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După cum s-a mai anunțat, 

tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
Ion- Gheorghe Maurer, Virgil 
Trofin, Petre Lupu și Gheor
ghe Stoica, care au făcut în 
cursul zilei de miercuri o vi
zită la Iași, s-au întâlnit după- 
amiază cu intelectualii muni
cipiului, în sala Filarmonicii 
de stat „Moldova".

Cu acest prilej au luat cu- 
vîntul tovarășii Miu Dobres- 
cu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Iași al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, acad. Cristofor 
Simionescu, rectorul Institu
tului politehnic „Gheorghe 
Asachi“, prof. dr. docent Mir
cea Petrescu-Dîmboviță, di-. 
rectorul Institutului de istorie 
și arheologie al Filialei din 
Iași a Academiei, pictorul Dan 
Hatmanu, prof. dr. Constan
tin Negoiță, prof. dr. Con
stantin Corduneanu, poetul 
Corneliu Sturzu și Alexandru 
Husar, președintele Comitetu
lui județean pentru cultură 
și artă.

Primit cu puternice și în
delungi aplauze, în încheierea 
întîlnirii a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Cuvîntarea secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R., ascultată 
cil un deosebit interes de cei 
prezenți, a fost subliniată în 
repetate rînduri de puternice 
aplauze. (Cuvîntarea o publi
căm în pag. I).

întîlnirea a prilejuit o vi
brantă manifestare a adeziu
nii oamenilor de știință, artă 
și cultură din Iași la politica 
internă și externă a partidului 
nostru. Cei prezenți și-au ex
primat hotărîrea fermă de a 
spori eforturile în educarea 
tinerei generații, pentru dez
voltarea științei, artei și cul
turii în scopul înfloririi conti
nue a României socialiste.

Seara, conducătorii de par
tid și de stat au asistat la un 
spectacol folcloric susținut de 
colectivul Teatrului Național 
..Vasile Alecsandri" și de an
sambluri artistice locale.

La ieșirea din teatru, mii 
de ieșeni au’.întîmpinat pe to
varășii Nicolae Ceaușescu. 
Ion Gheorghe Maurer și pe 
ceilalți conducători de partid 
și de stat cu urale și ovații. 
Șiruri de făclieri formau un 
adevărat culoar de lumini pe 
tot drumul de la Teatrul Na
țional pînă la monumentalul 
edificiu al Palatului Culturii.

In fața statuii lui Ștefan 
cel Mare a avut loc un scurt 
moment evocator al gloriei 
Moldovei. Actorul Teofil 
Vîlcu. de la Teatrul Național 
a rostit cuvintele de neuitat 
ale marelui voievod Ștefan, 
din piesa lui Delavrancea 
„Apus de soare“ : „Moldova 
este a urmașilor, a urmașilor 
urmașilor voștri în veacul 
veacurilor". Corul a reluat, 
aceste cuvinte emoționante în 
mijlocul nesfîrșitelor urale 
ale ieșenilor care umpleau 
Piața Palatului. Se ovaționea
ză pentru Partidul Comunist 
Român, călăuzitorul încercat 
al poporului nostru.

In holul de onoare al Pa
latului Culturii, un cor tine
resc a salutat sosirea înalților 
oaspeți. Poetul ieșean George 
Lesnea a rostit în versuri, po
trivit unui străvechi obicei, 
cuvîntul de bun venit.

Vizita conducătorilor 
partid și de stat la Iași s-a 
încheiat cu o întîlnire tovără
șească cu activul de partid 
din județul Iași care a avut 
loc în Palatul Culturii.

La plecarea din 
înalților oaspeți, populația o- 
rașului își ia un călduros ră
mas bun. Aceeași caldă mani
festare de dragoste și atașa
ment întîmpină pe conducăto
rii de partid și de stat la Po
dul Iloaiei, Tîrgul Frumos, 
Cotnari, Hîrlău și în celelalte 
localități de pe traseu.

în paginile 3, 4, 5 repor
tajul vizitei in județul Bo
toșani.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

8 PAGINI VINERI 18 OCTOMBRIE 196830 BANI

Cuvîntarea tovarășului la

NICOLAE CEAUȘESCU e recoltai

fie termi-

la adunarea intelectualilor din Iași
Stimați tovarăși,

(Agerpros)

de aur

NEAGU

(Continuare în pag. a

țara prietenă că-
Biolioteca filialei 

Cluj a Academiei

73 octom- 
e valabil.

ALEXANDRU 
DEȘLIU 

subredacția 
„Scînteii tineretului

efectuată 
i noștri 
fluidelor vîs-

structorii socialismului,

Trei crini

și zăpadă

Continuîndu-și vizita in Mc'dova, tovarășii Nîcolce Ceausescu, Ion Gheorghe Maurer, Virgil Trofin, Petre Lupu și Gheor
ghe Stoica au fost in cursul zilei de joi oaspeții judeWiui Bote soni, unde s-au întîînit cu numeroși oameni ai muncii, cu spe 
cialiști din unitățile industriale și agricole, cu reprezentanți a intelectualității din acest județ, cu care au discutat despre 
problemele muncii pentru îndeplinirea programului de dezvo.tare a țării.
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La mitingul de astăzi m-am 
referit la cîteva probleme care 
consider că, preocupînd între • 
gul nostru popor, muncitori, 
țărani, intelectuali, preocupă 
deopotrivă și intelectualitatea 
din Iași.

Am ascultat cu deosebită 
plăcere cuvîntul reprezentan
ților intelectualității ieșene. în 
tot ceea ce ați spus, tovarăși, 
vedem o expresie a încrederii 
dv. în politica marxist-leni- 
nistă a partidului nostru, o 
expresie a hotărîrii intelectua
lității ieșene ca. alături de în
treaga noastră intelectualitate, 
să-și aducă contribuția la în
făptuirea programului de de- 
săvîrșire a socialismului în 
România. S-au ridicat și o se
rie de probleme pe care le-ați 
dori realizate. Ele oglindesc 
preocupările celor care lucrea
ză în diferitele sectoare ale 
cercetării științifice, ale crea
ției literar-artistice de a dez
volta activitatea lor. de a va
lorifica mai din plin forțele 
intelectuale de care dispun 
orașul și județul dv. Nu am de 
gînd, și vă rog să nu-mi luați 
în nume de rău aceasta, să 
răspund imediat la problemele 
ridicate astăzi : ele necesită 
studiu, o analiză atentă, pentru 
a vedea posibilitățile existente 
pentru realizarea lor și poate, 
la unele, și oportunitatea re
alizării. Este justificată do
rința pe care noi o apreciem, 
a intelectualilor ieșeni, de a 
nu rămîne in urmă în nici un 
sector, de a fi la înălțimea ac
tivității tumultuoase desfășu
rate în patria noastră pentru 
dezvoltarea științei și culturii.

Este adevărat. lașul are 
vechi tradiții științifice și ar
tistice. In aceste domenii a dat 
oameni de valoare, care con
stituie o mîndrie a poporului 
nostru. Nu este, desigur, ușor 
să asiguri continuarea acestor 
tradiții dar mai cu seamă să 

ridici activitatea științifică și 
culturală, folosind tradițiile 
bune, la nivelul cerințelor de 
astăzi ale științei și culturii, 
la nivelul exigențelor pe care 
partidul, poporul nostru le pun 
în fața intelectualității. Noi, 
conducerea partidului și sta
tului, dăm o apreciere deose
bită activității desfășurate de 
intelectualitatea ieșeană în 
domeniul învățământului. în- 
tr-adevăr, aici. în acest puter
nic centru universitar al Ro
mâniei, se obțin rezultate bune. 
Mii și mii de absolvenți ai în
vățămîntului tehnic și univer
sitar contribuie, alături de 
specialiștii care învață în alte 
centre ale țării noastre, la de
săvârșirea operei de construc
ție socialistă. Aș dori să folo
sesc acest prilej pentru a ex
prima corpului didactic, tutu
ror tovarășilor care lucrează 
în domeniul pregătirii tinere
tului, cele mai calde felicitări 
pentru munca pe care o depun 
și urări de noi succese în ac
tivitatea lor (aplauze).

Se desfășoară în Iași o in
tensa activitate în domeniul 
cercetării științifice. $i în acest 
sector lașul se poate mîndri 
cu o serie de rezultate pozi
tive. Dar noi considerăm că 
trebuie sâ se depună eforturi 
și mai mari pentru a folosi pe 
deplin potențialul științific din 
Iași, puternicul corp de oameni 
de știință de aici, pentru a 
organiza mai bine cercetarea 
științifică in cadrul învățămin- 
tului superior. Și în acest do
meniu trebuie nu numai con
tinuate tradițiile progresiste, 
ci și sporit aportul concret la 
dezvoltarea științei românești 
contemporane. Este de înțeles, 
tovarăși, că opera pe care noi 
o înfăptuim — construirea so
cietății socialiste — nu poate 
să fie dusă la bun sfârșit fără 
a pune la temelia ei tot ceea 
ce omenirea a creat mai b 
în toate domeniile de acti 
tate. și în primul rind. în < 
meniul științei. Astăzi, 

sîntem martorii celui mai uriaș 
progres al științei, care schim- 
bă în mod radical nenumărate 
concepții, care creează orizon
turi noi, nebănuite, a nu cer
ceta, a nu te strădui să duci 
mai departe cunoașterea, a nu 
te pune în serviciul progresu
lui material și spiritual în
seamnă a te condamna celei 
mai grave rămîneri 4n urmă. 
Or. noi, comuniștii, ne-am 
propus să construim societatea 
cea mai avansată din lume. 
De aceea trebuie să facem to
tul pentru a stăpîni ceea ce 
știința a creat mai bun. de 
aceea oamenii noștri de știință 
trebuie să fie creatori, să con
tribuie la progresul general al 
științei (aplauze). Iată de ce. 
tovarăși, nu este suficient să 
vorbim de Petru Poni sau de 
alți oameni de știință din tre
cutul Iașilor. Trebuie să ne 
propunem să avem nu unul, 
ci zeci de Petru Poni, zeci de 
matematicieni și fizicieni de 
valoare. lașul poate face a- 
ceasta. La această muncă 
cheamă partidul nostru și pe 
intelectualii din Iași (aplauze 
puternice, prelungite).

Noi dezvoltăm o industrie 
modernă în Iași. Dacă m-aș 
referi numai la chimie, în cu- 
rînd va intra aici în funcțiune 
un mare combinat modern, 
puternic, cu tehnologie impor
tată. Dar oare, tovarăși, va 
trebui să fim permanent tri
butari ai importului de tehnică 
și de creație științifică ? Nu, 
trebuie să ne propunem ca, pe 
baza progreselor pe care le-am 
obținut în dezvoltarea forțelor 
de producție, să ducem mai 
departe noi înșine cercetarea 
științifică, să valorificăm la o 
scară mai larcă creația oame
nilor noștri de știință. Avem 
mulți oameni de știință valo
roși. Și în străinătate sînt 
mulți români fruntași în cer- 
ceîarea științifică modernă in 
chimie, în electronică. Noi do
rim, ca și dv„ oamenii de șți- 
ință din Iași, să fiți perma-

Soarele de toamnă este din ce 
în ce mai palid, vîntul s-a înte- 9 țit... Datele timpului și ale ca
lendarului arată că, în aceste 
momente, campania agricolă de 

Q toamnă ar trebui să fie pe sfîr- 
șite. Cum se prezintă, însă, lu
crurile ?

Am vizitat, recent, două coo
perative agricole de producție 

• din județul Hunedoara. Iată fil
mul activității lor, într-o zi.

Ora 7. La sediul C.A.P. Sînt- 
• andrei, orașul Simeria, încep să 

se strîngă, unul cîte unul, oame
nii, așa cum au fost trimiși de 

a brigadierii aflați prin sat. Se pre- 
gătesc să plece la recoltatul car
tofilor. După cîtva timp se aud 

A și tractoarele, semn că activita- 
tea a început și la secția I.M.A.- 
Orăștie, aflată aici, în sat. La 

A sediul C.A.P. continuă să soseas
că oamenii, dar, dună un timp,' 
pleacă: pleacă să-l găsească pe 

£ președinte. Minutele se scurg.
Duduitul tractoarelor se aude 
tot mai puternic. Unul face în- 

& conjurai curții de mai multe 
ori, dar, în loc să iasă pe poartă, 
se răzgîndește și se aliniază în 9 rînd cu celelalte.

Ora 8. La sediul C.A.P. înce- 
pem un scurt dialog cu contabi- 9 Iul și inginerul agronom.

— Cum stați cu recoltatul ? 
• — Am terminat cu sfecla —

răspunde contabilul.
— Mai avem 4 hectare 

@ sfeclă — răspunde inginerul a- 
gronom, privind absent pe fe- 
reastră. Și la cartofi am recoi- 9 ceva! — adaugă el, după un 
răstimp. Am recoltat 6 din cele 
29 de hectare cultivate. Peste o 9 săptămînă, vom termina.

— La cartofi am început des- 
• tul de devreme — îl completea

ză contabilul. Acum o săptă
mînă.

A — Dacă e așa — facem noi 
un mic calcul — pînă spre iarnă 

_ veți termina ?
Constatarea aceasta n-amnent un detașament de frunte 9 

al științei românești (aplauze). 
Aceasta este valabil și pentru 
alte sectoare de activitate spi- 9 
rituală. Avem într-adevăr un 
trecut frumos în creația lite- 
rară ieșeană. Să-mi fie permis 9 
să adaug că astăzi nu putem 
spune că sîntem în Iași la _ 
înălțimea acestui trecut. Avem 9 
unele rezultate bune; clar con
siderăm că trebuie să lucrăm în 
așa fel îneît să avem rezultate 9 
și mai bune, ca din rîndurile 
intelectualității ieșene să se a- A 
firme cît mai mulți urmași 
demni ai lui Vasile Alee- 
sandri, Eminescu, Sadoveanu, £ 
Creangă. Oare oamenii de 
creație de astăzi nu au ce 
să scrie, nu au de unde 9 
să se inspire ? Dimpotrivă, în 
afară de munți, de păduri, de 
cîmpii, de rîuri, avem înfăp.1 9 
tuiri sociale pe care nu le-au 
cunoscut înaintașii noștri și 
care așteaptă de la creatorii @ 
de astăzi din Iași ca și din 
București, și din restul țării, 
să Ie redea în toată măreția 9 
lor. Artiștii au datoria să lase 
scris urmașilor, peste veacuri, 
mărturii despre ceea ce au 9 
fost în stare să creeze con
structorii socialismului, des- 
pre ceea ce au fost în stare 9 
să realizeze oamenii de litere 
și de arte de azi. Ei trebuie să 
se întreacă cu înaintașii, să 9 
făurească opere mai valoroase 
decît aceștia. Faptele mărețe 
săvîrșite de clasa noastră 9 
muncitoare, de țărănime, de 
intelectualitate, sub conducerea 
partidului, întruchipate în 
opere pot deveni un tezaur de 
valori care să contribuie la în
armarea spirituală, la mobi
lizarea întregului popor la 
marea operă de ed’ficare a 
României socialiste (aplauze 
puternice).

Avem mîndria de a fi par
ticipant! activi ai marilor 
transformări care au loc în 
patria noastră, ai politicii ex- 

FĂNUȘ
— „En garde I" Și frumosul 

mușchetar își încordă brațul...*.
Fior al copilăriei, spaimă dul

ce, vis înflorind pe trei crini de 
aur. Mîna și sufletul lui d’Ar
tagnan, vrăjite de iubire, de pa
timă, de nesomn și de aven
tură.

