- 
rele 15.30 ; 18 ; 20,30).

NEÎNȚELESUL
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30» ; 
Aurora (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
15.45 ; 18 ; 20.30).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30).

MARYSIA ȘI NAPOLEON — ci
nemascop

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

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

ZILE DE VARĂ
rulează Ia Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20.30).

21); Gloria 
13 JO; 16;

(orele 8.45;

- ei-

(orele
18.30 ;
9.30 ;

DIN ATLANTIC LA CONSTANȚA „Aruncarea bumerangului

BREVIARULrestabi- 
j a malul 

al primei nave ro
de 4 5M tone • ..La 
de Capul Caliacra.

o plăcută

*

tul șef Gbeorgbe Călină. s-aa 
boUrit să înfrunte prânejdia. 
Catargul pendula fa dreapta

odihnă activă"
• Furtună în golful Biscaia
• ..Legătura a fost 
litâ !* • Răsfoind 
de bord 
mânești 
travers“

Numai cine r.-a străbătut 
niciodată Golful Biscaia nu 
știe ce înseamnă furtunile 
de aici. Nu fa zadar, capul 
„Finis'.sre* străjuiește nea
gra tradiue a unui cimitir 
ai vaselor pierdute — va-

dacă lucrul acesta s-ar fi 
petrecut in largul ocean u- 
lui— Dar vasul fusese sur
prins de furtună undeva in 
apropt-rea coastei. într-o 
zonă prâejdioasâ. plină de

ZOO SUBMARIN

în stațiunea bal
neară din Levan to. 
in apropiere de Ge
nua (Italia), a fost 
creat primul par: 
zoo-botanic submarin 
din lume (larg 
250 m. lung de 
și adine de 60). 
intrarea fa pare, 
zitatorii sfat întâm
pinați de o tăbliță 
cu următorul text : 
„Săriturile nu sfat

eoruJor.

cotldiai

autorizate 
compania

VOt R COMBĂ
TUTE iNGHETUtlLE?

Bupra 
o coloa- 
ca!c de

și-n stingă. o creangă
stinghera. E greu de spus ce 
au însemnat minutele lungi 
de urcuș pe scara metalică 
alunecoasă, spălată de spu
ma valurilor înfuriate...

!n cele C de voîaje pe 
care le-a efectuat, calitățile 
navei și ale oamenilor — 
«nouri de comandantul Mi
hai Chirila — s-au afirmat 
cm plin ieșind totdeauna 
biruitoare. Puțini știu, de 
pildă, că rub puntea de otel 
a acestui vas a călătorit, 
peste întinderile marine, o 
întreagă urfaâ : instalațiile 
combinatului petrochimie de 
U Pitești.

în călătoria de care ne o- 
cupâm. momentul descris 
ma: rus n-a fost singurul, 
•nainte de a ajunge acasă, 
la Constanța, marinarii au 
trebuit să mai înfrunte un 
examen : furtuna de la tra
versarea Canalului Caliacra. 
cind viatul atinsese forța 8. 
iar trimbele de apă amenin
țau să zmulgă toate obiec
tele ce pe punte. Șeful echi
pajului. Nîstor Candrea, îm
preună cu marinarul Ion Sui
rea. au trecut cu bine șl a- 
cest examen. în momentul în 
care șeful de echipaj își is
prăvea eroica bătălie cu va
lurile, aparatele de bord au 
înregistrat o veste tare a 
bucurat întregul echipaj : 
soția comandantului născuse 
un băiat!

VIOREL LUPU

Recenta vizită în tara 
noastră a selecționatei de fot
bal australian „Galahs" ne-a 
prilejuit, pe lingă cunoștin
ța cu acest sport dinamic, 
situat la intersecția dintre 
rugbi, soccer și fotbal irlan
dez, -ocazia să asistăm la un 
spectacol inedit : aruncarea 
bumerangului. Sidney Jac
kson, singurul aborigen din 
echipă, acum în vîrstă de 21 
de ani, vedetă a clubului 
Carlton, (a învățat să arun
ce bumerangul la... 6 ani), 
ne-a destăinuit cîteva (nu 
toate) din tainele bumeran
gului.

— Am învățat să arunc 
bumerangul pe Ia 6 ani. Este 
un sport foarte răspîndit în 
Australia (de fapt, numai 
aici). Ce v-aș putea spune 
despre el ? Este dificil să-l 
descriu. Este o bucată de 
lemn, îndoită în unghi obtuz 
și răsucită într-un plan a- 
xial, ceea ce face ca în zbor 
să se asemene cu o elice ce 
se învîrtește ; de altfel, pe 
aceasta se bazează principiul 
lui de plutire. Este, de obi
cei, de culoare închisă, cu 
trei dungi albe transversale 
la mijloc și la cele două ca
pete. Așa cum se poate ve
dea și din fotografie, bume
rangul se lansează ținîndu-1 
în poziție verticală.

— Mînuirea corectă a bu
merangului — adică nu nu
mai aruncarea, ci și... întoar
cerea ! — presupune un an
trenament îndelungat ?

— Aruncarea lui nu este 
dificil de deprins, dar pen- 
tra a fi cu adevărat un 
maestru, este nevoie de mult 
exercițiu. Inițial, bumeran
gul era folosit de băștinașii 
aborigeni pentru uciderea 
vînatului mic, în special pă
sări, iar în prezent, arunca
rea sa a devenit un 
mijloc de relaxare, 
tracție. In pauzele 
mentelor mele de
Hill Club“, cu toată deose
bita solicitare fizică și ner
voasă la care te supune fot
balul australian, găsesc în a- 
runcarea bumerangului o 
plăcută odihnă activă. încer
cați și vă veți convinge !

excelent 
de dîs- 

antrena- 
la „Box

OCTAVIAN 
URSULESCU

Faza interjudețeană de teatru
Timp de trei zile, de simbăti 

pînă luni, Casa de cultură din 
Hunedoara a fost gazda unei im
portante manifestări culturale: 
faza interjudețeană a Festivalu
lui bienal de teatru J. L. Can- 
giale“. Aflat la a 5-a ediție, con
cursul național dintre formațiile 
artistice dramatice ale amatorilor, 
a cunoscut la fazele anterioare o 
amploare nemaiintilnitâ în tre
cut, angrenînd zeci de formații 
din fiecare județ. La faza inter
județeană au participat 20 de 
formații de teatru ale așezămin-

licatclor

AL. BALGRADEAN

TELE VIZI u N E
JOI 17 OCTOMBRIE 1968 19,30 — Telejurnalul de sea- Ludovic Spiess.

PROGRAMUL I 22.50 — Telejurnalul de noap-
20,00 —- Jocurile Olimpice — te.

10,00 — Curs de limba ger- Mexic 1968.
mană (reluarea lec- Rezumatul filmat al 23. M — Jocurile Olimpice —
tiei de miercuri). zilei precedente. Mexic 1968 — atle-

tism.
17,00 — Curs de limba rusă. 21,30 — Telejurnal — Ediție

specială. PROGRAMUL II
17,30 — Consultații la chimie

(clasa a Xll-a). 22,00 — „Ochi de piatră ce 20.00 — Telex TV.
Tema : Aldehide și seînteie" — M. Emi- 20,05 — Concertul orchestrei
cetone. Prezintă prof. nescu — poezia de de studio a Radiote-
Marieta Sava. dragoste. Scenariul leviziunii Române.

de Ana Blandiana.
18,00 — Jocurile Olimpice — Regia Andrei Șer- 21,30 — Telejurnal — Ediție

Mexic 1968 — atle- ban. specială.
tism.

22,30 — Interprețl români : 22,00 — Vitrina discului.

opera literară cu subiect istoric
(Urmare din pag. I)

ro:s maudits" al lui Maurice Druon, în șase vo
lume, romane care impresionează prin bogăția 
și precizia documentării. Autorul a avut de altfel 
o întreagă echipă de cercetători — istorici și 
arhiviști — care au lucrat timp de ani de zile în 
bibliotecile și arhivele franceze pentru a strînge 
materialele necesare. Același lucru cu romanul 
scriitoarei americane Margaret Mitchell, „Gone 
with the wind", relatînd împrejurări din timpul 
războiului de secesiune, roman pe care-1 consi
derăm cel mai de seamă din întreaga literatură 
a Statelor Unite și care a bătut și recordul tira
jului, deci a numărului de cititori. Autoarea a lu- 
ciat nu mai puțin de șase ani în arhive și biblio
teci pentru a-și procura documentarea necesară.

în literatura românească putem cita cazul lui 
Camil Petrescu ; romanul lui, „Un om între oa
meni" — viața lui Nicolae Bălcescu — este sin
gurul de la noi care impresionează prin bogăția 
și precizia documentării. L-am felicitat pentru 
eiudiția de care da dovadă, lucru care i-a făcut 
o deosebită plăcere ; a ținut chiar să-mi enumere 
toate izvoarele consultate, între altele și planul 
din 1852, în patru planșe, al orașului Bucureșt’ 
— plan alcătuit de Borroczyn. Cînd i-am spus ca 
există la Academie și o versiune mult mai detali
ată, în nouăzeci d nouă de planșe, lucrată tot 
sub conducerea lui Borroczyn, a fost dezolat : 
„Cum de n-am știut de ea î" și a luat imediat 
notă s-o utilizeze la viitoarea ediție ; din neferi
cire, n-a mai apucat să scoată noua ediție. Camil 
Petrescu avea o foarte bogată cultură, multila
terală, și o întreținea și sporea continuu, prin lec
turi variate.

Romanele istorice ale lui Sadoveanu impresio- ™ 
nează prin talentul masiv și spiritul arhitectonic ui 
neuitatului lor autor. Documentația nu e însă la dfe 
același nivel. Prima ediție din „Frații Jderi", 
această splendidă frescă a epocii lui Ștefan cel 
Mare, cuprirde, sub raportul informației, inad- A 
vertențe supărătoare. Mi-am îngăduit să i le 
semnalez pe cele mai de seamă într-o scrisoare 
în care accentul cădea evident pe aspectele ad- 
mirabile ale romanului. Cred că l-am supărat; 
nu mi-a spus-o niciodată, nici măcar printr-o 
aluzie cînd eram în atîtea rînduri la pescuit, în $ 
două bărci vecine, pe Dunărica la Chimogi. Dar 
într-a doua ediție, o seamă din acele inadver- 
tențe au dispărut. Desigur, ele nu puteau fi ob- 9 
servatc de imensa majoritate a cititorilor ; nu-i 
mai puțin adevărat, că o documentare mai adîn- 
cită le-ar fi înlăturat.

Desigur, documentarea e neapărat necesară, 
dar nu e suficientă pentru a asigura succesul unei w 
opere literare. Ea este numai una din condițiile 
ce se cer ; mai rămîne ca autorul respectiv să fie a 
și un spirit arhitectonic, capabil de a construi și, W 
mai ales, să aibă talent literar, spre a reda într-o 
foimă nouă, personală, oamenii, faptele și îm- £ 
prejurările cercetate.

Concluzia: tinerii noștri scriitori care vor să a 
ne înfățișeze în romane istorice părți din trecutul 
românesc, să știe că-i așteaptă o muncă foarte 
serioasă, munca de documentare, care poate să 
le ceară ani de zile. Ea este o muncă stenică, 
dînd satisfacții nebănuite chiar în timp ce c efec- 
tuată și asigurînd, în faza redactării, unul din 
elementele succesului.

particulară a faptelor fa atmos
fera acestei structuri generale. 
Pentru orice scriitor mediocru 
încercarea ar fi eșuat într-o la
mentabilă răstălmăcire a unor 
memorii adunate cu alte pre
tenții decît acelea cu care au 
putut fi fapte trăite. Pentru 
Iorga, faptele unei vieți, indi
ferent de natura lor, sînt per
manente și, la un moment dat, 
simultane. Dispare noțiunea de 
timp istoric (în sensul limitelor). 
Să se observe similitudinile fun
damentale ale acestei „biografii" 
care, în esență, repetă aceleași 
cîteva atitudini scoase din orice 
determinări imediate. Nu este 
Iorga-elevul nedeosebit de Ior- 
ga-istoricul neînțeles și neaju
tat în acțiunile lui ? Variantele 
geniului romantic sînt um
plute cu fapte care prin 
subordonare își pierd de fapt 
natura particulară. Ele de
vin, mai mult decît fapte trăite, 
fapte posibile, cu o mare gene
ralitate. Fascinația acestei cărți, 
ca de altfel a tuturor scrierilor 
durabile ale lui Iorga stă în na
tura adîncă a acestui proces de 
transcendere a faptului. „Bio- 
grafia“ pare, dacă reușim să nu 
rămînem la natura ei sentimen
tală și patetică (un strat real, 
dar primul), scrisă de o „străină 
gură", într-o viziune din care 
nu-1 mai cunoaștem pe omul 
Iorga ci doar felul (acesta foar
te divers !) în care istoria este 
învinsă, faptele sînt depășite. 
Iar dăm de un lucru foarte cu
rios : biografia se îndepărtează 
de erou, factorul său esențial în 
tradiția acestui fel de scriere. 
Scrierea nu mai este biografie 
ci călătorie spirituală într-o at
mosferă densă de aburi mitici, 
de proiecții grandioase, de vi
ziuni fabuloase chiar. înstrăi
nat de cel care a fost, pentru 
că de fapt timpul său este un 
veșnic prezent neschimbător, 
autorul își poate, in fine, trăi 
faptele. Semnificația cărții e u- 
nică. Literatura română n-are 
o altă scriere de această factură 
izbitor de modernă. întrucît o- 
biectul acestei trăiri de înaltă 
esență este chiar viața sa, actul 
este expresia ultimă a capaci
tății uimitoare de a trăi o isto
rie imaginată. Nu va scăpa ni
mănui unda de tragism a înde
părtării eroului de „biografie". 
Pentru Iorga totul a fost viață, 
iar proDria sa viață i s-a înfă
țișat sub o întruchipare isto
rică. Dacă istoria oricăror tim
puri nu i-a fost accesibilă decît 
imaginîndu-și-o ca viață trăită, 
(asta explică nevoia de docu
mente), împingerea vieții lui în 
istorie e o înstrăinare de acut 
tragism. •

Există destule prejudecăți a- 
supra personalității lui Iorga, 
toate explicabile prin mărimea 
ei contradictorie. Mulți pot încă 
să vadă în savant un monstruos 
geniu al memoriei. Tot prilej 
curent de nesfîrșită admirație e 
colosala putere de muncă. Nu
mai că întemeierea admirației 
noastre pe asemenea calități in
discutabile nu trebuie unilatera- 
lizată. Mai exact, această admi
rație nu trebuie să ne împiedice 
de a actualiza portretul moral
spiritual al marelui savant. 
Mulți au privit cu suspiciune 
pasiunea pentru document a lui 
Iorga și din memorie plus a- 
ceastă pasiune devorantă i-au

tru dobîndirea unor Idei pe cont 
propriu, printr-un sacrificiu 
conștient.

Nu mulțimea scrierilor e im
presionantă ci conștiința rela
tivității lor. Cu cît edificiul 
crește cu atît conștiința autoru
lui este mai prevenită asupra 
slăbiciunii acestuia. Caz de ex
cepție, în care o operă n-are alt 
rol decît acela de a-și desăvîrși 
autorul. Formarea unui om, 
care la urma urmelor este și 
subiectul dar și scopul oricărei 
istorii. Scrierile, în asemenea 
cazuri, trebuie privite în primul 
rînd ca acte biografice de con
solidare, ca probe. A le judeca 
rupte de procesul din care ies, 
ca pe opere, contribuții la..., 
este adesea inoperant. Iorga în
suși, formulînd idei asupra isto
riei în diverse prilejuri, nu face 
decît să se detașeze de litera 
unor scrieri, chiar anulîndu-le. 
Cînd își expune concepția sa 
asupra documentului, de pildă, 
ce mai rămîne din acuzațiile ce 
i s-au adus cu privire la pasiu
nea documentaristică, reală dar 
nu în sine ? „Căci la urma ur
mei, pe ce se sprijină cineva 
cînd vorbește de documente 
scrise ? Și, cit privește pe cele 
nescrise, în cîte feluri nu se pot 
tălmăci ?“, se întreabă istoricul. 
Și, mai departe : „în domeniul 
documentelor chiar, ce repre
zintă un document ? Actele pu
blice nu sînt făcute pentru a-ți 
spune adevărul, ci pentru a sus
ținea un interes și, chiar cînd 
nu sînt făcute pentru a susținea 
un interes, ele s-au scris într-o 
anumită atmosferă de interese, 
de care nu poate scăpa cine a 
redactat (...). Documentul îl iei 
cum este iar în fundul lui stă 
vicleanul care a fabricat piesa 
și face haz pe socoteala dumi- 
tale. Ti se prezintă o povestire, 
dar ce este povestirea scrisă 
imediat după fapt ? Și, întîi 
cine cunoaște perfect un fapt ?“ 
Această capacitate de a se îndoi 
chiar de materia pe care i s-a 
înălțat statuia este în orice caz 
tulburătoare. Ca și credința în 
misterul insondabil al existenței 
omenești ori facultatea imagi
nativă a istoricului. Există sufi
ciente temeiuri să nu arhaizăm 
o personalitate legînd-o de un 
tradiționalism conservator și 
cam retrograd (operație posibi
lă. firește) ci să-i conturăm un 
profil modern, în spiritul unor 
idei care animă actualitatea 
spirituală. în măsura în care 
anume facultăți naturale îi 
creează experiența, aceasta, la 
rîndul său, este topită în viziu
nea ultimă a omului asupra is
toriei, artei, vieții. Viziune din 
care avem numai semne. Si a- 
ceste semne ne arată un Iorga 
extrem de viu, de actual, în 
orice caz mult mai liber de ma
rile opacități găsite de Lovi
nescu și de mulți după el. Iorga 
le poate răspunde acestora : 
„numai un cap înțepenit nu-și 
schimbă niciodată părerile, pe 
care le-a luat uneori de la alții, 
dai’ o părere pe care ți-ai for- 
mat-o singur lucrînd, este su
pusă, natural, schimbărilor, 
fiindcă intervin atîția factori nu 
numai de istorie, dar și de viață 
contemporană".

C. STĂNESCU

Cifra convenabilă
(Urmare 

din pag. I)
că poate fi numit 
astfel, are în el o 
măreție sublimă.

Nu sînt un comen
tator al problemelor 
externe, dar, indife
rent nu pot să ră- 
mîn. Războiul sece
sionist dintre Biafra 
și Nigeria zguduie 
lumea. La două săp- 
tămîni mor de ina- 
nitie 10 000 de civili. 
Țineți seama că lup
tele durează de mai 
mult de un an și fa
ceți socoteala. Este 
zguduitor. Crucea
Roșie Internațională 
a trimis ajutoare cu 
avioanele, piloții su- 
punîndu-se unui 
mare risc. Au fost 
și morți printre bi
nefăcători : un sue-

dez, un iugoslav și 
doi misionari brita
nici. Fotografii din 
ce în ce mai nume
roase pătrund în pre
sa mondială. Repor
teri curajoși arată o 
realitate înfiorătoa
re : copii uciși de 
lipsa de alimente, fe
mei ce se sting lin
gă colibe. Și peste 
toate răsună muge
tul bombelor și-al a- 
vioanelor. Nici o in
tervenție nu poate 
pune capăt acestui 
masacru ? Cu mij
loace inegale o na
țiune mică este su
pusă prin forță, I se 
impun legi și trata
tivele sînt respinse, 
încep să fiu pesi
mist în ce privește 
organizațiile interna-
ționale, care ar tre

bui să Intervină cu

eficacitate, oriunde 
arbitrariul își face 
de cap. Nu putem 
să stăm cu mîinile 
încrucișate cînd 
principiile Chartei 
Națiunilor Unite sînt 
nesocotite cu un ase
menea cinism. M-am 
săturat de discursuri, 
de umanitarismul le
șinat al societăților 
particulare.