Toate agențiile de presă ale 
lumii.au aruncat astăzi în eter 
numele celui mai viteaz muș
chetar modern, cîștigătorul în
trecerilor de la Ciudad de Me
xico și inima noastră și-a în
tețit bătăile, amețită : acest bă
iat, cu surîs cald și fericit ca un 
zbor de pasări prin vară, se nu
mește IONEL DRTMBĂ — Ionel, 
de la Ion, Ion, de la Dunăre și 
de la Carpați, de la pămîntul 
Bărăganului, zugrăvit pe hărțile

spus-o cu voce tare, am reți
nut-o însă pentru noi. Și am în 
trebat mai departe :

— Dar cele 280 hectare cu po
rumb ?

* — N-am început încă să le 
recoltăm.

S-au făcut orele 8,30. Pe stra
dă nu se mai aude nici o for
fotă. Pesemne că oamenii au 
plecat la recoltatul cartofilor. 
Din incinta secției de mecani
zare a agriculturii, cîteva trac
toare pleacă la cîmp. în curte 
mai rămîn, însă, altele. Nicolae 
Zgîrdea, șeful secției, se plimbă 
agitat dintr-o parte în alta și-i 
zorește pe mecanizatori: unul 
umflă o roată, unul repară o de
fecțiune, celălalt își alimentează 
tractorul ș.a.m.d.

Mi se explică, de către tova
rășul inginer, de ce se pleacă 
atît de tîrziu la lucru:

— Seara, băieții lucrează pînă 
se întunecă, așa că dimineața...

Luasem de bună explicația, dar 
l-am întîînit din nou pe conta
bil, care era supărat foc ;

— Mecanizatorii s-au obișnuit^ 
— îmi spune el — ca -scara1-sfe.. 
lase lucrul devreme și să pieces 
la film. Dimineața, n-am ce zice, 
sînt punctuali...

Vasăzică, dimineața pleacă tîr
ziu, iar seara se întorc devreme 
de la cîmp — și asta se chea
mă „punctualitate"...

Mircea O nea, inginerul agro
nom, începe să-mi vorbească 
despre însărnînțări:

— Grîu n-am semănat decît 
pe 70 hectare din cele 852 ha 
planificate. Dacă nu e recoltat 
porumbul...

— Cînd trebuia să 
nate însămînțările ?

— După grafic, la 
brie. Dar graficul nu 
N-am știut că plouă...

Cînd acele ceasornicului tre
cuseră de ora 9, plecaseră și ul
timele tractoare la arat. Unul din 
ele s-a dus la C.A.P.-Cristur, a-

PE PODIUMUL 
DE ONOARE

lumii, cu griu, cu sîngele nostru 
pulsînd de nădejdi, cu lumina 
zorilor.

îi mulțumesc din adîncul fiin
ței pentru steaua aprisă în toa
te ușile caselor unde locuiește 
un Ion, tată sau copil și sub 
pragul cărora, clădite veșniciei, 
stau așternute’■•'durerile1 âtîtcr 
Ioni, de o mie și de două mii 
de ani.

Trei medalii — a Vioricăi Vis- 
copoleanu, a Mihaelei Peneș 
și-a lui Ionel Drîmbă — le-aș 
atîrna, ca pe trei crini de aur 
și zăpadă de la Nord în pieptul 
Vîrfului cu Dor al țării noastre, 
să le sărute vîntul și brazii și 
ochii fiecărui Ion întorși mereu 
spre înălțimi și spre vulturi. 

Flori de toamnă, 
mulțime de oameni 
în ciuda vremii plo
ioase, o nouă întîl
nire cu țara a con
ducătorilor de par
tid și de stat în 
străvechea cetate a 
Iașilor. Aceste vizi
te, de lucru, cum 
au fost numite $n 
mod propriu de că
tre reporteri, au de 
fiecare dată un sens 
imediat, ele răspund 
unei practici deveni
te tradiționale de a 
se comunica cetățe
nilor români lucru
rile cele mai actu- 

Ele nu au un 
gratuit, semă- 

mai ales cu un 
comun, de uti

litate reciprocă. 
Prilejul produce a- 
cele mutații de or
din social-practic ce 
scutesc un timp 
pierdut inutil în in
formări de la dis
tanță.

Practica convor
birilor cu țara nu 
este o noutate în 
istoria țării noastre 
ci a fost 
totdeauna 
cei mai 
domnitori, 
pentru că 
găsiseră un limbaj

comun 
care-i 
Este un 
afla și 
plin de
o dovedește mai a- 
les epoca noastră, 
atît de aglomerată, 
atît de plină de 
fapte.

Cum reiese din u-

Acolo 
unde se primesc .fe
licitări, pot fi îngă
duite și critici. Dc 
ce să se piardă bani, 
materiale și energie 
umană ? Astfel de 
vizite sînt urmate 
totdeauna de măsuri 
de cea mai înaltă 
eficacitate, iată

nele împrejurări, lu
crurile nu merg tot
deauna perfect, pro
iectarea, să zicem, a 
unor instituții nu 
s-a făcut undeva la 
modul cel mai just 
și propice. Impor
tant este că lucruri
le se discută și că 
deciziile nu rămîn

ce repetarea lor este 
cu totul potrivită. 
Diversitatea itine- 
rariilor îmi vorbește 
despre o privire 
globală și precisă a 
treburilor obștești, 
despre o atenție ne
întreruptă față de 
evenimentul la zi a 
conducătorilor. In

flată la cîțiva kilometri depăr
tare. In același timp, s-au auzit 
din nou glasuri de oameni. Se 
duceau cu căruțele în luncă la 
scosul cartofilor. Deci, nu pleca
seră de dimineață, așa cum cre
zusem noi...

Ne îndreptăm spre Cristur. 
După vreo ora și jumătate sînt- 
tem la sediul C.A.P. în loc să 
lucreze pe cîmp, la însămînțat, 
așa cum ni se spusese la Sîntan- 
clrei, tractorul stătea în curtea 
cooperativei. Era înconjurat de 
vreo zece cooperatori care aștep-

AL. BALGRĂDEAN

• LA LIBRĂRIA U- 
NIVERSITĂȚII din 
Cluj s-a deschis joi o 

expoziție de cărți apă
rute în editurile Aca
demiilor de Științe 
Cehoslovacă și Slova
că. Volumele expuse, 
abordînd o arie tema
tică largă din dome
niile științei, tehnicii 
si artei, constituie un 
dar oferit de aceste 
înalte foruri științifice 
din 
tre 
din

*
DEMIEI au încenut joi 
dimineața lucrările se
siunii științifice asu
pra fluidelor vîsco'ise, 
organizată de Institu
tul de mecanica flui
delor „Traian Vuia" în 
colaborare cu Centrul 
de cercetări tehnice 
din Timisoara, la ca- 
r* participă specialist! 
din București și alte 
ore.se.

în cadrul sesiunii 
sînt prezentat'' de 
comunicări științifice, 
rod al muncii de cer
cetare efectuată de 
snecialiștii noștri în 
domeniul 
coase.

• LA ______ _____
SÎRMĂ și produse de 
sîrmă Buzău s-au dat 
în funcțiune, cu trei 
luni înainte de ter
men, două capacități 
de sîrmă trasă (20 000 
tone și 24 000 tone). 
Tovarășul ing. Leoni
da Cazacu, directorul 
uzinei, ne împărtășeș
te bucuria unui alt 
succes : linia a treia 
de fabricație a elec
trozilor din cadrul noii 
fabrici de electrozi a 
intrat zilele acestea în 
probe tehnologice. Ter
menul planificat era 
primul trimestru 1969.

• LA SCHELA DE 
EXTRACȚIE Craiova 
re aplică un nou proce
deu de uscare a ga- 
zolinei. Soda caustică 
și alumina activă fo
losite pînă acum, au 
fost înlocuite cu site 
moleculare, produs tfe 
fabricație indigenă. 
Prin utilizarea noului 
procedeu, instalația 
este mai ieftină, se 
dau disponibili reci
pient!, se îmbunătă
țesc substanțial condi
țiile de muncă.
ROȘIANU TRAIAN 

tehnician 
subredacția 

4,Scînteii tineretului"

efortul general 
țării de industriali
zare masivă, de re
construcție grandi
oasă a ceea ce s-a 
moștenit, vizitele de 
genul celei de Ia 
Iași au devenit o 
necesitate și un eve
niment cu profunde 
semnificații.

In discursurile 
prilejuite de schim
bul de păreri avut 
la fața locului, cum 
se spune, sînt ex
primate tezele par
tidului și guvernu
lui nostru în ce pri
vește situația inter
nă și externă. Esen
ța ultimului discurs. 
rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
Iași, citit de mine în 
ziarele de ieri, mi se 
pare a fi aceea că 
România înțelege 
să-și îndeplinească 
obligațiile sale în 
cadrul contextului 
acțiunilor comune 
ale statelor socialis
te. contribuind, și 
asta este foarte im
portant, cu efortul 
ei extraordinar Ia

lumii.au
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NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag t)

politicii 
crearea

terne promovate de partidul 
și guvernul nostru. Cu toții ne 
mîndrim atunci cînd în țară 
sau în străinătate prietenii 
noștri din țări socialiste și din 
alte țări apreciază ceea ce fa
cem noi. Oare oamenii noștri 
de artă, de cultură nu trebuie 
să se inspire din aceste rea
lizări, nu trebuie să le redea 
în cuvinte meșteșugite care să 
nu „sune numai din coadă“ și 
care să înflăcăreze, să mobili
zeze la luptă ? Iată ce cerem 
noi de la creatorii de astăzi. 
Ideologia noastră marxist-le- 
ninista, materialismul dialec
tic și istoric — concepția par
tidului nostru despre lume și 
viață — dau o asemenea^ per
spectivă filozofică, istorică, în- 
cît trebuie numai bine înțelese 
și bine folosite pentru a ge
nera opere la înălțimea gîndi- 
rii clasei noastre muncitoare, 
la înălțimea politicii partidu
lui nostru. Iată ce cerem noi 
de la oamenii de creație, (a- 
plauze puternice).

Țelul suprem al 
noastre este omul,
condițiilor ca muncitorul, ță
ranul, intelectualul să se poată 
bucura de toate binefacerile 
civilizației. Pentru om făurim 
baza materială, dezvoltăm for
țele de producție, perfecțio
năm relațiile de producție, cău
tăm să așezăm raporturile so
ciale pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste. să înlăturăm 
tot ceea ce alterează sau um
brește idealul echității sociale, 
al egalității în drepturi. Fău
rim societatea socialistă în 
care omul să fie figura cen
trală, în care totul să fie în
chinat omului. Considerăm că 
și creatorii de valori spirituale 

'trebuie, urmînd principiul că
lăuzitor al politicii partidu
lui, să închine tot ceea ce fău
resc omului, fericirii sale. Așa 
vor contribui la perfecționa
rea tot mai rapidă a societății 
noastre, la desăvîrșirea socia
lismului. la crearea condițiilor 
pentru edificarea comunismu
lui în România, (vii aplauze).

Una din direcțiile în care 
partidul nostru acționează con
tinuu în ultimul timp și căreia 
îi acordă o atenție deosebită 
este dezvoltarea democrației 
socialiste, crearea condițiilor 
organizatorice pentru ca toate 
categoriile sociale, oamenii 
muncii din toate domeniile de 
activitate să poată participa 
tot mai intens și mai larg la 
dezbaterea politicii partidului 
de construcție socialistă in
ternă și a problemelor inter
naționale. Vedem în aceasta 
calea sigură a asigurării mer
sului tot mal ferm înainte pe 
calea socialismului, mijlocul 
de a asigura ca toate măsurile 
pe care le întreprindem să co
respundă cît mâi deplin inte
reselor și năzuințelor întregu
lui popor.

în legătură cu aceasta 
pune 
cumva 
girea

se 
nu 

lăr- 
fn

dacă 
Și 

vin 
cu principiile 

proletariatului, cu 
societății so- 

tovarăși,

întrebarea 
dezvoltarea 

democrației 
contradicție 
dictaturii 
interesele 
cialiste ? Desigur, 
discuții, teoretice se pot duce 
asupra multor probleme. Noi 
considerăm însă că principiile 
care călăuzesc activitatea co
muniștilor, concepția despre 
lume și viață a clasei munci
toare, materialismul dialectic 
și istoric au răspuns de mult 
la această problemă. Nici nu 
se poate concepe o orînduire 
socialistă fără asigurarea ce
lei mai largi democrații pen
tru toți cei ce muncesc. însuși 
faptul că socialismul lichi
dează proprietatea particulară 
asupra mijloacelor de produc
ție. lichidează inegalitatea în 
repartiția produsului social, a 
venitului național, , asigură 
drepturi egale pentru toți cei 
ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, de sex, de rasă, 
posibilitatea de manifestare li 
beră a capacității și persona
lității fiecărui om. creează con
diții pentru înfăptuirea celei 
mai largi democrații_ pe care 
a cunoscut-o vreodată omeni
rea. Este de înțeles că acolo 
unde sînt clase exploatatoare 
unde există proprietate parti
culară. unde sînt exploatatori 
și exploatați nu poate fi vorba 
de o adevărată democrație, de 
egalitate deplină între oameni. 
Dar în socialism, unde aceste 
tare sînt înlăturate, omul de
vine cu adevărat părtaș activ 
la înfăptuirea propriului său 
destin, se manifestă in toate 
domeniile de activitate, își 
spune părerea liber asupra tu
turor problemelor privind dez
voltarea societății socialiste, 
în aceasta vedem noi una din 
cerințele desăvârșirii construc
ției socialiste, unul din do
meniile în care socialismul își 
afirmă superioritatea față de 
toate orînduirile de pînă a- 
cum. (aplauze puternice, în
delungi).

Democrația socialistă nu nu
mai că nu diminuează puterea

clasei muncitoare, ci, dimpo
trivă, întărește forța alianței 
clasei muncitoare cu țărăni
mea, cu intelectualitatea. Do
minația clasei muncitoare, ca 
clasă conducătoare a societății, 
este dominația oamenilor e- 
gâli în drepturi, a clasei care 
desființează exploatarea și 
prin aceasta deschide drumul 
făuririi societății fără clase, 
în aceasta constă una din la
turile principale ale misiunii 
istorice pe care o înfăptuiește 
clasa noastră muncitoare. Dez
voltarea democrației socialiste 
nu numai ca nu slăbește, dar 
face mai puternică, mai de 
neînvins puterea poporului în 
frunte cu clasa muncitoare. 
Masele, stăpine pe destinele 
lor, făuresc societatea liberă 
de orice exploatare, de orice 
nedreptate între cameni, in
tre clase, (vii și îndelungi a- 
plauze).

Se mai pune întrebarea: 
oare există pericolul ca anu
mite concep.ii idealiste, re
trograde care se mai manifes
tă sau pot pătrunde din afa
ră, să pună în pericol orindu- 
irea socialistă ? Oare. tova
răși, exista în România, 
unde au- triumfat pe de
plin relațiile de producție so
cialiste, unde au fost lichidate 
pentru totdeauna clasele ex
ploatatoare, pericolul restau
rării, în vreo formă sau alta, a 
capitalismului? Nu. Un ase
menea pericol nu există, (vii, 
puternice aplauze). Concepția 
clasei muncitoare despre lu
me, materialismul dialectic și 
istoric, marxism-leninismul — 
s-a afirmat și a învins în 
luptă cu concepțiile idealiste, 
retrograde. în condiții deosebit 
de grele. Ea s-a impus pen
tru că este singura concepție 
științifică despre lume care 

I asigură progresul social al o- 
menirii. $i dacă teoriile elabo- 

l rate de Marx și Engels șt-â'J 
învins adversarii în condițiile 
capitalismului, este posibil ca, 
atunci cînd clasa muncitoare 
se află la putere, să se poată 
vorbi de posibilitatea ca ele 
să fie înlăturate de teoriile pe 
care le-au înfrînt în împreju
rările arătate ? Nu. tovarăși. 
O asemenea posibilitate nu 
există, (puternice și îndelungi 
aplauze).