Altfel, redactorul 
enumera corespon
dentului său și alte 
cazuri ilustre. Păi 
generalul Grant, de 
pildă, n-a făcut la 
fel în războiul Nor
dului contra Sudu
lui ? Se dă și o cifră 
convenabilă : 750 000 
de civili au fost ex
terminați, nu de 
bombe, nu de tancuri, 
nu de gaze : de foav 
me I

Merci!
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„ZILELE CULTURII
SOVIETICE"

Conferință de presă cu membrii

delegației sovietice

Miercuri la amiază a avut loc 
la Casa ziariștilor din Capitală o 
conferință de presă cu membrii 
delegației sovietice prezenți în 
țara noastră cu prilejul „Zilelor 
culturii sovietice".

Dcschizîiid conferința de presa, 
V. Fierea, director în Comitetul 
de Stat pentru Cultură Și Artă, 
a prezentat ziariștilor români și 
corespondenților presei străine 
delegația sovietică din care fac 
parte reprezentanți de seamă 
ai vieții oultural-arțistice din 
U.R.S.S. El a prezentat, de ase
menea, programul numeroaselor 
manifestări ce vor avea loc în 
Capitală și în țară cu acest pri
lej. Printre acestea se numără 
concertele orchestrei de camera 
din Kiev, decada cărții, expozi
țiile de artă plastică și de foto
grafii, festivalul filmului, expu
neri de conferințe, întâlniri între 
oaspeți și reprezentanți ai cul
turii și ^rtei românești etc.

Răspun^înd întrebărilor puse 
de ziariști, renumita balerină 
Galina Ulanova a prezentat pe 
larg preocupările actuale ale șco
lii coregrafice din țara ei. s-a 
referit, de asemenea, la legături-- 
le statornicite în ultimele decenii 
între școlile de balet din Uniu
nea Sovietică și România, amin
tind, de pildă, că o serie de 
balerini români și-au desăvârșit 
pregătirile în U.R.S.S. Ulanoya 
a avut cuvinte de apreciere la 
adresa baletului românesc, ai că
rui reprezentanți au devenit cu- 
noscuți publicului sovietic.

Regizorul Iosif Raevșki, de la 
Teatrul Academic din Moscova 
și-a amintit cu plăcere despre 
vizita precedentă pe care a fă- 
cut^p în țara noastră împreună 
cu un colectiv al teatrului. El 
a prezentat, țptodaită, preocupă
rile actuale ale teatrului șpviețip.

Despre tradițiile, căutările și 
reaiizăirile literatorii sovietice 
contemporane au vorbit crițicuf 
literar Alexandr Mihailov, director 
adjunct al Institutului „Maxim 
Gorki" și tînăra poetă leningră- 
deaină Nina Koroliova.

Sculptorul • Bogdanas Koslas, 
prorector al Institutului de Arte 
Plastice din Vilnius 
Niehoroșev, redactor șef al re
vistei „Tvoroesțv.o" au înfățișat 
unele probleme privind arta 
plastică sovietică- Referindu-se 
la arlg plastică românească, ei au 
elogiat în mod deosebit creația 
lui Brâncuși, și au amintit succe
sul de care s-a bucurat expoziția 
de artă plastică contemporană 
din țara noastră care a avut loc 
la Moscova.

Dirijorul orchestrei de muzică 
de cameră din Kiev, Anton Sa- 
roev, a prezentat viața muzicală 
bogată din Uniunea Sovietică.

Traducătoarea de literatură ro-

mână, Lilia Dolgoșeva a vorbit 
despre popularitatea de care se 
bucură în Uniunea Sovietică o- 
perele unor mari scriitori ro
mâni ca Sadoveanu și Arghezi, 
precum și despre interesul mani
festat de cititorii sovietici fața 
de traducerile din proza și li» 
rica română contemporană.

★
în cadrul schimburilor pre

văzute în înțelegerea de cola
borare dintre Uniunile de 
scriitori din România și Uniu
nea Sovietică, miercuri dimi
neață a sosit în Capitală o de
legație de scriitori formată din 
Alexandr Mihailov, Nina Koro- 
liova și Lidia Dolgoșeva.

★
Concertul susținut miercuri 

seara, în sala Ateneului Român, 
de orchestra de cameră din Kiev 
a constituit prima manifestare 
din cadrul Zilelor culturii so
vietice. Formația a interpretat 
lucrări qe Bach, Haendel, Sko- 
rjk și Bartok. A dirijat Anton 
Șaroev.

La această manifestare muzi
cală au fost prezenți : Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Arta, Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
sțrăinățatea, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, numeroși pameni de 
cultură și artă.

Au asistat, de asemenea, A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, membri ai 
apibașadei și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

I

și furi

Miercuri noaptea a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Uniunea Sovietică, prof. dr. do
cent Jean Liveșcu, membru co
respondent al Academiei, recto
rul Universității din București, 
care între 21 și 28 octombrie va 
participa la manifestările prile
juite de sărbătorirea semicente
narului Universității de Stat din 
Tbilisi.

(Agerpres)

Primire la C.C.
al P.C.R

Miercuri, 16 octombrie, tova
rășul Vasile Patilipeț, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația de juriști din R.P. Bul
garia, condusă de Svetla Das- 
kalova, ministrul justiției, care 
a făcut o vizită în țara noastră.

La primire au participat to
varășii Adrian Dimitriu, minis
trul justiției, Teodor Vasiliu si 
Nicolae Iones-cu, adjuncți de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria Ia București.

Primire la ț 
Consiliul de Miniștri

Ilie Veideț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a pri- 
mit miercuri pe lordul Brown, mi- W 
nistru de stat la Ministerul Co
merțului al Marii Britanii, care 
face o vizită în țara noastră cu ™ 
prilejul organizării la București a 
Expoziției industriale britanice, a 

La întrevedere, care s-a des- 
fășurat într-o atmosferă cordială, 
au participat Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, și^ 
Victor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț, precum și Sir 
John Chadwick, ambasadorul Ma- 
rii Britanii la București.

★

Cu prilejul apropiatei deschi- A 
deri la București a Expoziției 
industriale britanice, miercuri 
la amiază a avut loc p confe- 
rință de presă, la care au par
ticipat ziariști români și cores- a 
pondenți ai presei străine.

Lordul W. B. D. Brown, mi
nistru de stat la Ministerul Co- @ 
merțului al Marii Britanii, Ale
xander Ross, președintele Con- 
siliului de comerț pentru Euro- W 
pa Răsăriteană, și președinte 
de onoare al expoziției, precum g 
și I. C. Trafford, directorul ge
neral al expoziției, au vorbit cu 
acest prilej despre stadiul ac- V 
tual al relațiilor economice din
tre România și Marea Britanic, A 
precum și despre produsele pre- w 
zentate in cadrul expoziției.

La conferința de presă au fost 
de față Hrisțache Zambeti, vi
cepreședinte al Camerei de Co- a 
merț, Sir John Chadwick, am- " 
basadorul Marii Britanii la 
București, și membri ai anjba* A 
sadei. (Agerpres)

IERI, LA CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

MITING DE SOLIDARITATE CU LUPTA
POPORULUI VIETNAMEZ

La Casa de cultură a studen
ților din București, a avut loc 
miercuri seara mitingul de so
lidaritate a tineretului român 
cu lupta poporului și tineretului 
vietnamez, prilejuit de comemo
rarea a patru ani de la asasi
narea eroului sud-vietnamez 
Nguyen Van Troi de către im
perialiștii americani.

Mitingul, organizat de Uniu
nea Tineretului Comunist șj U- 
niynea Asociațiilor Studenților 
din România, a reunit numeroși 
tineri muncitori, studenți și e- 
levi bucureșteni. La miting au 
participat prof. yniv. Tudor Po
pescu, membru al conducerii 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia Și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, precum și 
Hoang Tu, ambasador extraor
dinar și ministru plenipotențiar 
al Republicii Democrate Viet
nam la București, și membri ai 
ambasadei, Nguyen Duc Van, 
șeful Reprezentanței permanen
te a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, și 
membri ai reprezentanței.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Emilian Stoipa, repre
zentant al Uniunii Asociațiilor 
Studenților din România, care a

dat cuvîntul tovarășului Dumi
tru Gheorghișan, prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., membru al Bi
roului C.C. al U.T.C. Vorbitorul 
a spus, printre altele : „Alături 
de opinia publică mondiala, po
porul, tineretul și studenții ro« 
mâni urmăresc eu profundă ne
liniște și indignare escaladarea 
agresiunii americane împotriva 
poporului vietnamez, angajarea 
forțelor armate ale S.U.A. îm
potriva mișcării de eliberare 
din Vietnamul de sud. intensi
ficarea bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam, stat socia
list, suveran și independent, 
împreună cu toate forțele iubi
toare de pace, a spus vorbitoy 
rul. poporul român, tineretul și 
studenții patriei noastre își ex
primă protestul lor hotărîț față 
de acțiunile agresive ale impe
rialiștilor americani împotriva 
poporului vietnamez și cer cu 
fermitate ca S.U.A. să pună ca
păt imediat acestor acțiuni, să 
recunoască Frontul Național de 
Eliberare ca reprezentant unic 
și autentic al populației sud- 
vietnameze, iar poporul vietna
mez sâ fie lăsat să-și rezolve 
singur problemele sale interne".

în continuare, a luat cuvîntul

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R
pentru industria cărbunelui

Miercuri, 16 octombrie, au în
ceput la București lucrările ședin
ței a 29-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria cărbu
nelui.

în cadrul ședinței vor fi exami
nate probleme referitoare la dez
voltarea de perspectivă a acestei 
ramuri și planul de luciu pe anul

viitor al Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria cărbu
nelui.

La lucrări participă delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R., con
duse de miniștrii industriei minie
re și carbonifere, precum și ob
servatori din alte țări socialiste.

FURTUNĂ ÎN LUMEA RECORDURILOR
Ziua a patra a olimpiadei az

tece a debutat intr-un climat ine
dit : o ploaie torențiala a însoțit 
primele întreceri. Dar această 
schimbare de decor nu i-a spe
riat pe eroii arenei, performan
țele lor n-au fosț prejudiciate. 
Pista de tartan n-a avut aproape 
deloc de suferit. Argument su
prem ? Au fost doborîte două 
recorduri mondiale (alergătoarea 
americană Tyus la 100 m plat 
cu 11 secunde, englezul David 
Hemery la 400 m garduri cu 
48“ 1/10) și a fost egalat un re
cord mondial (Ralph Doubell la 
800 m plat cu timpul de 1'44’' 
310). In toate probele desfășu
rate în cea de-a 4-a zi au fost 
doborîte (și unele chiar pulveri
zate) recordurile olimpice.

între marile surprize care fac 
senzație, se înscriu (după înfrîn- 
gerea echipei cehoslovace de fot
bal de către Guatemala cu 1—0) 
și victoria Franței (echipa de a- 
matori) asupra selecționatei Me
xicului cu 4—1, înfringerea Co
lumbiei cu 3—2 de către Gui
neea și rezultatul nedecis, 2—2, 
al Ungariei cu Ghana (ghanezii

Confesiunile
campionilor

AL OERTER : „Este obositor sâ 
cucerești 4 titluri"

Al. Oerter a împlinit de cu- 
rînci 32 de ani, el are 1,93 m. 

A înălțime și cîntărește 123 kg. în- 
9 trebat ce crede despre faptul că 

este unicul sportiv* din lume 
care a cucerit patru medalii o- 

A limpice de aur consecutiv, Oer-
• ter a răspuns laconic.....Este o-

bositor să cucerești 4 titluri o- 
a limpice".

DAVID HEMERY : „Nu m-am an
trenat de loc la altitudine"

David Hemery, în vîrstă de 
24 de ani (1,78 m. ; 76 kg.) tră
iește în S.U.A. de opt ani unde 
eșțe în prezent student la Uni
versitatea din Boston. întrebat 
de ziariști cît timp s-a pregătit 
pentru acomodarea cu altitudi
nea mexicană, Hemery a răs
puns nedezmințind tradiționalul 
umor englezesc : „Nu m-am 
antrenat de loc la altitudine... 
este adevărat însă că am sosit 
la Ciudad de Mexico încă de 
acum patru săptămînî I"

Dang Van Tan, student din \iet- 
namul de sud. El a evocat fi- _ 
gura și faptele neînfricatului 0 
erou sud-vietnamez Nguyen Van 
Troi. Vorbitorul a cerut înce
tarea totală și definitivă a bom- 
bardamentelor americane și a — 
celorlalte acte de război împo
triva poporului vietnamez, pen- a 
tru ca acesta să-și poată hotărî W 
singur soarta, fără nici un a- 
mAuS main IuSf cuvîntul Con- © WYOMIA TYUS : 
stantin Sanda, muncitor la Uzi
na de radiatoare și echipament 
metalic, Mihai Bădic, elev în 
clasa a Xl-a la Liceul „Nico
lae Bălcescu", și Ana Maria 
Mănăilă, studentă în anul IV la 
Institutul de construcții, care W 
și-au exprimat simpatia, admi
rația și solidaritatea deplină cu -a 
lupta dreaptă a poporului și ti- 9

„Agâț panto*
fii de atletism în cui"

a

CRONICA ZILEI A PATRA

au trimis de trei ori balonul în 
bara în ultimele 20 de minute!).

Surpriză și la ciclism : echipa 
Suediei, formată din cei patru 
frați Pettersson, campioană mon
dială și mare favorită, nu a reu
șit să ciștige titlul olimpic, fiind 
întrecută de formația Olandei în 
proba de 100 km contracronpme- 
tru pe echipe, care a inaugurat 
concursurile de ciclism.

Dar, ca orice zi a unei mari 
competiții, și ziua a patra își are 
eroii ei. Și va trebui, desigur, în 
primul rînd să subliniem perfor
manța remarcabilă a discobolului 
american Alfred Oerter, unică 
în analele J. O., care a cucerit 
pentru a patra oară consecutiv 
laurii olimpici, doborînd în ace-

Mși timp — la fel ca fi în edi
țiile precedente — recordul o- 
limpic al probei cu o aruncare 
care a măsurat 64,78 m (recor
dul de la J. O. de la Roma era 
de 61,00 m).

După un debut strălucit al 
reprezentanților noștri în primele 
zile, cînd zeița Fortuna le-a avut 
în grații pe atletele noastre, Vio
rica Viscopoleanu fi Mihaela Pe- 
neș, iată că în temerara ascensiu
ne spre finale și-au netezit dru
mul alți tricolori, spre bucuria 
noastră, și-au netezit drumul spre 
finale. Gîndurile noastre se în
dreaptă acum spre canotori, scri- 
meri, boxeri, spre toți sportivii ro
mâni care-și dispută șansele cu 
cei mai buni sportivi ai lumii.

Presa mexicană comentea
ză pe larg marile perfor
manțe înregistrate In con
cursul de atletism. La loc de 
frunte se află recordul mon
dial stabilit de Viorica Vis
copoleanu la săritura în lun
gime. Sub titlul „O atletă 
fenomenală", ziarul „Esto“ 
scrie : „Viorica Viscopoleanu 
părea că zboară în saltul său 
care i-a permis să-și adju
dece medalia de aur și să 
întreacă cu 6 centimetri re
cordul mondial al englezoai
cei Mary Rand". „Românca 
Viorica Viscopoleanu, fata 
cu părul blond și chipul 
marcat de efort, a sărit din 
prima încercare 6,82 m, pen-

„O ATLETĂ
FENOMENALĂ"

Ecouri din presa mexicană 

despre performanța 

Vioricâi Viscopoleanu

neretului vietnamez.
Participanții la miting au a- 

doptat o moțiune de solidari- 
tate cu lupta poporului și tine- “ 
retului vietnamez, în care se 
exprimă protestul hotărit al ti
neretului și studenților Capita
lei fată de acțiunile agresive ale 
imperialiștilor americani împo
triva poporului vietnamez.

BAZIL ȘTEFAN

Zilele filmului 
cehoslovac

Ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, Karel 
Kurka, a oferit miercuri un 
cocteil cu prilejul Zilelor filmu
lui cehoslovac.

Au luat parte Ion Brad, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Oc- 
tav Livezeanu. vicepreședinte al 
Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, precum si de
legația de cineaști cehoslovaci 
care ne vizitează tara.

★

Cu prilejul împlinirii a 200 de 
ani de la moartea iluministului 
român loan Inocențiu Micu 
Klain, la Casa municipală de 
cultură din Oradea a avut loc, 
miercuri seara, o manifestare 
în cadrul căreia prof. Remus 
Cara a vorbit despre personali
tatea și activitatea cunoscutului 
om de cultură transilvănean.

(Agerpres)

Membrii delegației de cineaști 
cehoslovaci condusă de Jiri Va- 
lenta, secretarul Uniunii cineaș- " 
tilor. care fac o vizită în țara 
noastră cu prilejul zilelor fii- 
mului artistic din R.S. Ceho- 
slovacă, s-au întîlnit miercuri 
dimineața la Asociația cin ea?- 
tilor din România cu cinc^ 
și cronicari de film ai presei 
de specialitate din Capitală, cu 
care au discutat despre reali- A 
zările și preocupările actuale ale " 
creatorilor de film din cele două 
țări.

(Agerpres) W

Wyomia Tyus campioană olim
pică și la J.O. de la Tokio este 
în vîrstă de 23 de ani. „Am par
ticipat la ultima mea olimpiadă 
— a declarat campioana olimpi
că — deoarece îmi dau seama 
că nu întineresc. Acum pot fără 
nici un regret să-mi agăț pan
tofii de atletism în cui. Sper ca 
în viitor să obțin o slujbă Ia 
Los Angeles în domeniul spor
tului".
DOUBELL : „Am atacat la mo

mentul potrivit"

In vîrstă de 23 de ani (1.80 m; 
65 kg.), Doubell este considerat 
acum de specialiști ca succeso
rul celebrului atlet neozeelandez 
Peter Snell.

Posesor al unui finiș remarca
bil, Doubell a declarat : „Mult 
discutata problemă a aclimati
zării la altitudine nu m-a neli
niștit niciodată. Singurul lucru 
care mi-a dat griji cu adevărat 
a fost tactica pe care o va adop
ta Kiprugut. Am hotărit să stau 
in plasa lai și apei, la momen
ta! potrivit, l-am depășit. AsU 
este tot !-

Sportivii români 
in intrecerile de azi

ATLETISM — triplu salt, 
finală — Șerban Ciochină ;

CANOTAJ — semifinale 
(trei echipaje);
BOX — eliminatorii :

LUPTE — eliminatorii.