A pune problema existen
ței unui asemenea pericol în
seamnă a nu înțelege valoa
rea, forța de neînvins a mar- 
xism-leninismului. a o suba
precia, a sădi neîncrederea în 
invincibilitatea 
ninismului. Noi 
-semenea teorii 
căuta în rîndul 
toare. (vii aplauze).

Desigur, tovarăși, marxism- 
leninismul nu este o dogmă, o 
religie, în care să cauți citate 
din nu știu ce sfînt. Este o 
concepție de studiu, de cerce
tare, de Interpretare a socie
tății omenești, de înțelegere a 
fenomenelor vieții, o concep
ție revoluționară care ajută 
la transformarea societății, la 
crearea istoriei omenirii, o 
concepție de luptă pentru pro
gres. (aplauze puternice).

în abordarea problemelor 
dezvoltării contemporane tre
buie pornit de la folosirea a- 
cestei concepții și metode știin
țifice. Pe baza sa trebuie a- 
nalizate fenomenele și elabo
rate concluziile practice pen
tru activitatea revoluționară, 
pentru construcția societății 
socialiste. Numai în felul a- 
cesta comuniștii își îndeplinesc 
rolul de organizator, de forță 
înaintată a societății. Ați citit, 
tovarăși, cum își 
joc Marx. Engels, 
de aceia care considerau că 
trebuie să găsească în teoria 
lor revoluționară răspuns de-a 
gata la toate problemele. Ei 
au atras de nenumărate ori 
atenția că aceia care gîndesc 
astfel duc înapoi marxism- 
leninismul, că marxist-leni- 
niști sînt aceia care știu sâ fie 
în pas cu vremea, cu transfor
mările revoluționare ale so
cietății, care gîndesc cu capul 
lor și știu să conducă — apli- 
cînd adevărurile generale ale 
marxism-leninismului la con
dițiile concrete — transfor
mările revoluționare ale so
cietății.

•Iată de ce trebuie să dezvol
tăm șj să acordăm mai multă 
atenție învățămîntului ideolo
gic în universitățile noastre, 
să-i înarmăm pe oamenii noș
tri de știință și cultură nu 
numai cu cunoștințele tehnice, 
ci și cu concepția revoluțio
nară despre lume și viața a 
partidului. Numai așa vom 
crea adevărați constructori ai 
socialismului și comunismului, 
așa vom putea asigura forța 
necesară care să asigure înăl
țarea continuă pe noi culmi 
a națiunii noastre socialiste, 
(vii aplauze).

Desigur, tovarăși, proble
mele care se pun astăzi în 
lume, în dezvoltarea societă
ții, în mișcarea revoluționară 
sînt foarte complexe. Ele cer 
răspuns și acest răspuns tre-

marxism-le- 
respingem a- 
care n-au ce 
clasei munci -

bateau
Lenin

buie să pornească de la faptul 
dacă acțiunile comuniștilor, fie; 
ei din țările socialiste sau din 
țările capitaliste, servesc cau
zei progresului sau sint de 
natură să-i aducă prejudicii 
Faptul că partidul comunist a 
devenit forță conducătoare, că 
clasa muncitoare a cucerit pu
terea și se află în fruntea po
porului nu rezolvă de la sine 
problemele complexe ale trans
formării revoluționare a socie
tății. în acest complex de pro
bleme putem găsi soluții co
respunzătoare dacă pornim de 
la legile generale ale dezvol
tării sociale, dacă studiem și 
cunoaștem bine condițiile 
specifice istorice și sociale din 
fiecare țară, din fiecare epocă 
în care desfășurăm activitatea 
noastră, 
noastra.

Numai așa munca 
a comuniștilor, v? 

servi în întregime cauzei pro
gresului. cauzei revoluționare, 
triumfului păcii în întreaga 
lume, (aplauze puternice).

Mișcarea comunistă știți 
toții că a devenit o forță 
numără zeci de milioane 

iționari care

cu 
ce 
de 

oameni, revoluționari care în
fruntă în condiții grele teroa
rea. moartea pentru triumful 
socialismului și comunismul ut 
Această creștere pune pro- 
bîeme noi pentru mișcarea re
voluționară. Vechile forme or
ganizatorice, modul de a în
țelege realizarea unității din- 
tr-un centru unic nu mai co
respund nevoilor mișcării și 
devin o piedică în calea dez
voltării luptei revoluționare, 
(aplauze).

Acest lucru a fost înțeles 
încă in 1943 de Comintern. 
Încă atunci s-a dat aprecierea 
că trebuie să se creeze o altă 
bază de relații în mișcarea co
munistă, baza respectului in
dependenței fiecărui partid, a 

partid 
sine 
cor.- 

revouzțweare.

dreptului 
de a 
siăUlor 
ducerii 1

fieeărui 
rezo.va de 

probfecne.e 
lupceî

; Niaaat așa. se spuaea Jicâ
I a'.unci, partidele comun ste '.fi 

vor putea îndeplini -in noile 
i condiții rolul lor de avangardâ 
• a societății. Cu aîit mai 

actuală este as^ri problema 
realizării unei noi ferme de 
unitate, cînd mișcarea cora-.- 
nistă a devenit incomparabil 
mai puternică. A încerca să 
menții forme care nj mai 
corespund dezvoltării înseamnă 
a nu înțelege schimbările care 
au loc și care asigură mersul 
înainte al mișcării revoluțio
nare. De altfel, încercare za
darnică, pentru că nimeni nu 
poate realiza acest lucru. A- 
ceastă transformare calitativă 
a mișcării noastre revoluțio
nare este un proces dialectic. 
Ea duce în mod necesar, legic, 
la găsirea onor r.oi forme 
de realizare a unității, care nu 
va fi mai slabă, ci. dimpotrivă, 
incomparabil mai puternică 
decît în trecut Aceasta va fi 
unitatea partidelor egale în 
drepturi, independente în sta
bilirea liniei lor politice, și a 
formelor de acțiune, solidare 
în lupta pentru socialism, 
pentru comunism. pentru 
pace, (aplauze puternice).

M-am referit la aceste pro
bleme care poate pentru unii ar 
părea că nu au o legătură prea 
strinsă cu problemele activi
tății științifice. Cred însă că 
nu se găsesc, cel puțin în a- 
ceastă sală, asemenea tovarăși. 
Cu toții înțelegem că progre
sul științei, progresul spiri
tual al societății noastre este 
de neconceput dacă nu se în
temeiază pe concepția revolu
ționară despre societate — 
materialismul dialectic și is
toric, dacă nu ne călăuzim in 
întreaga noastră activitate 
de învățătura atotbiruitoare 
marxist-leninistă. Tocmai de 
aceea este necesar să anali
zăm și să ne spunem părerea 
asupra problemelor dezvoltă
rii contemporane, să înțele
gem bine fenomenele. în fe
lul acesta vom putea să ne o- 
rientăm mai bine în activita
tea multilaterală ce se desfă
șoară în țară și în străinătate, 
să acționăm cu forțe mai pu
ternice, să ne aducem con
tribuția la desăvîrșirea socia

lismului, la cauza unității 
mișcării comuniste, a țărilor 
socialiste, la triumful socialis
mului în întreaga lume, (a- 
plauze îndelungi).

Deoarece în cuvîntul de la 
mitingul de astăzi m-am refe
rit la multe probleme care 
am considerat ?â este bine să 
rețină atenția oamenilor mun
cii din toate domeniile de ac
tivitate din Iași, nu aș dori să 
mă mai opresc asupra lor. Do
resc numai să subliniez din 
nou, în încheiere, că partidul 
nostru, guvernul nostru aș
teaptă de la valorosul corp de 
oameni din învățămîntul, ști
ința și cultura Iașilor să de
pună eforturi și mai stărui
toare pentru perfecționarea 
activității lor. în aceasta 
constă una din îndatoririle 
cele mai mari ale intelectualu
lui societății noastre socialiste. 

Noi punem la baza făuririi so-

cialismuluî știința. Aceasta in
cumbă eforturi sporite fiecă
rui om de știință și cultură. 
Cunoașterea umană nu se 
realizează nici în șase, nici în 
opt, nici în zece ore. Cînd te 
apuci de o muncă serioasă si 
vrei într-adevăr să descoperi 
ceva apoi aceasta trebuie să 
te preocupe zi și noapte. Nu
mai așa poți da ceva valoros 
pentru societate în știință și 
în artă, ca de altfel în toate 
domeniile de activitate, (a- 
plauze). Acei care cred că pot 
obține succese în această ac
tivitate drămuindu-și orele se 
înșeală, tovarăși. Vor fi poate, 
ca să spun așa, buni mese
riași, vor repeta ceea ce au 
spus alții, ceea ce este cunos
cut mai bine sau mai rău, dar 
nu vor aduce niciodată con
tribuția proprie la noi desco
periri, la ridicarea științei și 
culturii pe noi culmi. Dați-mi 
voie să-mi exprim convinge
rea că oamenii de știință și 
cultură din Iași, la fel ca toți 
oamenii de știință și cultură 
din România, nu vor precupeți 
nimic pentru a-și aduce con
tribuția la înflorirea creației 
spirituale a poporului nostru, 
(aplauze). în sensul acesta să 
educăm și tineretul nostru. în 
laboratoarele noastre de învă
țăm înt superior studentul să 
învețe să cerceteze, să învețe 
sâ se preocupe continuu să 
descopere noi și noi.adevăruri. 
Fără a clocoti continuu pen
tru ceea ce este nou, fără a fi 
pătruns de dorința vie de a 
cunoaște cît mai mult, studen
tul nu va deveni om de știință. 
Să creăm din rindul tinere
tului nostru nu numai buni 
ingineri, ci și oameni dornici 
să descopere noi și noi secrete 
ale naturii, ale societății. Nu
mai așa poporul nostru va pu
tea sâ progreseze și din punct 
de vedere material și spiritual, 
să-și afirme capacitățile spi- 
rttsale. sâ stea demn alături 
de ceielalte națiuni ale lumii, 
(aplauze puternice). Dumnea
voastră știți că un popor e 
mare prin numărul său și prin 
forța sa materială, dar poate fi 
mare și puternic și prin oame
nii săi de cultură, de știință, 
prin ceea ce creează în sfera 
valorilor spirituale. Prin a- 
ceasra el rămine nemuritor 
pentru omenire. Dorim să a- 
vem cît mai mulți asemenea 
oameni în rindul națiunii 
noastre socialiste, (aplauze în
delungate)

Cu acestea, tovarăși, dați-mi 
voie să vă urez încă o dată 
succese tot mai mari în activi
tatea dumneavoastră, multă 
sănătate și fericire 1 (aplauze 
urale).

★

Cu prilejul întîlnirii cu acti
vul de partid și de stat din jude
țul Iași, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, adresîndu-se 
parti cipan ții or, a spus î

Permiteți-mi să felicit acti
vul de partid, de stat și 
obștesc. înțelegînd prin aceasta 
pe toți cei ce — în munca 
de partid, de stat, în în- 
vățâmint, știință și cultu
ră. în organizații de masă, în 
diferite sectoare ale activității 
politice și economice, de stat 
și cultural-științifice — desfă
șoară activitatea de unire a 
eforturilor tuturor celor ce 
muncesc în patria noastră 
pentru înfăptuirea programu
lui partidului. Această activi
tate are un rol hotărîtor în 
realizarea legăturii dintre con
ducerea partidului și masele 
largi, ajută conducerea parti
dului și statului în cunoaș
terea cît mai bună a proble
melor dezvoltării construcției 
socialiste, a problemelor care 
se ridică în toate localită
țile patriei noastre, în toate 
sectoarele de activitate, asi
gurînd totodată ca hotărî- 
rile conducerii de partid și de 
stat să ajungă la cunoștința 
maselor și să poată fi înfăp
tuite cu succes.

Iată de ce conducerea parti
dului nostru apreciază în mod 
deosebit și acordă o mare 
atenție întăririi și educării 
activului de partid, și de stat 
în toate sectoarele de activita
te. Doresc ca la această întil- 
nire să aduc mulțumiri activu
lui de partid, de stat și obștesc 
din Iași pentru munca depusă 
și să-i urez noi și noi succese 
în viitor, (aplauze).

Să nu uitați nici un moment 
tovarăși că sarcinile mari care 
stau în fața noastră cer devo
tament nemărginit față de 
interesele poporului, cer ca 
întreaga dvs. activitate să fie 
călăuzită de linia partidului, 
de concepția noastră marxist- 
leninistă. întotdeauna să vă 
gîndiți dacă ceea ce faceți ser
vește poporului, țării noastre, 
cauzei socialismului și să 
acționați numai și numai în 
această direcție. Fiind alături 
de popor, servind poporul vă 
faceți datoria de patrioți, de 
comuniști care știu să con
struiască viitorul țării lor.

Deschizînd adunarea, tova
rășul Miu Dobrescu a expri
mat bucuria tuturor celor pre- 
zenți, academicieni, cercetă
tori științifici și cadre didac
tice din centrul universitar, 
oameni de artă și cultură, 
bucuria tuturor intelectualilor 
din municipiul și județul Iași 
de a-i avea pe înalții oaspeți 
în mijlocul lor, în acest stră
vechi și prestigios centru al 
științei și culturii românești.

Urmașii și continuatorii 
spirituali ai lui Eminescu și 
Creangă, Petru Poni, Radu 
Cernătescu și Ștefan Procopie, 
Matei Millo și Octav Băncilă, 
intelectualitatea de azi a lașu
lui vă întîmpină, dragi oaspeți, 
cu sentimentul celei mai a- 
dînci recunoștințe pentru pre
țuirea și grija pe care condu
cerea partidului și statului, 
personal dumneavoastră, tova
rășe Ceaușescu, o acordați oa
menilor de știință, artă și cul
tură din Iași. In același timp, 
noi vedem în acest dialog cu 
cărturarii ieșeni o expresie a 
preocupării . dumneavoastră 
consecvente pentru continua 
dezvoltare a învățămîntului, 
științei, artei și culturii, ca e- 
lemente constitutive de prim 
rang ale complexului proces 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

Infățișînd apoi un succint 
tablou al puternicei dezvoltări 
a centrului universitar, vorbi
torul a subliniat că lașul asi
gură azi condiții optime de în- 
vățâmînt pentru circa 23 000 
de studenți, ceea ce este a- 
proape egal cu numărul stu
denților existenți în 1938 în 
întreaga țară. Recentele mă
suri privind dezvoltarea învă- 
țămintului au fost primite cu 
viu interes și deplină aproba
re de cadrele didactice și stu
denții centrului universitar, 
asigurînd premise certe pen
tru formarea de noi detașa
mente de specialiști necesari 
economiei și culturii în plin 
avint a patriei noastre.