DISC — calificări 
Manoliu.

Lia

(Urmare din pag. I)

și practică a viitoarei profe
sii.

Centrul de formare a șofe
rilor existent la Șiret, în sub- 
ordinea Ministerului Trans
porturilor Auto, Navale și Ae
riene se bucură în momentul 
de față de notorietate între 
colegii săi, peste 20 la număr, 
distribuiți în întreaga țară. R- 
levii — recrutați de către au
tobazele beneficiare — apar
țin județelor Suceava și Ma
ramureș. Ca în orice școală, 
cadrele didactice — 38 la nu
măr — coordonează procesul 
de instruire a elevilor, care, 
în mod particular, sînt desfă- 
șurați pe o gamă de vîrste ex
tinsă : 18-35 de ani.

O hală mare — garajul — 
adăpostește pe una din laturi 
o incintă în care se află, gru
pate pe specific, sute de pie
se din alcătuirea motorului, a 
mecanismelor și sistemelor 
mașinii. Sint folosite, pe viu, 
pentru cunoașterea compo-

nenței autocamioanelor, a ce
lorlalte mijloace auto.

Mijloace direct palpabile 
sînt foarte utilizate în proce
sul de invățămînt. lată, spre 
exemplu, sala de circulație. In 
mijloc — o machetă a orașu
lui, în relief, cuprinzînd stră
zile, intersecțiile, clădirile 
principale. Mențiunile, expli-

tințelor predate, dispunind de 
gradul corespunzător de dota
re. Pe socluri, citeva mecanis
me secționate — motorul, pun
tea din spate — re prezent ind 
mijlocul ideal de a fi cunoscu
te. așezarea lor pe mese rota
tive, constituind modalitatea 
comodă pentru expunere. Nu
meroase alte piese secționate

100 m PLAT FEMEI
1. WYOMIA TYUS (S.U.A.) — campioană olimpică (re

cord mondial și olimpic) — 11 sec. 2. BARBARA FARRELL 
(S.U.A.) — 11,1 ,ec. 3. IRENA KIRSZENSTEIN (Polonia) - 
11,1 sec.

400 m GARDURI
1. DAVID HEMERY (Anglia) — campion olimpic (re- 

î?.rfLn’ond!ei oiimPi0 — 48.1 sec. 2. GERHARD HE- 
NNIGE (R.F.G.) — 49 sec. 3. JOHN SHERWOOD (Anglia)
— 49 sec. '

800 m PLAT BĂRBAȚI
1. RALPH DOUBELL (Australia) — campion olimpic (re

cord olimpic și record mondial eqalat) — 1,44,3 min 2. 
™£S.°,e.!4f\RiJGtJT (KenY°) — ’.44,5 min. 3. TOM FA
RRELL (S.U.A.) — 1.45,4 min.

DISC BĂRBAȚI
1. ALFRED OERTER (S.U.A.) — camr lion olimpic (record 

olimpic) — 64,78. m. 2. LOTHAR MILDE (R. D. Germană)
— 63,08 m. 3. LUDVIK DANEK (Cehoslovacia) — 62,92 m.

SULIȚĂ BĂRBAȚI
1. IANIS LUSIS (U.R.S.S.) — campion olimpic (record 

olimpic) — 90,10 m 2. IORMA KINUNNEN (Finlanda)
— 88,58 m. 3. GERGELY KULCSAR (R.P.U.) — 87,06 m.

400 m. plat FEMEI
1. COLETTF BESSON (Fran|a) — campioană olimpică 

(record mondial si olimpic) — 52,0 sec. ; 2. LILLIEN 
BOARD (Anglia) — 52,1 sec.; 3. NATASA PECIONKINA 
(U.R.S.S.) - 52,2 sec.

200 m. plat BĂRBAȚI
1. TOMMIE SMITH (S.U.A.) — campion olimpic — 

19,8 sec. ; 2. PETTER NORMANN (Australia) — 19,9 
sec.; 3. JOHN CARLOS (S.U.A.) — 19,9 sec.

HALTERE
CATEGORIA UȘOARA

1. WALDEMAR BASZANOWSCHI (Polonia) — campion 
olimpic (record olimpic) — 437,500 kg. 2. JALAYER PAR
VIS (Iran) — 422,500. 3. MARIAN ZIELINSKI (Polonia) — 
420 kg. '

tru a bate recordul mondial", 
scrie ziarul „Novedades".

„El sol de Mexico" publi
că alături de fotografia at
letei noastre un interviu în 
care Viorica declară, printre 
altele, că nu va uita nici O 
dată publicul mexican, că
ruia îi mulțumește pentru 
încurajările și aplauzele a- 
dresate în timpul concursu
lui.

în satul olimpic, atleta 
noastră este asaltată de re
porteri și locuitori ai capi
talei mexicane, care vin să-i 
solicite autografe și să se 
fotografieze alături de pur
tătoarea medaliei de aur.

Un ziarist austriac i-a să
rutat mîna cu respect și a 
omagiat-o pentru valorosul 
record dăruit atletismului și 
acestei olimpiade.

Caiin • v • iican
m

FOTBAL

• 0 finală in care spectacolul a fost sacrificat

Știa el ce știa antrenorul e- 
dupei Manchester United, Matt 
Bushy, de ce nu era optimist. Îna
intea celei de-a doua manșe a 
finalei prudența engleză a între
cut orice limite: antrenorul n-a 
anunțat, pină la ora meciului, 
nici formația.

Manchester a fost departe de 
forma din meciul cu Benfica. A- 
bia a reușit, in final, un norocos 
rezultat de egalitate —1:1 Am 
urmărit pe micul ecran 90 de mi
nute o echipă — Manchester — 
căreia nu i-a reușit apioipe ni
mic (mai puțin „polițele* durită
ților pe care, cum era de aștep
tat, argentinienii le-au decontat 
pe loc1. A fost o finală in cate 
spectacolul a fost sacrificat. A tri
umfat insă jocul atletic cu tot ce 
ere el frumos — bărbăție fi for
ță, luptă pină la epuizare — dar 
și cu tot ce are mai udt; duri
tățile care împing spectacolul a- 
fără din arenă.

Argentinienii au învătat din 
lecția „Cupei mondiale* că ma
rile victorii in fotbal s* chțin 
nrintr-o îmbinare <yi nu despărți
re) a jocului tehnic cu iocul at
letic. Estudiantes a încins pe

Manchester cu propriile arme, — 
organizare, joc colectiv, combati
vitate — plus un grad superior de 
tehnicitate. Finala n-a fost fru
moasă pentru că a apt opiat fot
balul de coridă și i-a mătat, în 
fața unei asistențe de nvlioane de 
spectatori și telespectatori întrea
ga urîțenie... Păcat / Cele două 
reprezentante a două școli de 
fotbal distincte au sacrificat, pen
tru rezultat, finala. Oare spre asta 
se va îndrepta fotbalul p

Finala, dat fiind numărul mare 
de durități, putea să se încheie cu 
echipele reduse, ca la handbal în 
7. Arbitrul n-a avut însă fermita
tea să dicteze decît o singură da
tă eliminări din joc...

BELGIA
IUGOSLAVIA: 3-0
în cadrul preliminariilor cam

pionatului mondial de fotbal, la 
Bruxelles s-au întîlnit selecțio
natele Belgiei și Iugoslaviei. Vic
toria a revenit gazdelor cu sco
rul de 3—0 (1—0) prin golurile 
marcate de Devrindt (min. 35 și 
73) și Polleunis (min. 84).

situația procentului de reușiți 
in cele 13 serii încheiate — 
criteriu eoni ingător asupra 
calității pregătirii dobindite in 
perioada de școală de către e- 
levi. Exceptind seriile Vil și 
XIII, cu valori sub 90 la sută, 
celelalte rezultate se plasează 
constant cu procente in jur de 
95, inregistrindu-se chiar 99

cuvîntul hotăritor al

leqe trasee adecvate lecțiilor. 
Materialul didactic pe care îl 
avem la indemînă răspunde de 
asemenea, cerințelor lecțiilor 
din programul de invățămînt.

Referitor la această din 
urmă afirmație, reținem ca 
deosebit, de semnificativă zes
trea tehnică a școlii utilizată 
pentru formarea calităților de

ȘCOLII
carea particularităților impuse 
de circulația în diferite con
diții se fac apelindu-se la a- 
cest material didactic deosebit 
de expresiv. Pe pereții ace
leiași săli, panouri mari cu in
dicatoarele de circulație, co
mandat, în cursul demonstra
țiilor practice, de la un pupi
tru special amenajat. Sala me
canică oferă aceleași posibili
tăți pentru asimilarea cunoș-

sint așezate la indemina cadre
lor didactice care expun lec
ția.

Pe acest fond al condițiilor 
de pregătire, dublat de atenția 
acordată de către personalul 
angajat in asigurarea calitati
vă a procesului de invățămînt, 
rezultatele obținute de școală, 
de la crearea sa pină în pre
zent, par normale, ca o conse
cință firească. Avem in față

la sută. Sînt rezultate conside
rate dintre cele mai bune.

— La această situație — este 
de părere tov. inginer Nicolae 
Firicel, directorul școlii — 
contribuie favorabil în paralel 
cu conștiinciozitatea oamenilor 
noștri, condițiile de care bene
ficiem. Terenul denivelat al o- 
rașului se pretează foarte bine 
la desfășurarea lecțiilor de 
conducere auto. Pe el putem a-

conducător auto la cei ce se 
pregătesc să devină șoferi. 
Există în dotarea școlii din Și
ret 25 autocamioane. în sălile 
de curs, 20 de panoplii cu di
ferite mecanisme, confecționa
te prin participarea elevilor 
sub îndrumarea cadrelor di
dactice. Machete de circulație, 
semafoare, planșe, panouri, 
motoare în stare de funcționa
re și piese detașabile. Un cli

finală
In cadrul calificărilor pro

bei de tripiusalt, italianul 
Giuseppe Gentile a stabilit un 
nou record mondial și olimpic 
cu performanta de 17,10 m 
(vechile recorduri aparțineau 
polonezului Josef Schmidt). 
Reprezentantul României în a- 
ceastă probă, Șerban Ciochină, 
a avut o evoluție buna, reu
șind să se califice pentru fi
nală de azi. El a sărit 16,21 
m cu 11 centimetri mai mult 
decît prevedea baremul de ca
lificare.

Atletul maghiar Gyula 
Zsivotzky a stabilit un nou re
cord olimpic cu 72,60 m la 
aruncarea ciocanului. Perfor
manța lui Zsivotzky amelio
rează cu 2,86 m. vechiul record 
olimpie care aparținea sovie
ticului Romuald Klim de la 
J.O. din Tokio. S-au mai ca
lificat printre alții: Kondra- 
șov (U.R.S.S.), Lovasz (Unga
ria), Baumann (R. D. Germa
nă), Klim (U.R.S.S.), Sugawara 
(Japonia), Burke (S.U.A.).

Pentru finala probei de să
ritură în înălțime 14 atlete au 
reușit să obțină calificarea. Ba
remul impus a fost de 1,74 m. 
Sportiva româncă Virginia 
Bonei a ratat calificarea, tre- 
cîrtd numai 1.65 m. A fost eli
minată, de asemenea american
ca Montgomery.

SPORTIVII ROMANI Mihai 
Țiu și Ionel Vrîmbă au obținut 
un frumos succes reușind să se 
califice în finala probei de 
floretă-individual. Ei își vor 
disputa șansele pentru cuceri
rea unei medalii olimpice în 
compania floretiștilor francezi 
Jean Claude Magnan, Daniel 
Revenu, Christian Noel și a 
maghiarului Jeno Kamuti.

BOX : ION ALEXE 
ÎNVINGĂTOR

Un nou succes al pugilîștî- 
lor români. în limitele cate
gorici grea. Ion Alexe l-a în-» 
trecut la puncte pe J. Coker 
(Sierra Leone).

mat cît se poate de avantajos 
transmiterii pe circuitul profe- 
sor-elev a cunoștințelor nece
sare acestuia din urmă pentru 
a se pregăti temeinic. Că așa 
stau lucrurile și în realitate, 
nu doar pe planul ipotezelor, 
vine să demonstreze și urmă
torul amănunt: Nici un acci
dent de la înființarea școlii. 
„Nici măcar o aripă tampona
tă" cum se exprima cineva. 
Ceea ce, de prisos a mai men
ționa, trebuie luat în conside
rație.

Am urcat în cabina unuia 
din camioanele plecate în pro
gram de conducere. La volan, 
un elev. Alături de el, instruc
torul, om mai în vîrstă, cu sta
te mai vechi de exercițiu. Ur
căm pante, coborîm apoi; in
tersecțiile se succed. Mă con
ving, din acest loc, de simili
tudinea perfectă între condi
țiile obișnuite de lucru ale șo
ferilor și cele create elevilor, 
manevrind volanul aici, pe 
străzile orașului. Coincidență 
folositoare.



Vizita delegației
parlamentare i

române in Tunisia
TUNIS 16. — De la trimisul 

special Agerpres, Mircea Moar- 
căș : După o escală la Roma, 
delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, în frunte cu președintele 
M.A.N., Ștefan Voitec, a sosit 
marți noaptea în Tunisia, într-o 
vizită oficială de opt zile, la invi
tația Adunării Naționale Tuni
siene.

Pe aeroportul Tunis-Cartagina, 
unde erau arborate drapelele de 
stat ale celor două țări, membrii 
delegației parlamentare române 
au fost întîmpinați de dr. Sadok 
Mokaddem, președintele Adunării 
Naționale Tunisiene, Bel Hadj 
Ammar, vicepreședinte al Adu
nării Naționale, președinți ai co
misiilor Adunării Naționale, depu- 
tați, funcționari superiori ai Se
cretariatului de Stat pentru afa
cerile externe al Tunisiei, de zia
riști tunisieni și corespondenți ai 
presei străine.

Pe aeroport se aflau Nicolae 
Sipoș, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al României în Tu
nisia, și membri ai ambasadei.

Președinții adunărilor reprezen
tative ale celor doua țări au 
trecut în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport.

într-o scurtă declarație făcută 
la solicitarea ziariștilor prezență, 
președintele Marii Adunări Na
ționale a României, Ștefan Voitec. 
a subliniat că grație invitației 
pline de bunăvoință a Adunării 
Naționale Tunisiene, delegația 
parlamentara română va avea 
prilejul să cunoască nemijlocit 
remarcabilele înfăptuiri ale Tu
nisiei contemporane. Așteptăm cu 
deosebit interes — a subliniat 
președintele M.A.N. — întâlnirile 
pe care le vom avea cu repre
zentanții Parlamentului tunisian 
și alte personalități marcante ale 
vieții publice. Președintele Marii 
Adunări Naționale a României 
și-a exprimat convingerea că vi
zita delegației parlamentare ro- 
mane va aduce o nouă contri
buție la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la adincirea colaborări 
și prieteniei dintre cele două 
țări și popoare. în propriu! kx 
interes, în interesul păcii și coo
perării internaționale.

Declarația făcută reprezentan— 
ții or presei a fost publicată de 
ziarele din capitala Tumsei «i 
retransmisă de posturile de ra
dio, împreună cu știrea sosirii 
delegației parlamentare române.

Miercuri dimineața, membrii I , 
delegației parlamentare române, 
în frunte cu tovarășul Ștefan 
Voitec, au depus o coroană d-_ 
flori la Mauzoleul Eroilor de la 
Sedjoumi, din imediata aprooiere^h 
a Tunisului. Mauzoleul este ti-" 
dicat pe locul unde. în cursul 
ultimilor ani ai luptelor pentru 
cucerirea libertății indepen
denței naționale a Tunisului, au 
fost executați de forțele colonia
le un mare număr de patrioți 
tunisieni. Pe platoul din 
Mauzoleului era aliniată o 
militară de onoare.

Parlamentarii români au 
apoi o vizită președintelui

fata 
gardă

din Cehoslovacia

dr.

„Există posibilități pentru 

o bună cunoaștere reciprocă"

R. P. D. COREEANA. — La oțelăriile din Ceulima

țările
socialiste

a arătat că delegația română con
sideră că O.N.U. „întreprinde o 
opera utila dezbătînd această 
problemă". „Ar fi — a declarat 
vorbitorul — încă o cale de tre
zire a conștiinței omenirii asu
pra uriașei poveri pe care o re
prezintă cursa înarmării și imen
selor avantaje pe care le-ar a- 
vea convertirea în scopuri paș
nice a resurselor materiale și u- 
mane alocate scopurilor mili
tare".

Arătând că „în anii de după 
1960 cursa înarmărilor și îndeo
sebi cursa înarmărilor nucleare a 
înghițit părți din ce în ce mai 
mari din bugetele statelor", dele
gatul român a relevat, de ase
menea, ca „înarmările au in
fluențat negativ procesul dez
voltării, precum și voința poli
tică a statelor dezvoltate de a 
sprijini țările în curs de dez
voltare". Vorbitorul a menționat 
în încheiere că, după părerea 
delegației române, eforturile vi- 
zînd convertirea în scopuri paș
nice a resurselor folosite pentru 
înarmare trebuie intensificate.

NEW YORK 16 (Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite) : în timp ce în șe
dințele plenare ale Adunării se 
desfășoară dezbaterile generale 
— în care au luat cuvîntul pînă 
acum aproape 80 de șefi de de
legații — în comitetele princi
pale ale O.N.U. continuă exami
narea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi. Astfel, în Comi
tetul pentru problemele econo
mice și financiare au început 

(dezbaterile în legătura cu pro
blema „folosirii în scopuri paș
nice a resurselor eliberate prin 
dezarmare". Au luat cuvîntul pe 
marginea acestui punct al^ ordi- 
nei de zi reprezentanții Kenyei, 
Statelor Unite. Tunisiei. Iranu- 
Ibi, Uniunii Sovietice. Mexicului, 
României și ai altor țări.

Subliniind in intervenția sa că 
„deși s-au făcut unii pași prin 
semnarea unor acorduri și tra
tate in domeniul dezarmării, to
tuși cursa înarmărilor nu a în
cetat, cheltuielile în acest scop 
continuînd să crească-, reprezen
tantul României, Petre Tânasie,

i
Inării Naționale Tunisiene, 

Sadok Mokaddem. La întrevede- 
rea care a avut loc cu acest pri
lej și Ia care au participat mem
bri ai Biroului și președinți rd 
comisiilor Adunării Naționale 
Tunisiene, a avut loc un larg și 
util schimb de păreri între pre
ședinții celor două adunări re
prezentative. Președintele Mo
kaddem a salutat călduros pre
zența în Tunisia a delegației Ma
rii Adunări Naționale a Româ
niei, în frunte cu președintele el 
După ce s-a referit pe larg la 
modul de organizare și la ac
tivitatea Parlamentului tunisian, 
el a subliniat importanța stabi
lirii și dezvoltării de contacte 
permanente între <’ 
mâni și tunisieni. expresie vie a 
evoluției pozitive a relațiilor 
prietenești româno-tunisiene.