Consemi 
afirmarea

îind, de asemenea, 
to: mai puternică a 

științifice ieșene, 
a spus : Laborioasa 
cercetare ce se des- 

cadrul institutelor

vorbitorul

fășoară în ________
de învățămînt superior ca și 
în secțiile filialei Academiei, 
contribuția oamenilor de ști
ință din orașul nostru la solu
ționarea unor probleme ridi
cate de procesul complex al 
construcției desfășurate a so
cialismului sînt dovezi evi
dente ale potențialului creator 
al cercetătorilor noștri.

lașul se caracterizează în zi
lele noastre și printr-o activi
tate de creație artistică și li
terară din ce în ce mai fecun
dă. Dînd dovadă de înalt pa
triotism, oamenii de artă și 
scriitorii ieșeni, alături de cei
lalți creatori de artă de pe în
treg cuprinsul patriei, își fac 
o îndatorire de onoare din a 
da poporului opere care să 
contribuie la înălțarea sa spi
rituală. Remarcăm cu deplină 
satisfacție că un număr tot 
mai mare de scriitori și ar
tiști ieșeni, tineri sau ajunși 
la maturitate de expresie, se 
afirmă pe scenă, în expoziții 
sau în presa literară, prin con
tribuții valoroase la progresul 
artei și literaturii, găsind for
me mereu mai înalte, mai co
respunzătoare, de exprimare, 
în stare să transmită un con
ținut de idei tot mai bogat.

Rog onorată asistență să-mi 
acorde îngăduința de a da 
înalților oaspeți din condu
cerea de partid și de stat, to
varășului Nicolae Ceaușescu 
personal, toate asigurările că 
partidul nostru are un sprijin 
de nădejde în intelectualita
tea ieșeană, că alături de în
tregul popor ea își va aduce 
contribuția mereu 
stanțială la 
construire a socialismului 
patria noastră.

„lașul are bucuria, pe care 
și-a dorit-o stăruitor — a spus 
în cuvîntul său acad. Cristofor 
Simionescu — de a vă avea 
iarăși ca oaspeți scumpi, de a 
putea exprima din nou, prin 
glasul muncitorilor, cărturari
lor, tineretului său, atașamen
tul profund, neclintit în nici 
o împrejurare, față de Parti
dul Comunist Român, față de 
conducerea sa, față de dv. per
sonal, tovarășe secretar gene
ral. Stima pe care v-o purtăm 
are, îngăduiți-mi să spun așa, 
o dublă origine : pe de o par
te, dv., tovarășe Ceaușescu. 
sînteți secretarul general al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și 
concentrăm firește asupra per
soanei dv. recunoștința, pre
țuirea și dragostea pe care le 
purtăm partidului care a or
ganizat ridicarea de construc
ții mărețe și uzine moderne pe 
ruinele lașului umilit și dis
trus de război, a deschis stu- 
dențimii căi nesperate de ac
ces spre piscurile cele mai 
înalte ale științei și culturii și 
ne-a oferit nouă, intelectuali
lor, posibilitatea de a încerca 
să creăm, spre binele poporu
lui nostru și al întregii ome
niri, noi valori în cîmpul spi
ritualității contemporane. Pe I 
de o parte însă, dv, sînteți o-

mai sub-
vasta operă de 
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mul, luptătorul și tovarășul 
care, de peste trei decenit, 
v-ați făcut proprie cauza aces
tui popor, care îi apără cu 
hotărîre nestrămutată 
pendența și demnitatea, 
a introdus în climatul 
noastre sociale cele mai pro
funde tonalități ale umanis
mului socialist, alături de o 
necunoscută vigoare în efortul 
de a înlătura din calea pro
gresului nostru istoric scne- 
mele goale. închistările, orice 
manifestare care ar încerca să 
rețină mersul avîntat al nou
lui.

Oamenii de știință și cultu- 
i ră vă pot prezenta, cred, 
| bilanț rodnic, întemeiat 
I coordonarea strădaniilor 

puse în învățămînt și în uni
tățile de cercetare pentru ob
ținerea unor rezultate capabi
le sâ jdte dezvoltarea econo
mici'noastre și să înalțe pres
tigiul științei românești. S-a 
înțeles credem mai bine ca 
înainte datoria oricărui om de 
știință de a obține rezultate 
încorporabile în producție și 
se fac eforturi unanime în a- 
cest sens. Năzuim să clădim 
un centru strălucitor 
rii și inventivității 
creației.

Oamenii de știință 
gîndesc nu numai 
problematicii cuprinse în pla
nurile lor de învățămînt și 
cercetare, ci, firește, și la în
treaga sferă a politicii' inter
ne și externe a partidului și 
statului, la întregul cadru al 
problemelor cu care este con
fruntată lumea contemporană. 
Trebuie să relevăm concor
danța edificatoare dintre ju
decățile, vrerile noastre și po
litica partidului nostru. Noi, 
intelectualii lașului, gîndim 
așa cum gîndește conducerea 
partidului și statului, spriji
nim cu toată energia linia 
partidului și pricepem bine că 
ea reprezintă drumul de tot
deauna al poporului român — 
drumul dreptății sociale, al 
respectului altor state și po
poare, al „omeniei*, cum spu
ne rezumativ poporul. Solidari 
cu politica partidului, sîntem 
implicit solidari cu toată isto
ria noastră in esența ei supe
rioară.

Bucuroși să vă vadă și să 
vă audă, oamenii de știință și 
cultură din Iași își îngăduie 
șă creadă, stimhți tovarăși, că 
realizările și opiniile lor vor 
fi interpretate de Comitetul 
Central ca o nouă dovadă de 
încredere deplină în înțelep
ciunea partidului și în viito
rul luminos al statului nostru.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul prof. dr. docent Mircea 
Petrescu Dîmboviță, directorul 
Institutului de istorie și ar
heologie „A. D. Xenopol" al 
Filialei Iași a Academiei, care 
a subliniat că studiind în mod 
aprofundat, științific, trecutul, 
în lumina ideologiei marxist- 
leniniste, istoricii din patria 
noastră contribuie la con
strucția socialismului. Ei sînt 
profund recunoscători pentru 
sprijinul acordat de Partidul 
Comunist Român, de dv. per
sonal, dezvoltării cercetărilor 
științifice, asigurîndu-vă, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de faptul că în condițiile tot 
mai bune de studiu create se 
vor strădui să elaboreze mai 
multe lucrări, să continue 
tradiția cercetării istorice din 
Iași, să fie demni de opera 
înaintașilor lor — Kogălni- 
ceanu, Xenopol, Minea, Tafră
ii și atîția alții.

Ca specialist în domeniul 
arheologiei, îmi voi da silința 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a cercetărilor arheolo
gice de pe teritoriul Moldovei, 
în scopul lămuririi în primul 
rînd a procesului complex al 
etnogenezei poporului român.

Rezultatele acestor cerce
tări, arheologice și istorice în 
general, constituie o temelie 
solidă nu numai pentru pro
gresul științei și îmbunătăți
rea procesului de învățămînt, 
dar și pentru promovarea u- 
nei literaturi care, prin pă
trunderea ei în masele largi 
de cititori, are menirea să con
tribuie la dezvoltarea senti
mentului patriotic, să inspire 
dragostea față de patria noas
tră socialistă condusă de 
Partidul Comunist Român, 
care cultivă și înalță pe o 
treaptă superioară tot ceea ce 
au dorit și visat marii noștri 
înaintași.

Ca cetățean al României so
cialiste îmi exprim totala ade
ziune și încredere față de po
litica internă și externă realis
tă și profund principială a 
partidului și guvernului. Con
sider deosebit de importan 
faptul că, datorită politici’ 
externe, constructive și de 
pace a partidului și guvernu
lui, sporesc pe zi ce trece le
găturile de colaborare politi
că, economică, științifică și 
culturală cu toate țările socia
liste, precum și cu alte nume
roase țări, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, în intere
sul apropierii între popoare și 
întăririi păcii în lume. Aceas
ta a dus și duce la creșterea 
continuă a prestigiului Repu-
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Luînd cuvîntul, pictorul Dan 
Hatmanu a spus : Cu puterni
că emoție și viu interes au 
primit vestea sosirii în ora
șul Iași a dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, artiștii plastici ie
șeni — care își manifestă de
plina adeziune față de politi
ca înțeleaptă a partidului și 
guvernului, militează alături 
de întregul popor pentru con
struirea socialismului- și aduc 
o contribuție însemnată la 
dezvoltarea artei și culturii 
din patria noastră.

Avîntul uriaș al forțelor 
creatoare ale popoiului oferă 

• o sursă inepuizabilă de inspi
rație pentru pictori, sculptori 
și graficieni. Orizontul tema
tic pe care epoca noastră îl 
deschide în fața artiștilor ofe
ră cîmp iarg viziunilor artis
tice personale care, datorită 
diferențelor temperamentale 
și folosirii unor tehnici felu
rite, duce la diversitatea lu
crărilor și consemnează exis
tența unor personalități dis
tincte.

Doresc să subliniez profun
da înțelegere pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu a ex
primat-o în raportul său la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
față de necesitatea manifestă
rii multilaterale a stilurilor 
în artă, considerînd această 
trăsătură a originalității și in
ventivității specifice fiecărui 
temperament, fiecărei indivi
dualități artistice ca o condi
ție a progresului artei româ
nești, a înlăturării rigidității 
și dogmatismului în acest do
meniu

Actuala etapă de dezvoltare 
a țării, vasta muncă politică 
și organizatorică pe 
desfășoară partidul
pentru înfăptuirea mărețului 
program de înflorire econo
mică și culturală a patriei pun 
și în fața creatorilor cerințe 
tot mai mari.

Trăim în obștea noastră în 
România socialistă, într-o țară 
condusă de partidul clasei 
muncitoare Sîntem mîndri de 
această conducere, ne simțim 
indisolubil legați de trecutul 
nostru progresist și de prezen
tul de pe platforma căruia 
partidul ne conduce spre vi
itor. Artiștii noștri au înalta 
menire de a crea imagini apte 
să reflecte continuitatea noas
tră istorică, frumusețea vieții 
noastre actuale, libere și in
dependente.

Arătînd că condițiile de 
dezvoltare a artei din patria 
noastră constituie un îndemn 
la o sporită responsabilitate 
socială a creației artistice, 
vorbitorul a subliniat că ar
tiștii plastici ieșeni asigură 
conducerea de partid și de 
stat că vor lupta în continua
re pentru ridicarea nivelului 
lor de creație și se vor strădui 
să dea noi opere de o înaltă 
valoare artistică, la dimensiu
nile istoriei, ale civilizației ro
mânești de astăzi.

A luat apoi cuvîntul prof, 
dr. Constantin Negoiță, șeful 
clinicii I medicale Iași, care 
a spus s In calitate de medic 
și profesor să-mi fie permis 
să subliniez că sarcina medi
cului de azi nu este numai de 
a alina și vindeca pe cei bol
navi, ci și de a apăra pe cei 
sănătoși. Prin grija pentru să
nătatea poporului.- pentru păs
trarea potențialului biologic 
al națiunii, grijă reflectată în 
unele măsuri luate recent la 
noi de partid și de stat în do
meniul sanitar, misiunea me
dicului s-a lărgit, ă căpătat 
noi dimensiuni.

In epoca noastră, în care 
progresele tehnice au loc în- 
tr-un ritm impetuos, medici
na, pentru a face față noilor 
cerințe, necesită, 
dotare materială corespunză
toare, în pas cu dezvoltarea 
tehnicii, și un corp medical cu 
o bună formație profesională 
și etică. Cunoaștem preocupă
rile actuale ale partidului cu 
privire la poiitica socială a 
ocrotirii sănătății și grija pe 
care o acordați dv. personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
acestei importante probleme. 
Ca profesor, recunosc că în- 
vățămîntul * medical superior 
trebuie să fie nu numai infor
mativ — bazat pe memoriza
rea și însușirea unui volum 
de date — ci și formativ, ba
zat pe gîndire logică, pe for
marea educativă a unui inte
lectual cu larg orizont și con
știent de multiplele sale res
ponsabilități sociale. Păstrînd 
constant un echilibru între 
teorie și practică, nu uităm a 
educa pe studenții noștri în 
spiritul dragostei și devota
mentului pentru patria noas
tră socialistă. Spre aceleași 
scopuri concură popularizarea 
în rîndurile tineretului nostru 
medical a personalităților lu
minoase ale înaintașilor — și 
școala medicală ieșeană se 
poate mîndri cu numeroase a- 
semenea exemple. înseși ne
cesitățile actuale ale cercetă
rii științifice v medicale — 
munca în echipa — îl discipli
nează pe tînărul medic, îl e- 
ducă în spiritul muncii colec-

pe lîngă o

tive, critica tovărășească șl 
lupta de opinii fiind factori 
indispensabili ai muncii știin
țifice care permit viitorului 
specialist să devină „sculpto
rul propriului său creier*. Ca 
și în alte profesii, dar mai a- 
les în domeniul medicinii, a- 
propierea dintre profesor și 
student, stabilirea unei legă
turi strînse, mergînd pînă la 
afecțiune, sporește influența 
educativă a cadrelor didactice.

Subliniind în încheiere că 
Institutul de medicină și far
macie din Iași, instituție cu 
valoroase tradiții, a pășit în 
această toamnă pragul celui 
de-al 90-lea an de existență, 
vorbitorul a spus :

Cadrele medicale universi
tare, alături de studenți, con- 
știenți de răspunderile lor re
ciproce, țin să-vă asigure că 
înțeleg să-și integreze efortul 
lor în vasta operă condusă de 
partid pentru desăvîrșirea 
construcției României- socia
liste

Intîlnirea de astăzi — a 
spus în cuvîntul său prof. dr. 
Constantin Corduneanu — 
constituie pentru noi, intelec
tualii ieșeni, un prilej de bu
curie și de adîncă recunoștin
ță față de conducătorii de 
partid și de stat care poposesc 
din nou în mijlocul nostru 
pentru a discuta împreună 
despre realizările noastre, des
pre sarcinile de viitor, despre 
problemele care ne preocupă.

Consultarea permanentă a 
oamenilor muncii, atît în ela
borarea principalelor obiecti
ve ale politicii partidului cît 
și în găsirea celor mai bune 
căi de traducere în viață a 
țelurilor propuse, reprezintă 
o garanție a legăturii indiso
lubile dintre partid și popor, 
chezășia succeselor viitoare în 
lupta pentru construirea unui 
viitor luminos al României 
socialiste.

In acest cadru specific de
mocrației noastre socialiste, 
au avut loc numeroase întîl- 
niri ale conducerii de partid 
și de stat cu oameni de știin
ță, cu care ocazie au fost dis
cutate problemele majore ale 
cercetării științifice și ale per
fecționării învățămîntului.

Pe baza constatărilor perso
nale și a discuțiilor purtate cu 
numeroși oameni de știință 
din străinătate, am putut 
să-mi dau seama că multe din 
realizările de la noi au pă
truns în circuitul universal al 
valorilor contribuind la con
solidarea prestigiului științei 
românești, la afirmarea mai 
deplină a țârii noastre ca fac
tor activ în lupta pentru pro
gres, pentru un viitor demn, 
pentru comunism. Aceste suc
cese ale oamenilor noștri de 
știință, succese care se bucură 
de o binemeritată apreciere 
peste hotare, au la bază teo
ria marxist-leninistă pe care 
partidul nostru în frunte cu 
Comitetul său Central, • pro
movează neabătut în toate do
meniile de activitate.

Arătînd în continuare că un 
factor important în valorifica
rea pe scară internațională a 
realizărilor științifice de la 
noi este contactul direct între 
oamenii de știință, vorbitorul 
a evidențiat că în ultimii ani 
s-au multiplicat considerabil 
legăturile de colaborare — 
prin participarea la manifes
tările științifice de peste ho
tare, prin vizitele făcute în 
țară de numeroși specialiști 
străini, prin organizarea în 
țara noastră a diferite con
grese științifice, cursuri și se
mi narii pe perioade limitate, 
conferințe etc. El a preconizat 
totodată folosirea pe scară tot 
mai largă și a altor forme de 
cooperare directă, ca schimbul 
de profesori vizitatori, prin 
care se aduce în mijlocul u- 
nui colectiv de cercetare ști
ințifică un specialist, recunos
cut, în vederea ridicării cali
tative a nivelului cercetării.

Numai prin asigurarea unui 
nivel tot mai înalt al cerce
tării, în concordanță cu reali
zările științei contemporane, 
lucru pe care dv, tovarășe se
cretar general l-ați subliniat în 
repetate rînduri, vom putea în
deplini misiunea noastră 
mare răspundere de a 
găti tineretul universitar 
trivit cerințelor ridicate 
desăvîrșirea construcției
cialismnhii în patria noastră 

Țin sâ asigur conducerea de 
partid și de stat că ne cu
noaștem bine țelurile și că 
vom munci cu toată pasiunea 
și cij toată priceperea noastră 
pentru înfăptuirea lor, con- 
știenți fiind că aceasta repre
zintă datoria supremă fată de

de 
pre- 
po-
de 

so-
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partid, față de întregul popor 
român.

Ne-am amintit, în preajma 
vizitei cu care ne onorați, de 
cuvintele de îndemn pe care 
dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ni 
le-ați adresat, cu dragoste pă
rintească, acum doi ani, a spus 
în cuvîntul său tovarășul 
Corneliu Sturzu, redactor șef 
adjunct al revistei „Croni- 
ca“-Iași. Ne vorbeați, atunci, 
pe bună dreptate, de ma

ne 
pe

rea responsabilitate ce 
incumbă pentru a ridica 
trepte tor mai înalte marile 
tradiții literare și culturale ale 
lașului, acest leagăn de învă- 
țați și scriitori, de gînditoriși 
savanți, oraș în care trăim și 
creăm.

Ne-am făcut în aceste zile 
încă o. dată examenul activi
tății noastre, am cîntărit va
loarea versurilor, a romanelor, 
a pieselor de teatru, a studii
lor și articolelor noastre. Cu 
luciditate am constatat că u- 
nele din ele nu au rezistat 
timpului și nici exigențelor 
sporite ale cititorilor. Dar nu 
e mai puțin adevărat că al
tele, aparținînd celor mai ta- 
lentați, au îmbogățit în acești 
ani literatura română contem
porană, primind laurii recu
noașterii iubitorilor de 
mos.

M-am întrebat adesea: 
poate da astăzi trăinicie 
granit cuvîntului tipărit? 
punsul nu mi l-au dat 
munții, nici arborii pădurilor, 
nici glasul rîurilor. L-am des
coperit în parte în aceste fru
museți de basm ale țării, dar 
mai distinct, cu o forță ine
galabilă l-am aflat în fapta și 
cuvîntul partidului, în forța 
înțelepciunii conducerii noas
tre, în activitatea dumnea
voastră neobosită, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu.

Am avut prilejul anul aces
ta să călătoresc peste hotare, 
să stau de vorbă cu intelec
tuali, savanți. scriitori, stu- 
denți, am ascultat cuvinte de 
laudă și înaltă apreciere față 
de politica înțeleaptă a statu
lui nostru. M-am simțit feri
cit și mîndru că aparțin na
țiunii socialiste române, că în 
fruntea tării avem o condu
cere „suflet din sufletul nea
mului”. expresie a voinței și 
Alaiurilor întregului nostru 
țjobor, simbol al dîrzeniei și 
frumuseții sale morale mile
nare.

Pentru noi, scriitorii, vîrst- 
nici sau tineri, gîndirea mar- 
xist-leninistă a Partidului Co
munist Român, politica sa în
țeleaptă constituie fundamen
tul care dă statornicie crea
ției. Altfel, tot ce am scrie, 
tot ce am publica s-ar risipi 
ca un castel de nisip sub va
lurile uitării și anonimatului.

Arătînd că Ia Iași au apă
rut în ultimii ani o serie de 
publicații în care oamenii de 
știință, artă și literatură își 
valorifică creația lor, vorbito
rul a subliniat că reînființa
rea editurii la Iași — oraș 
care de la domnitorul Vasile 
Lupu și pînă la cercul „Vie
ții Românești” a cunoscut o 
prestigioasă activitate în a- 
cest domeniu — ar constitui 
^'instrument de mare însem
nătate pentru valorificarea ma
relui potențial de gîndire și 
sensibilitate din această parte 
a țârii.

Există astăzi Ia Iași sufi
ciente talente care să poată 
crea opere demne de numele 
înaintașilor, de epoca mărea
ță pe care o trăim. Cunoaș
tem și admirăm munca tita
nică pe care o desfășoară con
ducerea de partid și de stat 
în frunte cu dumneavoastră 
iubite tovarășe Ceaușescu, în
tregul nostru popor, pentru 
construirea societății socialis
te pe pămîntul nostru stră
moșesc. Ne considerăm un 
ram din arborele etern al 
patriei, un gînd și un vis din 
marele gînd și vis al Româ
niei. Conferindu-ne demnita
tea scrisului 
ne-a investit 
tatea nobilă 
rele sale de 
conștienți de misiunea ce o 
avem, și vă încredințăm pe 
dumneavoastră stimați condu
cători, pe dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu ne vom pre
cupeți forțele, nu ne vom dră-

fru-

ce 
de 

Răs- 
nici

nostru, partidul 
cu responsabili- 
de a fi ajutoa- 
nădejde. Sîntem

/ 
mui talentul și energia pentru 
a crea opere demne de poporul 
și partidul nostru.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Alexandru Husar, președin
tele Comitetului județean pen
tru cultură și artă.

Oraș în care istoria se mă
soară cu secole, a spus vor- 
bitoiul, scaun voevodal și ci
tadelă a culturii în care de-a 
lungul vremii, nume scumpe 
întregii națiuni au înscris pa
gini nepieritoare în istoria Ro
mâniei și au făcut ca renu- 
mele patriei noastre să stră
bată departe peste hotare, ca 
știința și cultura românească 
să-și cîștige un loc de frunte 
în lume, lașul e azi gata să 
aducă într-un elan unanim a- 
ceeași contribuție la înflori
rea științei și culturii româ
ne, pe care o aduce în pro
porții spectaculoase la dez
voltarea industriei socialiste, 
la asigurarea bazei tehnico- 
materiale a noii civilizații, a 
bunăstării poporului.

Intr-adevăr, cum spuneați, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei 
din anul 1966, nu există do
meniu în care lașul să nu o- 
cupe un loc important în cul
tura și arta țării noastre. 
Călăuziți de o doctrină a că
rei finalitate nu e numai de 
a cunoaște lumea ’ci și de a 
o schimba, — și de a o schim
ba în conformitate cu 
mai înalte precepte ale 
țiunii umane — alături 
îndrăznețul nostru partid 
aspirăm spre o lume al 
rei principal țel e dezvoltarea 
creatoare a omului, în care 
accentul se pune pe om, pe 
promovarea demnității uma
ne — o lume în care omul 
devine centru] și finalitatea 
supremă a societății și în care 
toate activitățile social-econo- 
mice sînt subordonate acestui 
nobil țel.

Conștienți de anvergura is
torică a luptei partidului nos
tru pentru instaurarea unui 
climat al justiției și păcii în 
lume, al triumfului omului și 
salvgardării valorilor scumpe 
omenirii, alături de oamenii 
de cultură și artă ai întregii 
tari, ne revine azi sarcina de 
a veghea fără preget, de la 
înălțimea acestor principii, Ia 
făurirea morală a omului 
nou.

într-un oraș cu origini stră
vechi, imemoriale, în același 
timp oraș al tinereții perpe
tue, în care din 5 locuitori 
unul este sau elev sau stu
dent, lanțul continuității nu 
cunoaște fisuri. Forțe creatoa
re în primenire continuă asi
gură dezvoltarea continuă a 
științei și artei, a culturii în 
general, care primesc an de 
an noi impulsuri 
prin apariția unor 
■talente țîșnind din 
zervor popular.

Unele succese din ultimii 
ani, progresele obținute înîn- 
vățămint, în cultură,- în sti
mularea creației populare, în 
dezvoltarea mișcării artistice, 
în valorificarea fondului nos
tru de datini și obiceiuri stră
vechi, a minunatului nostru 
folclor, apariția unor volume 
de proză și poezie apreciate 
Ia scară națională, a unor re
viste care dovedesc îndrăz
neală și salutare tendințe de 
reînnoire promovînd nume 
noi, în fine, apariția unei edi
turi pe care cu sprijinul or
ganelor noastre de partid și 
de stat sperăm a o avea sînt 
tot atîtea indicii ale aceleiași 
vii efervescențe spirituale, 
care oferă garanția că între
gul potențial creator al aces
tei metropole a culturii ro
mâne este angajat cu un înalt 
simț al răspunderii în noi și 
însemnate înfăptuiri valo
roase.

Mîndri de vizita conducă
torilor de partid ,și de stat, 
a dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a spus în 
încheiere vorbitorul, ne bucu
răm de prilejul de a da glas 
emoției și hotărîrii oamenilor 
de cultură și artă ai munici
piului și județului Iași, cre
dincioși aspirațiilor seculare de 
libertate și independență na
țională — de a ne manifesta 
adeziunea noastră cinstită la 
înțeleaptă politică a partidu
lui nostru, privind — mai 
mult ca oricînd — cu încre
dere în viitor, Ia steaua glo
riei și destinelor noastre.

cele 
ra
de 

noi 
că-

creatoare 
noi și noi 
același re-

SCiNTEIA TINERETULUI

Vizita conducătorilor de partid
și de stat în județul Botoșani
Cuvîntul rostit de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
h mitingul din comuna Flămînzi
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I

Dragi tovarăși.

Dați-mi voie să vă adresez 
dumneavoastră, 
comunei Flămînzi, 
cooperatorilor din 
Botoșani, fele mai călduroase 
salutări din partea Comitetu
lui Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și a guver
nului Republicii Socialiste 
România, (aplauze, urale).

Ne aflăm în comuna unde 
în 1907 țăranii, apăsați de 
jugul moșieresc, s-au răsculat 
pentru dreptul de a fi stăpîni 
pe pămintul pe care-1 mun
ceau, pentru dreptul la o viață 
liberă, independentă, fără stă
pîni și asupritori, (aplauze, 
urale).

Flacăra răscoalei aprinsă în 
februarie 1907 la Flăminzi a 
cuprins întreaga țară româ
nească. Toate satele, întreaga 
țărănime s-au ridicat la luptă 
împotriva feudalismului, îm
potriva moșierimii, a regimu
lui burghezo-moșieresc, cu ho- 
tărîrea de a scutura jugul asu
pritorilor. Această luptă, e ade
vărat, s-a soldat cu peste 
11 000 de victime — țărani 
răpuși de gloanțele burgheziei 
și moșierimii. Ea a înspăimîn- 
tat însă nu numai stăpînirea 
de la noi, ci și clasele stăpî- 
nitoare din țările vecine, ga
ta să intervină pentru a înă
buși răscoala, lupta pentru 
libertate și dreptate socială a 
țărănimii românești in care 
vedeau un pericol pentru pro
priile lor interese. Este încă 
o dovadă că întotdeauna asu
pritorii de pretutindeni și-au 
dat mina, s-au unit pentru a 
înăbuși mișcarea de eliberare 
națională și socială. Au căzut 
jertfe, dar aceste jertfe n-au 
făcut decît să îndîrjească și 
mai mult țărănimea română, 
poporul român, hotărîrea lor 
de a-și cîștiga libertatea și 
independența națională, de a 
întrona în țară un regim de 
dreptate socială, (urale puter
nice, îndelungate).

S-a vorbit aici de sponta
neitatea acestei răscoale. Lu
crurile nu stau chiar așa. to
varăși. Răscoala din 1907 nu 
a fost o mtîmplare. ci rezul
tatul creșterii conștiinței ță
rănimii noastre, al setei ei 
străvechi de libertate și o 
viață mai bună. Răscoala a 
fost consecința unui regim ce 
se ,cerea înlăturat odată pen
tru totdeauna. Răscoala din 
1907 a fost semnalul ridicării 
țărănimii românești la luptă, 
alături’ de clasa muncitoare, 
de forțele progresiste ale so
cietății, pentru răsturnarea 
vechii orînduiri, pentru crea
rea orînduirii celor ce mun
cesc în țara noastră, (aplau
ze. urale puternice).

în istoria poporului român, 
de-a lungul veacurilor, țără
nimea a dat multe jertfe, a 
dus, se poate spune, greul 
luptei pentru eliberarea națio
nală și socială. Răscoalele 
conduse de Doja, Horia, Cloș
ca și Crișan, răscoalele din 
1907 sînt numai citeva mo
mente din șirul luptelor pur
tate în secole de țărănimea 
României pentru dreptate so
cială, pentru eliberarea na
țională. pentru păstrarea fiin
ței națiunii noastre. Știți bine 
că în forțele de luptă ale lui 
Ștefan cel Mare țărănimea 
moldoveană s-a aflat totdea
una în primele rinduri ; ea a

locuitorilor 
tuturor 
județul

la

fost aceea care l-a ajutat atît 
pe Ștefan cel Mare cit și pe 
alți voievozi moldoveni să a- 
pere ființa noastră națională, 
să înfăptuiască unitatea națio
nală a poporului nostru, 
(urale, aplauze).

Iată de- ce, participînd
acest miting al țărănimii din 
Botoșani, din comuna Flă- 
mînzi, ne reamintim cu evla
vie de cei care au aprins fla
căra răscoalei din 1907, adu
cem omagiul nostru tuturor 
acelora care, de-a lungul se
colelor, au udat pămintul ro
mânesc cu sîngele lor și prin 
munca și lupta lor au făurit 
România de astăzi, 
urale puternice).

Desigur, tovarăși, 
cum alte vremuri, 
român, sub cpnducerea Parti
dului Comunist, a devenit stă- 
pîn pe destinele sale, 
muncitoare, țărănimea, 
lectualitatea 
România o 
fără moșier! 
orînduirea celor ce 
cu brațele și cu mintea, 
care toate 
poporului. Amintindu-ne 
trecutul 
angajăm să facem totul pen
tru a asigura înaintarea con
tinuă a patriei pe culmile 
progresului și civilizației, ale 
bunăstării, (urale prelungite).

Dacă țărănimea noastră 
poate să-și clădească astăzi 
viața așa cum dorește aceas
ta se datorește în primul rînd 
faptului că s-a aliat cu o cla
să de nădejde, cu un prieten 
încercat, cu clasa muncitoare, 
olasa cea mai avansată a so
cietății. Dacă țărănimea poate 
să-și înfăptuiască astăzi nă
zuințele spre o viață mai 
bună, aceasta se datorește 
faptului că are un conducător 
încercat, Partidul Comunist 
Român, al cărui țel suprem 
este bunăstarea întregului po
por. (aplauze, urale).