Mulțumind cordial pentru pri
lejul oferit delegației MA.N. de 
a vizita Tunisia, tovarășul Ște- ■ 
fan Voitec s-a referit pe larg la ■ 
rezultatele obținute de poporul | 
român in opera de construcție 
sociaErtă a țârii, ca și la activi
tatea Marii Adunări Naționale 
ca erzan suprem al puterii de 
stat. Subliniind importanța schim
burilor parlamentare dintre 
R trânta și Tunisia, președinte
le M-VN. a invitat pe președin
tele Mokaddem ca. in fruntea li
nei draezițu a Adunării Nați«*- 
cale Tunisiene. sâ viziteze Româ
nia. invitație care a fost accepta
tă cu plăcere.

In cursul dupâ-amiezxî. mem
brii dclecațkei roaaiae au vizi
tat Muzeu» Național Tunisian.

Seara, deputății români au luat 
parte la un dineu oferit de mem
bri: Bmsalui Adunării NațMmale 
Toaissene.

La Eian-fertările care au avu* 
loe în cursul zălri de miercuri 
delegația parlamentară romină z 
fort iamțrtă de Nicolae Sîpou. 
zmbssadoral Românei la Turns.

I
I
I

i de contacte ■ 
deputății ro- I 
exnresie vie a ■

I
Semnarea acordului cu

privire la staționarea truI
j pelor sovietice pe teritoriul

E
i

E
I

Interviul acordat „Scînteii tineretului"

de delegația Uniunii Tineretului

Social Democrat din Suedia

O întâlnire duminicală, prelungită târziu în noapte. în biroul 
redactorului șef oaspeți din Suedia pun întrebări și răspund la 
întrebări. Unul din interlocutori ne este coleg de breaslă (prin
tre alte însărcinări o are și pe cea de conducător al unei reviste 
teoretice) ceea ce favorizează dialogul. Propunerea de a acorda 
un interviu „Scînteii tineretului" este primită cu amabilitate și 
primul care no vorbește este Leif Andersson, membru al Corni* 
telului Executiv al S.S.U. (Tineretul Social Democrat din Suedia).

Cehoslovaciei

Succesul 
ansamblului
„Ciodrlia" 

la New York
YEW YORK 16. — Triiâ- 

sul specii! Agerpres, Nicolae 
Ionesco. transmite: Ansam
blul folcloric _Ciocirfia“ p-a 

pirat printr-un prim suc
ces de prestigiu turn 
care îl întreprinde în 
Unite ale Americii.

maui

Statele

Souare Garden au făcut o 
primire entuziastă artiștilor 
români, care an fost ovațio
nați în repetate rânduri la 
scenă deschisă.

Rubrica artistică a ziarului 
„New York Times- a comen
tat. miercuri dimineața, in 
termeni extrem de etogiorâ ar 
cest spectacol- „Ansamblul 
din București constituie un 
grup folcloric de înaltă clasa, 
cu dansatori ieșiți din co
mun", cu ..un desăvîișit gust 
artistic și un înalt profesiona
lism" — apreciază ziarul. In 
cronică sint relatate pe larg 
principalele numere din spec
tacol, sint descrise dansurile- 
este exprimată încintarea cu 

au fost ascultate meîo- 
interpretate.

I
I
I
I
I
I
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PRAGA 16 (Agerpres). — A- 
genția C-T.K. transmite că la 
invitația guvernului cehoslovac, 
miercuri a sosit la Praga o de
legație guvernamentală în frun
te cu A. N. Kcsighin. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R-S.S.

Din delegație fac parte A. 
Grootiko. ministrul afacerilor 
externe al U-R-S-S- mareșalul U- 
nixraii Sovietice 
snrtrol apărării. 
primAocțiitor a!
crtiksr exrerse.

Ia aceeași ri-

A. Greciko. mi- 
V. Kuznetov 

ministrului afa

președintele Ludvik Svoboda. 
Au fost de față A. Dubcek, J. 
Smrkovskv și O. Cemik și alți 
conducători de partid și de stat.

Seara a avut loc semnarea a- 
cordului dintre guvernul U.R.S.S. 
și guvernul R. S. Cehoslovace 
cu privire la condițiile staționă
rii temporare a trupelor sovie
tice pe teritoriul Cehoslovaciei.

Acordul a fost semnat de Ale
xei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
de Oldrich Cemik, președinte
le guvernului R.S.C.

Acordul va fi dat publicității 
după ratificarea lui de către ce
le <k> aă părțt

Premiul Nobel pentru

medicină

berc. Cote 
ia Institut 
Swchhoim

Deși

"ea i

a
genetic șî a 
eza proteine-

me
și nu o:eiă aplicații 
e directe și imediate 

— caută elementele f jndamen- 
tale care sâ permită înțelegerea 
Iezilor ce guvernează la nive
lul celulei transmiterea carac
terelor de la ascendenți la 
descendenți. Cunoașterea aces-

practic 
ierape

Succesele economiei iugoslave

La început consemnam un 
scurt istoric al S.S.U. „Partidul 
Social Democrat exista din 1889 
iar organizația de tineret își în
cepe activitatea din 1903 — rela
tează dl. Andersson. în 1917, în 
mișcarea muncitorească suedeză 
se produc delimitări. Se formea
ză o nouă organizație social-de- 
mocratâ a tinerei generații. în 
prezent, S.S.U. numără 70 000 
membri, fiind cea mai mare or
ganizație politică de tineret din 
Suedia. Obiectivele ei centrale 
sînt : a educa pe tineri pentru a 
deveni social-democrafi r.i pen
tru a voia în alegeri cu P.S.D. O 
atenție deosebită se acordă în
drumării tinerilor spre sindica
te". Interlocutorul nostru arată 
că programul S.S.U. adoptat în 
1967 acordă un spațiu larg pro
blemelor de ordin general și 
„este mai convingător". Acest 
program revendică naționaliza
rea tuturor băncilor, trecerea 
sub controlul statului a indus
triilor farmaceutice, construcții
lor și petrolului. Unele din a- 
ceste revendicări au fost accep
tate și de P.S.D. printre care un 
control mai eficient asupra băn
cilor și a întregii piețe a capita
lurilor, precum și naționalizarea 
farmaciilor, adică a rețelei de 
distribuire a medicamentelor. 
Problema ajutorului pentru ță
rile slab dezvoltate preocupă, 
de asemenea, pe tinerii social- 
democrați, conștienți de conse
cințele negative ale decalajului 
între țările dezvoltate și cele ale 
„lumii a treia".

tor fe șomere va face posibilă 
corectare* erorilor de ered.tate. 
va oferi arme efkrierre pen
tru tratarea unor boii incu
rabile, poate chiar intr-o zi a 
cancerul-i. considerat ca o 
afe< _

Robert Holley 
1922 in Illinois, 
studiile la 
Cornell, unde 
asistent. apoi < 
chimie organică, iar d: 
este profesor 
Robert Holley 
vaste cercetări 
pra bfosir.tezei 
asupra acizilor 
bind Khorana

- anul 1922 la Rajpur (In- 
E! și-a făcut studiile 
intii în țara natală.

iia)

er

te a cri dkL 
r este născut în 
> El și-a făcut 

Universitatea 
a rămas ca 

ca profesor de 
* 1964

de biochimie, 
a întreprins 

mai ales asu- 
proteinelor și 
nucleici. Go
es :e născut

Institutul federal pentru 
statistică al R. S. F. Iugo
slavia a dat publicității un 
comunicat in care se arată 
că producția industrială a 
țării a crescut in primele 
nouă luni ale acestui an cu 
4.9 la sută față de aceeași

perioadă a anului 1967. Co
municatul precizează că cel 
mai înalt ritm de dezvolta
re a fost înregistrat în in
dustria construcțiilor nava
le — 50 la sută, urmată 
apoi de industria chimică și 
a materialelor de construc
ții.

Industria aluminiului in Ungaria

Economia națională un
gară prevede o largă dez
voltare a industriei alumi
niului. Potrivit agenției 
M.T.I., în următorul plan 
cincinal (1970—1975) vor fi 
alocate ir. acest scop 10 mi-

liarde de forinți. Printre al
tele, producția de bauxită 
va crește cu 60 la sută, 
creind condițiile unei dez
voltări pe scară largă a 
producției de alumină.

Cea mai mare termocentrală

ne în ultimii ani pentru fondul 
de solidaritate.

— Observatori politici scriu 
despre o deplasare spre stânga 
a tineretului suedez...

— Este un fenomen real. El 
se reflectă și în fața urnelor. în 
acest an, majoritatea tinerilor 
alegători au votat pentru stîn- 
gaL Nu dispunem încă de o ana
liză statistică, dar orientarea ti
neretului ni se pare clară. De 
altfel, este suficient să consem
năm prezența masivă a tinere
lului în acțiunile ce se desfășoa
ră sub semnul lozincilor stîngii 
pentru a ne convinge de proce
sele din sinul noilor generații. 
Tinerii cer pace în Vietnam, 
condamnă apartheidul, dictatu
rile din Spania și Portugalia, 
sînt preocupați de soarta „lu
mii a treia"...

— Care sînt problemele eco
nomice ale generației tinere ?

— Fără îndoială, alte genera
ții au fost confruntate cu pro
bleme sociale mai stringente. 
Dar mai există și acum proble
me ale plasării tinerilor în cîm- 
pul muncii. în ultimii doi ani au 
existat în privința aceasta unele 
dificultăți. Statul și-a dublat e- 
forturile pentru a combate fe
nomenele de șomaj, pentru - a 
stimula dezvoltarea industrială 
și calificarea profesională.

— Ce opinii aveți în legătura 
cu perspectivele colaborării în
tre organizații de tineret, cu 
tendințe diferite, pe temeiul 
unor aspirații comune ?