Am ascultat vorbind 
președinți de cooperative, pri
marul comunei Flămînzi, un 
profesor. Ei ne-au vorbit des
pre realizările în dezvoltarea 
agriculturii, în dezvoltarea 
satelor de pe aceste meleaguri 
in activitatea de învățăminL 
Am auzit vorbindu-se aici de 
averi obștești de milioane de 
Iei ; în trecut aproape nici 
moșierii nu-și socoteau averea 
in milioane. Toate - acestea, 
tovarăși, oglindesc viața nouă, 
schimbările radicale care s-au 
produs in satul românesc. 
Sînt numai 6 ani de Ia înche
ierea cooperativizării in Ro
mânia. în acești 6 ani agri
cultura patriei noastre a ob
ținut însă succese remarcabi
le in toate domeniile. Ele ies 
in evidență chiar dacă ne 
referim numai la situația a- 
cestui an. După cum știți, cu 
toate că am avut o 
prelungită, agricultura 
a reușit să obțină 
mulțumitoare care_____
hrana țărănimii, hrana popu
lației de la orașe, nevoile in
dustriei, și, trebuie să spu
nem, ne dau și disponibilități 
de export. Gindiți-vă numai 
la anii 1946—1947 și Ia anul 
acesta și puteți singuri vedea 
ce înseamnă agricultura socia
listă. Folosind mecanizarea, 
îngrășămintele chimice, știin
ța în lucrarea pămîntului, pu
tem învinge toate greutățile, 
inclusiv cele create de natură

(aplauze

trăim a-
Poporul

Clasa 
inte- 

construiesc în 
orînduire nouă, 

și capitaliști, 
muncesc 

în 
bunurile aparțin 

de 
glorios de luptă, ne

aici

secetă 
noastră 
recolte 
asigură

Vibranta evocare

a luptelor revoluționare

ale țărănimii
Coloana de mașini 

dreaptă apoi spre 
Flămînzi — cuvînt intrat 
legendă. De aici a pornit. în 
primăvara de flăcări a lui 
1907, valul marilor răscoale 
țărănești ce avea să cuprindă 
întreaga Moldovă, Muntenia 
și Oltenia. De pe aceste pă- 
mînturi și-au ridicat glasul 
oropsiții cu șase decenii în 
urmă.

Cu adîncă emoție conducă
torii de partid și de stat se 
opresc în fața unei plăci co
memorative, „Glorie luptăto
rilor împotriva jugului bur
gh ezo-moșieresc, pentru pă- 
mînt și libertate!' — stă în
scris în memoria veșnică a 
pietrei.

Mărturii vii, evocatoare ale 
acelor zile istorice, aici fac de 
gardă bătrîni care au trăit în- 
sîngeratul februarie 1907.

In satul odinioară flămînd — 
numit astăzi Flămînzi doar 
pentru a eterniza un nume in
trat în istorie — se desfășoară 
o impresionantă evocare a zi
lelor răscoalei.

se în- 
comuna 

în

pămînturi, pentru care moșii 
și strămoșii noștri au dat un 
greu tribut de sînge. Astăzi, 
noi, urmașii celor care au a- 
prins flacăra răscoalei la 1907, 
mîndri de înaintașii noștri, lu
crăm cu toată puterea și pri
ceperea 
ducerea partidului comunist 
pentru a da o înfățișare nouă 
acestor meleaguri.

Avem în comună o coope
rativă agricolă puternică, ce 
dispune de o avuție obștească 
de peste 6 milioane lei. Comu
na a fost electrificată, am 
început sistematizarea satului. 
Mulți locuitori și-au construit 
case noi, iar aproape fiecare a 
doua gospodărie are aparat de 
radio. Prefacerile înnoitoare 
ce au avut loc în modul de 
viață al cetățenilor, care se 
văd pe fața, pe masa și în îm
brăcămintea, în întreaga înfă
țișare a locuitorilor comunei, 
au generat și un nou mod al 
lor de a gîndi. Toate acestea 
sînt o urmare firească a poli
ticii înțelepte promovată de 
Partidul Comunist Român, po
litică ce exprimă voința 
noastră, a tuturor.

Sînt nespus de bucuros că 
particip la această adunare 
populară din Flămînzi — a 
spus în cuvîntul său tovarășul 
Mircea Călin, președintele 
C.A.P. Ripiceni.

Doresc să vă informez cu 
acest prilej, că, la fel ca și alte 
cooperative din județ, la Ri
piceni noi am obținut an de 
an producții agricole tot mai 
bogate. Ca urmare a extinde
rii mecanizării la majoritatea 
culturilor, a folosirii unor 
cantități tot mai mari de în
grășăminte. a măririi an de an 
a suprafețelor irigate — care 
au ajuns la aproape 500 de ha 
— am reușit să obținem chiar 
în condițiile secetei din acest 
an, 3 200 kg porumb la ha, 
35 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar. 52 000 kg fîn-lucernă 
masă verde, iar la fiecare vacă 
furajată 1 950 litri lapte etc,, 
realizări ce vor contribui la 
creșterea averii obștești la 
peste 7 500 000 lei.

Vă asigurăm, stimați condu
cători, că atașați cu trup și 
suflet partidului nostru glo
rios. o să vă urmăm întotdea
una îndemnurile, care s-au 
dovedit atît de prețioase pen
tru noi, vom munci mai bine, 
mai cu spor spre a smulge a- 
cestui pămînt strămoșesc roa
de mai bogate.

A vorbit apoi tovarășul 
Virgil Baraboi, profesor la 
școala generală din comuna 
Flăminzi care, adresînd oaspe
ților. în numele intelectuali
lor. fierbinți urări de bun ve
nit, a spus :

Conștienți de înalta răspun
dere ce o avem față de partid 
și popor, vă asigurăm că vom 
face totul pentru a 
și educa în 
ce 
cît 
tori 
mului în patria noastră. ’

Dacă în vremurile lui 1907 
exista aici o școală cu doar 
doi învățători, umiliți de au
torități. și doar 50 de elevi, 
astăzi cele 58 de cadre didac
tice instruiesc și educă in con
diții corespunzătoare peste 
1 200 de elevi. în anii socia
lismului a crescut continuu 
nivelul de trai al locuitorilor 
comunei, oamenii se hrănesc 
și se îmbracă mai bine.

Vă încredințăm, stimați con
ducători. că alături de puter
nica noastră clasă muncitoare 
aliată cu țărănimea, noi, inte
lectualii, cu inima și cu gîn- 
dul mereu la partid, sîntem 
hotărîți ca. prin strădania și 
faptele noastre, să ne aducem 
contribuția la efortul unanim 
de a face din România socia
listă o țară tot mai bogată și 
mai înfloritoare.

Primit cu puternice aplau
ze, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea este subliniată 
în repetate rînduri de ovații 
furtunoase. Ultimele cuvinte 
sînt acoperite de urale: se 
scandează „P.C.R.".
„Ceaușescu”.

în drum spre Botoșani, oas
peții sînt salutați de mulțimea 
ce străjuie, în fiecare comună, 
șoseaua. Străzile orașului sînt 
împodobite de sărbătoare. A- 
sistăm la o impunătoare ma
nifestație de atașament față 
de partid, de dragoste pentru

M-an. «eferit la faptul că 
țărănimea, de-a lungul veacu
rilor, a fost sprijinul de nă
dejde in lupta pentru neatir- 
narea principatelor române, 
pentru unitatea națională, iar 
azi, alături de clasa munci
toare, constituie un sprijin 
de nădejde al politicii parti
dului de dezvoltare și înflo
rire a României socialiste, de 
apărare a independenței și 
suveranității patriei, (aplauze, 
urale). Noi știm că urmașii ce
lor care și-au dat viața pentru 
a deveni stăpîni pe pămînt nu 
vor admite niciodată ca pă- 
mîntul patriei să se afle sub 
jugul străin, că ei vor apăra 
cu viața independența și su
veranitatea patriei socialiste, 
(aplauze, urale).

România, ca țară socialistă, 
are mulți prieteni. Avem 
prieteni în țările socialiste. 
Obținînd succese tot mai mari 
în construcția socialistă, fie
care popor își întărește țara 
și în același timp întărește 
forța generală a socialismului, 
face imposibil un atentat la 
independența și suveranitatea 
națională a statelor noastre. 
Avem prieteni și în țările cu 
alte orînduiri sociale, deoare
ce partidul și guvernul nos
tru dezvoltă continuu priete
nia atit cu țările socialiste, 
cît și cu celelalte popoare. 
Numai pe această cale se pot 
asigura condiții de dezvolta
re pașnică și de bunăstare 
pentru fiecare popor, se poate 
asigura pacea în întreaga lu
me. Noi vom face și în viitor 
totul pentru a dezvolta conti
nuu prietenia cu țările socia
liste, colaborarea cu toate po
poarele lumii în lupta pentru 
pace și progres.

Dați-mi voie, 
vă urez din 
dumneavoastră, 

din Flămînzi 
o denumire istorică care 
mai corespunde realităților 
azi, dat care- amintește

. și putem smulge roade 
mai bogate pămîntului. 
ceasta dovedește justețea 
inului pe care partidul comu
nist a îndrumat țărănimea ro
mânească,' drumul unirii în 
cooperative agricole, drumul 
socialismului. Acuma este evi
dent pentru toată lumea că 
numai pe această cale agri
cultura românească se poate 
dezvolta rapid, poate asigura 
recolte îmbelșugate, creșterea 
bunăstării țărănimii, progre
sul întregii economii națio
nale. (aplauze puternice).

Mai avem, desigur, încă 
multe de făcut. Ogoarele pa
triei noastre păstrează încă 
multe rezerve nefolosite. Tre
buie- să organizăm în așa fel 
activitatea in cooperative și 
în întreprinderile de stat, in
cit să folosim cu maximum 
de randament mijloacele puse 
de stat la dispoziție pentru 
creșterea într-un ritm tot mai 
rapid a producției agricole. 
Numai pe această cale pot 
spori veniturile fiecărui coo
perator, agricultura poate con
tribui tot mai mult la creș
terea avuției materiale a pa
triei socialiste. Țărănimea 
noastră, aliatul de nădejde al 
clasei muncitoare, își aduce 
contribuția tot mai activă la 
dezvoltarea socialistă a Ro
mâniei, Ia desăvîrșirea con
strucției socialiste, la crearea 
condițiilor pentru a trece la 
făurirea comunismului in pa
tria noastră, (aplauze, urale). 
Sîntem convinși că țărănimea 
din Flămînzi, țărănimea din 
județul Botoșani, la fel ca în
treaga țărănime din România 
nu va precupeți nici un efort 
pentru a obține rezultate tot 
mai bune în activitatea coope
rativelor, a întreprinderilor de 
stat, pentru a obține recolte 
tot mai mari.

Știți, tovarăși, că despre 
răscoalele din 1907 s-a sefis 
mult. Ele au inspirat pe scrii
tori. pe artiștii plastici. Re- 

i breanu a scris minunat 
j pre răscoalele din 1907.
I care au scris, au sculptat, au 

pictat sau au compus atunci 
despre lupta țărănimii au 
trăit acele vremuri, le-au în
țeles și le-au redat în cuvin
te, in culori sau in muzica, 
au exprimat năzuințele de li
bertate și dreptate ale țărăni
mii românești. Astăzi trăim 
alte vremuri. Dar și azi avem 
scriitori, compozitori, pictori, 
sculptori, oameni de creație. 
Trăind vremurile noi de 
bunăstare, de înflorire conti
nuă a satului românesc, spe
răm că ei vor ști să redea viu 
năzuințele și înfăptuirile de 
azi ale țărănimii, să înfățișe
ze deceniile în care oamenii 
muncii, eliberați de exploa
tare. infringînd nenumărate 
greutăți, făuresc o societate 
nouă, societatea bunăstării tu
turor celor ce muncesc in 
România, (vii aplauze).

tot
A- 

dru-

(aplauze).
tovarăși, să 

toată inima, 
cooperatori- 

comună

pa
des- 
Cei

lor 
cu 
nu 
de 
vr&murile luptelor eroice — 
întregii țărănimi din Boto
șani urarea de a obține succe
se tot mai mari in creșterea 
producției agricole, in dezvol
tarea cooperativelor, venituri 
tot mai mari, o viață tot mai 
îmbelșugată. Vă urez să în
tăriți continuu prietenia și 
alianța cu frații voștri munci
tori, cu clasa muncitoare, cu 
intelectualitatea, unitatea po
porului în jurul partidului și 
guvernului — forța care asi
gură triumful socialismului in 
România, înălțarea României 
pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație — să vă 
aduceți contribuția la întări
rea independenței și suverani
tății patriei noastre socialiste, 
(aplauze, urale).

Vă doresc la toți multă să
nătate, o viață tot mai îmbel
șugată și fericită, (aplauze, 
urale puternice, prelungite).

In județul Botoșani
Ora 11. La intrarea pe teri

toriul județului Botoșani, oas
peții sînt întîmpinați de tova
rășii Gheorghe Ghinea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, de reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești. Mii de țărani 
imbrăcați în portul strămoșesc, 
bărbați și femei, tineri și vîrst- 
nici, aclamă îndelung, mani- 
festîndu-și bucuria de a-i avea 
în mijlocul lor pe conducăto
rii partidului și statului. Sub 
un imens portal pe care 
e înscrisă urarea „Bine ați 
venit, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și dragi oaspeți!“, 
conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați potrivit 
datinei, cu pîine și sare. Unin- 
du-șî glasurile într-un uriaș 
cor vorbit, sute de bărbați 
rostesc o urare de bun venit. 
Izbucnesc puternice aplauze 
și ovații. Tineri, și 
invită să guste din roadele 
generosului pămînt al Botoșa
nilor.

începe vizita de lucru. Vechi 
pămînt românesc, pomenit a- 
desea de cronicari, ținutul Bo
toșanilor a înscris pagini de 
neuitat în istoria- poporului 
nostru ; pe aici și-a dus Ște
fan cel Mare, oștile la biru
ință, aici mai stau și astăzi 
mărturie ctitorii de seamă ale 
lui Petru Rareș, Alexandru 
Lăpușreanu. Ieremia Movilă

tinere ii

I

și ale altor domnitori : aceste 
meleaguri au dăruit spirituali
tății românești oameni de 
seamă : pe Mihai Emin eseu, 
George Enescu, Nicolae Iorga. 
Ștefan Luchian și pe mulți 
alți cărturari și artiști; de pe 
aceste meleaguri au pornit în 
1907 marile răscoale țărănești, 
care au cuprins întreaga țară.

Ținut de legendă, împodobit 
cu dărnicie de natură, înfru
musețat și mai mult prin hăr
nicia și priceperea locuitorilor 
săi, județul Botoșani se înfăți
șează astăzi ca loc al unor pre
faceri înnoitoare, ce și-au pus 
pecetea pe fiecare așezare. 
Cooperativizarea agriculturii a 
schimbat din temelii, și aici, 
traiul țăranului. In satele ju
dețului s-au ridicat în ultimii 
ani mii de case noi. s-au con
struit zeci de școli și de cămi
ne culturale. Industria botoșe- 
neană — despre care se poate 
vorbi cu adevărat abia din 
anii socialismului — numără 
astăzi 10 întreprinderi de inte
res republican. S-au înălțat în 
zilele noastre unități puternice 
ca uzinele textile „Moldova* 
din Botoșani. Fabrica de zahăr 
„Șiretul* de la Bucecea. fabri
cile de confecții din Botoșani 
și Dorchoi. Sute de școli de 
toate gradele, un teatru, multe 
muzee și case memoriale, nu
meroase alte așezăminte cultu
rale au îmbogățit peisajul spi
ritual al

Aceste 
tate cu 
dragi.

acestor locui i. 
fapte au fost prezen- 
mîndrie oaspeților

I

noastră sub con«

„în anii nouă sute șapte 
„Ca din senin, în februarie, 

într-o noapte, 
„S-a ridicat spre cer,

din Hodivoaia, 
„Și din Flămînzi

și Stănilești, văpaia.

„Răscoala izbucnise 
deodată în Moldova, 

„Pornind din suferința 
celor smeriți și blînzi...

„Tu ține minte satul 
flămînd, numit Flămînzi** —

răsună în aerul dimineții 
stihurile nemuritoare aie lui 
Arghezi.

In semn de pios omagiu 
adus memoriei celor căzuți in 
1907, conducătorii de partid 
și de stat depun o coroană de 
flori în fața plăcii comemora
tive.