—Contactele între diferitele 
organizații duc la o mai bună 
înțelegere reciprocă. Multe pă
reri greșite pot fi înlăturate prin 
examenul nemijlocit al realității. 
Daca ne vom întâlni mai des 
va fi util pentru ambele părți. 
Sîntem cu toții, interesați în 
menținerea păcii în Europa, în 
dezvoltarea unor relații de co
laborare prieienească între 
popoare. Privim cu interes le
găturile cu Uniunea Tineretului 
Comunist din România, avînd 
convingerea că există posibili
tăți pentru o bună cunoaștere 
reciprocă.

— încheiem șirul întrebărilor 
cu solicitarea impresiilor din 
voiajul întreprins în România. 
Răspunde atât Leif Andersson, 
c’.t si Bo Johansson, activist al 
S.S.U.

-ț Părăsim România cu cele 
mai bune impresii. Programul 
vizitei ne-a permis să vedem o 
țară deosebit de frumoasă, să 
ne întâlnim cu activiști ai U.T.C., 
ai sindicatelor, cu cadre didac
tice, cu numeroși tineri intere- 
sanți. Nu putem să nu remarcăm 
fantastica ospitalitate a poporu
lui român. Sîntem foarte mul
țumiți de călătoria noastră. De
sigur, știam că avem multe 
puncte de vedere deosebite, dar 
contactele s-cu dovedit utile, 
ne-ou ajutat să ne înțelegem 
mai exact 1

— Ce v-a interesat cel mai 
muit ?

Bo Johansson : Discuțiile în 
problemele sindicale, întîlnirea 
cu pionierii...

Leif Andersson : Convorbiri
le în probleme politice la C.C. 
al U. T. C., vizitele la Uzinele 
„23 August" și la cooperativa 
agricolă Moșna (județul Sibiu). 
Și apoi... Carpații de o frumuse
țe tulburătoare. încă o dată, vă 
reafirm : a fost o vizită plăcută 
și folositoare.

EUGENIU OBREA

Bo Johansson

— Există un interes mai mare 
al tinerilor față de viata politi
că în raport cu alte decenii ?

— Incontestabil. Tineretul, 
mai exact o mare parte a tine
retului suedez, manifestă o se
rioasă preocupare fața de eve
nimentele poiitice. Este răspîn- 
dită constatarea că, în trecut, 
generația tînără nu a fost atra
să într-o măsură atît de largă 
de frămîntările politice. în două 
direcții se face resimțită această 
realitate : în primul rînd se 
cere arătat că în organiza
țiile de tineret ale diferitelor 
partide volumul activității poli
tice este mai mare decît în urmă 
cu un deceniu. în numeroase 
școli au fost create cluburi po
litice. înainte, elevilor nu li se 
permiteau dezbateri pe teme 
politice. în prezent, asemenea 
dezbateri, cu deosebire în pro
bleme internaționale, sînt frec
vente și atrag mulți elevi. De a- 
semenea, se constată că în ul
timii 4—5 ani un număr tot mai 
mare de tineri iau parte la de
monstrații de stradă, la diferi
te manifestații. Cele mai multe 
demonstrații au fost consacrate 
solidarității cu Vietnamul, criti
cării politicii S.U.A. în Vietnam. 
Dar, deseori, tinerii suedezi au 
ieșit în stradă pentru a condam
na apartheidul, pentru a protes
ta împotriva situației din Gre
cia, Spania, Portugalia și din 
alte țări unde libertatea indivi
dului este încălcată, iar dreptul 
popoarelor de a fi stăpîne pe 
destinele lor este nesocotit. Nu 
se poate opri prin lege turistul 
suedez să plece în Spania dar 
o propagandă insistentă îi poa
te dezvălui realitățile din aceas
tă țară și îl poate convinge să-și 
schimbe itinerariul vacanței. O 
asemenea propagandă între
prindem. De asemenea, o formă 
de activitate reprezintă colecta
rea de fonduri pentru ajutora
rea mișcărilor de eliberare na
țională ca, de pildă, FRELIMO 
din Mozambic. Tineretul social
democrat a strîns 700 000 coroa

din Cehoslovacia
apoi la Liverpool. Din 1960 
este . “
de cercetări asupra enzimelor 
al Universității din Wisconsin. 
Cercetările sale au fost concen
trate asupra peptidelor și pro
teinelor ca și asupra acizilor 
nucleici. In sfîrșit, Marshall 
Warren Nirenberg este născut 
în 1927 la New York. După 
sudii la universitățile din Flo
rida și Michigan, el activează 
din 1957 la Institutul național 
american al sănătății, condu- 
cind din 1961 cercetările în 
domeniul biochimiei. Prof. 
Nirenberg efectuează cercetări 
în domeniile mecanismului 
sintezei proteinelor, codului 
genetic, acizilor nucleici și me
canismelor de regularizare în 
sinteza macromoleculelor.

profesor la Institutul Agenția C.T.K. transmite 
că a început construcția ce
lei de-a doua părți a termo
centralei de la Voian (Slo
vacia de est), cea mai mare 
din Cehoslovacia. După in-

cheierea construcției aces
tei părți, puterea centralei 
se va dubla, atingînd a- 
proape puterea tuturor hi
drocentralelor de pe rîurile 
Vag și Vltava.

Șantierul de pe Vistula

Evoluția lui o 
Fe- 

a-

PRAGA 16 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
C.T.K., ia ședința Prezidiului 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia 
din 15 octombrie au fost discu
tate probleme legate de pregă- 
t rea viitoarei plenare a Comi- 
t duluî Central. Prezidiul și-a 
e .primat poziția față de pro
iectul de rezoluție „Cu privire 
la sarcinile principale ale par- 
t:dului în perioada actuală", 
care va fi prezentat plenarei.

în cursul discuțiilor, mem
brii Prezidiului au făcut apre
cieri cu privire la evoluția de 
după ianuarie și la problemele 
activității viitoare a partidului.

Cosmonauții americani Wal
ter Schirra, Donn Eisele și 
Walter Cunningham, aflați la 
bordul vehiculului spațial A- 
polIo-7 își continuă de cinci 
zile zborul în Cosmos. Luni, 
t imp de 10 minute a fost reali
zată cea de-a doua emisiune 
<’e televiziune din interiorul
• abinei. Calitatea imaginilor a 
fast superioară celor din emi-
• lunea precedentă. Transmite- 
t ea imaginilor din spațiu a 
avut loc in momentul în care 
Apollo-7 terminase cea de-a 
co-a mișcare de revoluție în 
,‘uru! Pămîntului

LA BELGRAD & avut loc 
ședință a Vecei Executive 
derale a R.S.F. Iugoslavia, 
nunță agenția Taniug. Au fost 
discutate probleme referitoare 
la reglementarea comerțului ex
terior al țării pe anul 1969, cu 
privire la alocarea unor fonduri 
și la efectuarea unor lucrări de 
modernizare a căilor ferate. De 
asemenea, au fost discutate li
nele probleme legate de apă
rarea țării.

MEXIC. — Imagine din Ciudad de Mexico, capitala țării

DELEGAȚIA de specialiști ita
lieni care a participat la ședin
ța grupului de lucru mixt so- 
vieto-italian pentru siderurgie 
și metalurgie neferoasă, a pără
sit Moscova, plecînd spre pa
trie. în cursul ședinței s-a dis
cutat și pus de acord tematica 
preliminară a schimburilor teh- 
nico-științifice și s-au discutat 
probleme ale colaborării eco
nomice reciproce, anunță agen
ția TASS.

Pe șantierul marelui baraj 
și al hidrocentralei care se 
construiește pe Vistula, în a- 
propiere de Wloclawek, a fost 
acoperită complet vechea 
albie a Vistulei, iar apele flu
viului au fost deviate pe o

nouă albie. Pentru realizarea 
acestui lucru s-a utilizat me
toda îngustării treptate a 
albiei prin aruncarea pietrelor 
concomitent de pe ambele 
maluri, pină la acoperirea ei 
deplină.

BIROUL Federației Mon
diale a Tinerelului De
mocrat a trimis, în numele 
F.M.T.D., președintelui Indo
neziei Suharto o telegramă 
în care protestează contra 
arestării în masă a patrio- 
ților indonezieni și împotriva 
măsurilor de represiune 
luate împotriva lor.

PETRUS SMITH, cel de-al 
treilea pacient cu inima trans
plantată al doctorului Christian 
Barnard, a părăsit spitalul 
Groote Schuur din Capetown, 
înapoindu-se acasă. Ameliora
rea stării sănătății lui Smith, 
după operația pe care a sufe
rit-o la 7 septembrie, a fost 
surprinzător de rapidă. Potrivit 
aprecierilor specialiștilor, a- 
ceasta a fost una dintre cele 
mai reușite operații de trans
plantare a inimii, efectuate în 
cursul acestui an.

ROBIN Douglas Home, în 
vîrstă de 36 de ani, nepot al 
fostului prim-ministru conserva
tor al Marii Britanii. Alec Dou
glas Home, a fost găsit mort la 
locuința sa din apropierea Lon
drei. încetarea din viață a 
acestei „figuri proeminente 
a societății londoneze" — 
cum îl denumește (presa 
britanică — a stîrnit senza
ție : Robin Douglas Home este 
autorul unei serii de articole 
privitoare la dispariția fostului 
președinte al S.U.A., John Ken
nedy, pe baza unor întrevederi 
cu văduva acestuia, Jacqueline 
Kennedy.

Poliția întreprinde cercetări 
pentru a stabili mobilul crimei.

LA GALERIA Saint-Luc din 
Paris a avut loc vernisajul ex
poziției pictorului George Voi- 
nescu. Cele peste 50 de tablouri 
expuse s-au bucurat de apre
cieri elogioase din partea criti
cilor de artă și a publicului.
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