Nu departe de aici, urma
șii răseulaților, țăranii liberi 
ai anilor noștri, au ținut să în
fățișeze înalților oaspeți, ca o 
replică a istoriei, belșugul 
roadelor culese de ei. O expo
ziție amenajată lingă șosea 
prezintă mostre de produse 
agricole, soiurile care au dat 
cele mai bune rezultate pe te
renurile de cultură din jude
țul Botoșani, înfățișează prin 
graiul panourilor și graficelor 
cele mai de seamă realizări 
economice și social-cuiturale.

Peste 15 000 de săteni, re
prezentanți ai țărănimii coo
peratiste din județ, participă 
apoi la o însuflețită adunare 
populară.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Ghi
nea. prim-secretar al Comi
tetului județean Botoșani ai 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, care, salu- 
tîndu-i pe conducătorii de 
partid și de stat în numele 
comuniștilor, al tuturor locui
torilor județului Botoșani, a 
spus : Avem deosebita cinste 
de a vă primi, dragi oaspeți, 
aici. în comuna Flămînzi, unde 
acum mai bine de o jumătate 
de veac a izbucnit flacăra ce
lei mai mari răscoale țărănești 
din istoria poporului nostru, 
aici unde, astăzi, asemenea tu
turor satelor patriei noastre, 
țăranii cooperatori își înzecesc 
eforturile pentru a obține roa
de tot mai bogate, pentru a 
spori contribuția lor la dez
voltarea economică a țării.

Făcînd o succintă trecere în 
revistă a succeselor obținute 
de țăranii cooperatori și de 
ceilalți lucrători din agricul
tură — succese care reflectă 
hărnicia lucrătorilor de pe o- 
goare și, în același timp, evi
dențiază bogatele rezerve ale 
agriculturii — vorbitorul a re
latat despre preocupările or
ganelor locale de partid și de 
stat, ale țăranilor cooperatori, 
ale tuturor specialiștilor din 
agricultură privind folosirea 
mai judicioasă a fondului fun
ciar și creșterea producției a- 
gricole vegetale. îmbunătățirea 
activității în domeniul 
rii animalelor, sporirii 
lului, pentru întărirea 
mică și organizatorică
ror cooperativelor, pentru gos
podărirea cu grijă a avutului 
obștesc. întărirea și lărgirea 
democrației cooperatiste.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Constantin Călin, pri
marul comunei Flămînzi care 
a spus: Sînt profund im
presionat de cinstea și onoarea 
pe care ne-o faceți, poposind 
în .comuna noastră, pe aceste

crește- 
șepte- 
econo- 

a tutu-

instrui 
așa fel copiii 

ne sînt încredințați, în- 
ei să devină construc- 
de nădejde ai socialis-

(Continuare in naa n 4-a)
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conducătorii săi. Din mașini, 
oaspeții răspund cu căldură 
aclamațiilor mulțimii.

Tn fața liceului ..August 
Treboniu Laurian“. coloana 
se oprește pentru citeva nu
ntite. Elevi și profesori, studenți 
și cadre didactice de la Insti
tutul pedagogic fac o primire 
plină de entuziasm tineresc 
conducătorilor de partid și de 
stat. In. numele-celor 10 000 de

Tn fața Teatrului din oraș 
are loc un mare miting. Iau 
cuvintul tovarășii Gheorghe 
Ghinea, Maria Vasilache, 
muncitoare la Uzinele textile 
„Moldova", profesorul Ștefan 
Dragomir, directorul liceului 
„August Treboniu Laurian", 
Eroul muncii socialiste Mihai 
Bîrliga, președintele C.A.P. 
Roma, și Ion Dragomir, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean al U.T.C.

Deschizînd mitingul, tovară
șul Gheorghe Ghinea, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean P.C.R. Botoșani, care, ex- 
primînd satisfacția locuitorilor 
județului Botoșani, a adresat 
conducătorilor de partid și de 
stat o călduroasă urare de 
bun sosit.

împreună cu întregul nostru 
popor — a spus în continuare 
vorbitorul — oamenii muncii 
din județul Botoșani prețu
iesc și admiră clarviziunea 
cu care partidul soluționea
ză problemele complexe ale 
evoluției societății noastre, 
spiritul creator ce-1 promo
vează- în toate domeniile 
vieții sociale, priceperea sa de 
a mobiliza în numele aceluiași 
ideal întreaga noastră na
țiune, consecvența cu care ur
mărește punerea în valoare a 
hărniciei și inteligenței poporu
lui, cutezanța și realismul de 
care dă dovadă în toate pro
blemele privind dezvoltarea 
viitoare a României, principia
litatea cu care apără interesele 
noastre naționale și cauza u- 
nității mișcării comuniste mon
diale, dăruirea generoasă 
și plină de noblețe cu care 
conducătorii partidului. dv., to
varășe Nicolae Ceaușescu. vă 
consacrați forțele pentru a da 
viață aspirațiunilor și năzuin
țelor întregii noastre națiuni.

Evocînd principalele reali
zări ale oamenilor muncii din 
județul Botoșani — între care 
faptul că în primele 9 luni 
ale anului valoarea producției 
industriale globale a județului 
a crescut cu 13 la sută față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut — vorbitorul a arătat 
că preocupările majore ale or
ganelor de partid din județ, ale 
tuturor salariaților sînt în
dreptate către soluționarea 
problemelor complexe privind 
așezarea pe temelii științifice 
a Producției și a muncii, inten
sificarea activității pentru în
deplinirea cu succes a planu
lui de producție la toți indi
catorii, utilizarea declină a ca
pacităților de producție și a 
timpului de lucru, în vederea 
creșterii eficienței întregii ac
tivități economice.

Ne ocupăm, de asemenea, de 
mobilizarea tuturor forțelor 
pentru ridicarea continuă a a- 
griculturii județului, pentru 
sporirea continuă a producției 
vegetale și animale, de întări
rea economică și organizato
rică a cooperativelor de pro
ducție. în scopul creșterii con
tribuției agriculturii la dezvol
tarea întregii economii na
ționale, sporirii veniturilor ță

I elevi — aproape o treime din 
' populația orașului — pionierul 
I Costel Hîncu adresează secre- 
! tarului general al C.C. ai 
■ P.C.R. cuvinte calde de bun 
; venit.

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre Uzinele tex- 

; tile „Moldova". La intrarea în 
uzină, tovarășii Alexandru 
Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, Dimitrie Hreeiuc. 
prim-secretar al comitetului 
municipal Botoșani al P.C.R., 

Mitingul oamenilor muncii 
din orașul Botoșani

ranilor cooperatori, ridicării 
nivelului de trai al poporului.

Prețuirea acordată de către 
partidul și statul nostru acti
vității de formare a conștiinței 
socialiste, de ridicare a nive
lului de cultură și civilizație 
al poporului, de educare a tine
rei generații este ilustrată de 
măsurile stabilite privind per
fecționarea structurii și conți
nutului învățămîntului de toate 
gradele. Pe această linie se 
înscriu și eforturile făcute de 
organele de partid și de stat 
din județul nostru in scopul 
asigurării bazei materiale nece
sare desfășurării activității di
dactice, lărgirii capacității de 
cuprindere a sistemului de în- 
vățămînt, paralel cu îmbunătă
țirea continuă a activității in- 
structiv-educative.

Ne folosim de prezența 
dv„ iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și a celorlalți con
ducători de partid și de stat 
spre a vă mulțumi pentru 
grija pe care partidul și gu
vernul o acordă în perma
nență ridicării multilaterale a 
județului nostru. Vă asigurăm 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a fi, prin stră
dania și faptele noastre, .a 
înălțimea sprijinului acordat, 
pentru înflorirea patriei noas
tre socialiste.

Sînt nespus de bucuroasă — 
a spus în cuvintul său tova
rășa Maria Vasilache. munci
toare la Uzina textilă „Mol
dova* din Botoșani — că am 
posibilitatea să exprim, în nu
mele colectivului uzinei textile 
în care lucrez, atașamentul 
nostru de neclintit față de în
treaga politică a Partidului 
nostru Comunist, față de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de toți cei care 
conduc destinele patriei și na
țiunii noastre socialiste pe 
drumul fericirii și prosperi
tății.

Este un minunat prilej de a vă 
raporta că, aplicînd în practică 
indicațiile prețioase pe care dv. 
personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ni le-ați dat în 1966, 
cînci ați vizitat întreprinderea 
noastră, colectivul uzinei a 
reușit ca în anul trecut să fo
losească mai bine utilajele și 
forța de muncă, să rentabilize
ze toate produsele și să dea 
peste plan o producție de a- 
proape 10 milioane lei.

Cu nespusă bucurie colecti
vul de muncă a primit astăzi 
vizita dv. și a celorlalți con
ducători, avînd convingerea că 
îndrumările prețioase pe care 
le-am-primit și cu acest prilej 
vor constitui un imbold în 
munca de viitor. Muncind cu 
dăruire și hărnicie pentru înde
plinirea sarcinilor de producție, 
colectivul uzinei noastre își ex
primă adeziunea unanimă la 
principiile politicii interne și 
externe promovate cu consec
vență de partid.

A luat apoi cuvintul tovară
șul Ștefan Dragomir — directo
rul liceului August Treboniu 
Laurian din Botoșani, care 
a subliniat bucuria cu care

■ președintele Consiliului pocu-
- Iar municipal, reprezentanții

| țiilor de partid și obștești salută
■ pe oaspeți Un grup de tinere 
î le oferă flori.

î cepe cu secția filatura. Rețin 
atenția ringurile moderne care

• produc fire de bumbac și de ce- 
: lofibră- Directorul uzinelor. Au- 
i susțin Cordoș, arată că sec-
• ția a depășit parametrii pro-

I ii intimpină pe inalții oaspeți 

j toșani, pe acest pâmin: s*râ- 
moșesc, leagăn al multor fapte 

| glorioase, de pe meleaguri.e
căruia s-aj ridica: mari figuri 

I ale culturii naționale româ- 
I nești_ Mihai Eminescu, Geor

ge Enescu. Nicolae larga. S:e-
■ fan Luchian. Emil .Severin. 
' Octav Bănvilă. Subliniind apoi 
! atenția acordată de partid îa- 
! \ ațămintuiui. științei și culta
> rii. componente inseparabile
> ale operei de edificare a so-

■ se poate concepe făurirea u- 
! nei societăți moderne, avan- 
; sate, vorbitorul a releva: im- 
| portanța măsurilor privind 
i perfecționarea structurii și 
1 conținutului invățămintului de 
' toate gradele. Folosind cor.d;-
> țiile create astăzi — a spus in 
| continuare vorbitorul — o tre- 
I ime din populația municipiu- 
< iui învață astăzi Ia cursurile 
i de zi. serale și fără frecvența. 
I de pe lingă liceele de cultură 
| generală, de specialitate. Insti- 
. tutui pedagogic și școlile gene- 
i rale din orașul nostru.

învățătorii, profesorii și cei- 
I lalți intelectuali, în munca lor 
. de zi cu zi sînt animați de nă- 
I zuința autoperfecționării lor 
I continue, manifestă receptivi- 
I taie față de tot ceea ce este 
| nou și înaintat în știință și 
I cultură.

Fie-mi îngăduit, cu acest pri
lej. să exprim mulțumirile cele 
mai călduroase adresate dv„ 

• tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
I și celorlalți conducători de 

partid și de stat pentru spri
jinul nemijlocit și stăruitor a- 
cordat dezvoltării învățămîn
tului, pentru îndrumările pe 
care le-am primit din partea 
dv. și care reprezintă pentru 
noi coordonate esențiale ale ac
tivității, pentru dragostea și 
prețuirea cu care este încon
jurată intelectualitatea noastră 
de către Partidul Comunist 
Român și conducerea sa.

A vorbit apoi tovarășul Mi
hai Bîrliga, președintele C.A.P. 
Roma, care a spus : în entu
ziasmul cu care vă întîmpi- 
năm. cinstiți oaspeți, se găsește 
toată dragostea țăranilor din 
județ, toată recunoștința noas
tră pentru viața nouă pe care 
o trăim, pentru drumul lumi
nos deschis țărănimii de poli
tica științifică a partidului 
nostru pe care o urmăm cu 
nespusă încredere.

Vă raportez cu mare bucu
rie. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că în cei 19 ani care 
au trecut de la constituirea 
cooperativei agricole din Roma, 
averea noastră obștească s-a 
ridicat la peste 17 milioane lei. 
Anul trecut am realizat veni
turi de peste 15 milioane lei 
Avem un sector zootehnic 
bine dezvoltat care cuprin- 
de 1 300 taurine. 2 900 de 
oi. Avem peste 200 ha de 
pomi și viță de vie. plantate 
în terenuri situate în pantă, 

îr. aceeași situație 
rmâlcarea sec-ie 
esătoria. Oaspeții i

e realizează in b

pă cu consecvență 
ia dezvoltare a pa
ne sodaiiste.

_ a spus toi'orășul Ion Drago- 
; mir, prim-secretar al Comis etu- 

iui județean Botoșani ai U.T.C.

i lor de partid și de stat, in 
I frunte cu tovarășul Nicolae 
‘ Ceaușescu. Activitatea labori

oasă desfășurată de conduce- 
' rea partidului și statului, cons-
• tituie pentru tineretul nostru 
. un minunat exemplu de slujire
• a intereselor patriei noastre 

socialiste, o înaltă pildă de
I devotament pusă în slujba ce- 
’ lor mai înalte idealuri ale po- 
} porului român. Puternica dv.

personalitate, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. faptul că 
din fragedă tinerețe ați in
trat în mișcarea muncito
rească. închinindu-vă întreaga 
viață slujirii intereselor po- 

■■ porului, triumfului mărețelor 
idei ale socialismului și co
munismului. reprezintă un mo
de! demn de urmat pentru în- 

I tregul nostru tineret.
Relatînd apoi succesele ob

ținute de tinerii din orașul și 
' județul Botoșani în întreprin

derile industriale și unitățile 
agricole socialiste, despre re- 

' zultatele la învățătură. în 
școlile de cultură generală și 

, licee, în acțiunile gospodărești, 
care continuă frumoasele tra
diții ale muncii patriotice, vor
bitorul a spus : Asigurăm con
ducerea partidului, pe dv. per
sonal tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că tineretul din o- 
rașul și județul Botoșani va 
depune toate eforturile pentru 
a se arăta demn de glorioasele 
tradiții ale comuniștilor, pen
tru a păși mereu înaine, ală
turi de întregul popor, sub 
steagul de luptă al încercatului 
nostru partid.

în uralele mulțimii, care 
umple pînă la refuz piața Tea
trului, ia cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Mitingul ia sfîrșit într-o 
atmosferă de entuziasm gene
ral.

Cei prezenți își exprimă 
prin ovații și aclamații puter
nice, adeziunea față.de politica 
partidului, care asigură în
florirea patriei. Se scandea
ză minute în șir numele parti
dului, al secretarului general 
al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dragi tovarăși.

Doresc să încep prin a vă 
transmite dv., tuturor locuito
rilor municipiului și județu
lui Botoșani, un fierbinte sa
lut din partea Comitetului 
Central al Partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernu
lui Republicii noastre socia
liste. (urale puternice). Tot
odată. doresc să exprim mul
țumirile noastre locuitorilor 
din satele și orașele prin 
care am trecut pentru pri
mirea călduroasă pentru ma
nifestările emoționante cu 
care am fost întîmpinați. în 
acestea noi vedem expresia 
cea mai grăitoare a încrederii 
pe care dv.. întregul nostru 
popor o are în partidul nos
tru comunist, in conducerea 
sa. in politica marxist-leni- 
r.istâ a partidului îndreptată 
spre bunăstarea și fericirea 
pe norului român (aplauze, 
vale).

în aceste două zile ne-am 
întîlnit cu zeci de mii, cu 
sute de mii de muncitori, țâ
ra-/. intelectuali. In privirile 
fiecăruia — bărbați, femei, fi
ner . bătrini — am văzut ex
presia hotăririi ferme a po- 
porilu: de a înfăptui r.eabă- 
: programul de desăvirșire
a construcției socialiste, ex
presa hotăririi fiecărui cetă
țean de a face totul pentru 
înflorirea României. ridicarea 
b _ vâstâr-. î. Ir. târ rea i ncepen- 
ăerrie: suveranității patriei
socialiste, (orale puternice».

state cu satisfacție că m ulti
mii doi an: care au trecut 

vul a obținut rezultate bune
j în activ.tatea sa. a realizat
’ sarcinile de dezvoltare a pro- 
• ducțieî. că noile capacități de 

producție a*J atins parametrii 
proiectați și aseară produse 

I de calitate tot ma: bună. Do
resc să exprim la acest mi- 

de textile -Moldova* din Bo
toșani și să-i urez noi și noi

. succese în activitatea sa. (vii 
aplauze).

Ne-am întîlnit cu mulți ță- 
I răni cooperatori, a~n oprit 
i în comuna Flâmînzi. am vâ- 
' zut pe parcurs multe expoziții 
I agricole care înfățișează roa- 
‘ dele bogate ale activității ță- 
! răni mii noastre cooperatiste. 
| Am ascultat aci cele spuse 

} de președintele unei coopera
tive agricole de producție. 
Am putut constata cu bucurie 
că țărănimea cooperatistă se 
străduiește să folo^ască tot 
mai bine mijloacele tehnice, 
îngrășămintele chimice, reco
mandările științei, să smulgă 
recolte tot mai bogate pămîn- 
tului. Doresc ca la acest mi
ting din capitala județului 
Botoșani să exprim țărănimii 
cooperatiste, tuturor muncito
rilor de pe toate ogoarele ju
dețului, cele mai calde feli
citări și urări de noi și noi 
succese, (vii aplauze).

Am ascultat aici cuvîntul 
rostit de directorul unui liceu 
din orașul dv. Pe’ parcurs. în 

! sate, în orașe, - ne-am întîlnit 
cu zeci de mii de elevi care 
și-au manifestat bucuria vie, 

i încrederea și dragostea față 
de partidul nostru comunist 
pentru condițiile de învăță
tură pe care Ie creează tine
rei noastre generații. într-a- 

i devăr. in județul dv., ca în 
. întreaga țară, condițiile.crea- 
' te pentru instruirea copiilor 
i patriei, pentru a asigura tine- 
' retului posibilitatea de a în- 
1 văța, de a-și însuși cunoștin-
■ țele cele mai moderne, sînt 
i din ce în ce mai bune. Doresc

să-i felicit din toată inima pe 
profesorii și învățătorii din 
Botoșani, din municipiu și 
din județ, pe toți elevii, să

• urez întregului corp didactic 
j succese tot mai mari in acti

vitatea nobilă de educare a
j tinerei generații în spiritul 
I patriotismului socialist, al in

ternaționalismului proletar, în 
î înarmarea tineretului cu cele 
! mai înalte cunoștințe științi

fice. (aplauze puternice, în
delungate). Adresez, de ase
menea. elevilor cele mai bune 

! urări de succes la învățătură.
Munciți continuu, dragi prie-

■ ter.i, însușindu-vă cunoștin-
• țeîe pe care profesorii voștri 

vi Ie predau. Aveți permanent 
in fața voastră exemplul îna-

! intașiîor și nu uitați nici un 
I mement că construcția socia

lismului și comunismului cere 
' oameni cu cea mai înaltă pre

gătire. Folosiți din plin con
dițiile pe care vi le creează 
partidul și guvernul pentru a 

i deveni miine buni construc- 
: tori ai socialismului și corau- 
! nismului. cetățeni de nădejde 

ai patriei noastre, militanți în 
I siare să asigure continuarea 

activității de înflorire a nați
unii române, (aplauze însu
flețite).

Ne bucură faptul că oame
nii muncii din întreprinderile 
și unitățile agricole din jude
țul Botoșani își îndeplinesc 
sarcinile ce le revin din pro
gramul elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului și își 
aduc contribuția activă la de- 
săvîrșirea construcției socia
liste în România. Satisfăcuți 
de rezultatele bune de pînă 
acum, nu putem să nu vedem 
ce mai avem de făcut. Pro
gresăm și în industrie, și în 
agricultură, și în știință, în- 
vățămînt, cultură, dar pentru 
a realiza socialismul deplin 
în România trebuie să mai 
depunem încă multe eforturi. 
De aceea, folosind experiența 
cîștigată, să unim toate ener
giile pentru a obține rezul
tate tot mai bune, nentru a 
spori atît avuția materială cît 
și cea spirituală a patriei. 
Aceasta e calea unui nivel de 
viată tot mai ridicat pentru 
țoți cei ce muncesc în Româ
nia, calea desăvîrșirii con
strucției socialiste, (aplauze 
îndelungi).

Tot ce am realizat nînă a- 
cum este rezultatul muncii 
entuziaste a întregului popor, 
dovada capacității creatoare 
a clasei muncitoare, a țărăni
mii. a intelectualității. Po
porul român a demonstrat că, 
devenind stăpîn pe destinele 
sale, poate făuri, într-o peri
oadă relativ scurtă, adevărate 
minuni în dezvoltarea socială. 
Iată dovada superiorității so
cialismului asupra orînduiriî 
capitaliste, (vîi aplauze).

în același timp, realizările 
României adeveresc justețea 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, capacitatea 
sa de a aplica in mod creator 
învățătura marxist-leninistă, 
adevărurile sale general- 
valabile la condițiile, concre
te ale țării noastre, de a con
duce poporul pe drumul fău
ririi depline a socialismului, 
pe drumul spre comunism, 
(aplauze, urale).

Realitatea ne dă temei să 
afirmăm că programul pînă 
în 1970 va fi nu numai rea
lizat, dar chiar depășit, că 
poporul român, stăpîn pe 
destinele gale, sub conducerea 
partidului, va merge cu pași 
tot mai mari înainte pe calea 
bunăstării și fericirii, făcînd 

ca socialismul să devină un. 
bun al fiecărui cetățean. Ro
mânia își va aduce in același 
timp contribuția la întărirea 
sistemului mondial socialist, 
la cauza păcii în lume, (a- 
plauze, urale).

Luînd toate măsurile pen
tru asigurarea progresului 
patriei, acționînd în direcția 
dezvoltării industriei, agricul
turii. științei, culturii, ne în
deplinim una din îndatoririle 
fundamentale în fața poporu
lui. Vă asigurăm, tovarăși, câ 
pentru partidul nostru, pen
tru conducerea sa, nu există 
nimic mai de preț decît ser
virea intereselor poporului. 
Vom face totul pentru a ne 
îndeplini înaltele îndatoriri
față de popor. (aplauze,
urale). In același timp, acțio- 
nînd pentru dezvoltarea cola
borării și cooperării cu toate 
țările socialiste, cu toate sta
tele' lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, ne aducem 
contribuția la triumful cauzei 
socialismului și ai păcii tn. 
lume. Vom acționa și în vii
tor pentru întărirea unitățiA 
țărilor socialiste, a mișcărw 
comuniste, pentru lichidarea1 
divergențelor existente în miș
carea comunistă, considerînd 
că în felul acesta ne îndepli
nim una din cele mai impor
tante sarcini internaționale, 
întărim solidaritatea în lupta 
pentru pace și socialism, (a- 
plauze, urale).

întîlnirile pe care le-am 
avut ieri la Iași și astăzi în 
Botoșani, ca și întîlnirile avu
te în ultimul timp în alte ju
dețe și orașe ale patriei 
noastre, ne-au confirmat încă 
o dată câ politica partidului 
nostru se bucură de aproba
rea deplină a întregului po
por, că poporul român este 
strîns unit în jurul partidului, 
hotărît să înfăptuiască nealXJl 
tut politica sa internă și ex
ternă corespunzătoare intere
selor și năzuințelor vitale ale 
națiunii noastre socialiste, 
(aplauze, urale).

Dați-mj voie ca în încheiere 
să vă urez încă o dată, din 
toată inima, succese și mai 
mari în toate domeniile de 
activitate. realizări care să 
sporească contribuția dum
neavoastră la cauza generală 
a socialismului în România, 
la ridicarea continuă a nive
lului de viață al poporului.

Vă doresc multă sănătate și 
fericire la toți, (aplauze, 
urale puternice, îndelungi).
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|

și de stat in județul Botoșani
muzical

in mijlocul oamenilor munciiSI S '

Cuvîntul tovarășului
din Dorohoî

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre orașul Do
rohoi, străbătînd ținuturile 
nordice ale județului, cuprin
se între podișul înalt al Suce
vei și cîmpia Jijiei. Este un 
colț de țară cu frumoase și 
înfloritoare plaiuri, este locul 
unor vestigii care evocă vi
brante pagini de istorie și cul
tură românească.

Vechi de secole, consemnat 
pentru prima oară în cronicile 
celor dintîi domnitori moldo
veni, orașul Dorohoi, înveș- 
mîntat astăzi sărbătorește, 
face conducătorilor de part’d 
și de stat o entuziastă pri
mire. în întîmpinarea oaspe
ților au venit mii și mii de 
locuitori ai orașului, fluturînd 
stegulețe roșii și tricolore, bu
chete de flori, scandînd nume
le partidului și al patriei. Ei 
dau glas bucuriei de a-i avea 
în mijlocul lor pe conducătorii 
României socialiste.

La Dorohoi, ca pretutindeni 
în țară, se resimte suflul în
noitor al anilor construcției 
socialiste. Situată într-un pi
toresc cadru natural, bătrîna 
urbe renaște acum, se dezvol
tă continuu. Aici au fost crea
te. recent, unități industria
le. s-au înălțat școli, o policli
nică, locuințe. Tn momentul 
de față, se află în construcție 
o fabrică de produse lactate, 
care va valorifica bogatele re
surse ale f melor, cooperati
velor de producție din împre
jurimi. După cum prefigurea
ză planul de perspectivă, pe 
harta economică și edilitară a 
Dorohoiului vor mai apărea în 
curînd o fabrică de încăl
țăminte, noi școli, magazine 
comerciale, instituții social- 
culturale.

Vizita de lucru începe la tî- 
năra fabrică de confecții. Con
ducătorii de partid și de stat 
sînt salutați de Alexandru 
Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, Vasile Caba, secretar 
al Comitetului orășenesc Do
rohoi al P.C.R.. președinte’e 
Consiliului popular orășenesc, 
de cadre de conducere ale 
fabricii, de muncitori și teh
nicieni. Directorul întreprin
derii, Gheorghe Burlacu. pre- 
zentînd succesele obținute, in

i' formează pe oaspeți că planul 
* pe primele trei trimestre ale 

anului a fost îndeplinit la 
toți indicatorii. Prevederile la 
producția marfă au fost depă
șite cu 11 la sută, iar la produc
tivitatea muncii cu 2,2 la sută. 
In toată această perioadă, fa
brica a realizat și livrat con
fecții de calitate. In acest sens, 
gazdele arată că sînt preocu
pați de îmbunătățirea calității 
bunurilor de consum pe care 
'le produc, de reducerea costu
lui lor.

Se vizitează principalele 
secții ale fabricii. La trecerea 
oaspeților, muncitorii se opresc 
o clipă din lucru și aplaudă cu 
însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de măsurile 
luate în vederea diversificării 
sortimentelor de confecții 
realizării unor produse 
punzătoare cerințelor 
sporite ale populației.

Colectivul fabricii își 
călduros „rămas bun* 
conducătorii de partid 
stat, încredințîndu-i că 
precupeți nici un efort pen
tru a îndeplini și pe viitor 
sarcinile ce-i revin.

între timp. în piața orașu
lui s-au adunat peste 15 mii 
de locuitori din Dorohoi, pre
cum și țărani cooperatori din 
comunele învecinate — Șen- 
driceni, Corlățeni. Brăești. Ei 
îi întîmpină pe iubiții oaspeți 
cu puternice 
Aici are loc 
populară.

Deschizînd 
rășul Vasile 
rul Comitetului orășenesc Do
rohoi al P.C.R., a adresat oas
peților un călduros salut din 
partea întregii populații a o- 
rașului, evocînd apoi rezul
tatele obținute de oamenii 
muncii din oraș în diferite do
menii ale construcției socia
liste.

Subliniind apoi că și orașu
lui Dorohoi i se deschid fru
moase perspective de înflorire 
în viitor, prin obiectivele ce 
se realizează sau care urmează 
a fi construite, vorbitorul a 
arătat câ se află în construc
ție în prezent o fabrică de 
brînzeturi, iar în anii viitori 
se va înălța o fabrică de încăl
țăminte. se va extinde fabrica 
de cărămidă, vor fi date în fo
losință noi blocuri de locuit 
și obiective social-culturale. 
Un loc important în preocu
pările actuale îl ocupă grija 
pentru îmbunătățirea continuă 
a gospodăririi orașului, pentru 
mai buna întreținere a fondu
lui de locuințe și a străzilor. 
Ne străduim sâ înlăturăm nea
junsurile ce se mai manifestă 
ia buna aprovizionare a ora-
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urale și ovații, 
o mare adunare

adunarea, tova-
Caba, secreta

șului cu mărfuri industriale și 
alimentare, să asigurăm o de
servire civilizată cetățenilor.

Vă încredințăm că bîntem pe 
deplin ccnștienți de marile sar
cini pe care partidul ni le 
pune în față și ne angajăm în 
fața dumneavoastră să înlătu
răm lipsurile care se mai ma
nifestă în diferite sectoare de 
activitate.

Este o mare cinste pentru 
mine să aduc conducerii de 
partid și de stat, personal dv. 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
salutul fierbinte al comuniști
lor și al celorlalți salariați ai 
Fabricii de confecții din Do
rohoi, — a spus în cuvîntul său 
tovarășa Maria Titianu, mun
citoare a fabricii.

Colectivul de muncă din care 
fac parte este tînăr și modest, 
atît ca număr de angajați, cît. 

. și sub raportul realizărilor, 
dacă îl comparăm cu al cetă
ților industriei noastre so
cialiste, dar și el știe să-și 
facă datoria.

Astfel, în cele trei trimestre 
din acest an. ca urmare a 
mai bunei organizări a produc
ției și a muncii, am realizat un 
spor substanțial de producție 
și o depășire cu 10 la sută a 
beneficiilor planificate. La 
succesele prezentului fiecare 
dorește sincer să adauge noi 
și mari succese viitoare. Avem 
condiții pentru a realiza a- 
ceastă dorință și, sub condu
cerea organizației de partid, 
vom valorifica prețioasele in
dicații date de dv. cu prilejul 
acestei deosebit de importante 
întilniri.

Vă asigurăm iubiți oaspe’i. 
câ vom ști sâ re facem intru 
totul da:oria, dovedind prin a- 
ceaste Ltașamentul nostru de
plin față de tot ceea ce înfăp
tuiește canidul nostru psntri 
binele și prosperitatea poporu
lui român, al națiunii noastre 
social iste.

A luat apoi cuvînttil tov. 
Dumitru Landea, președin
tele C.A.P. -Concești. care, a- 
rătînd că această vizită oferă 
țărănimii cooperatiste un pri- I 
lej deosebit de manifestare a 
atașamentului față de politica 
partidului, a spus : Viața ne-a 
convins că tot ceea ce an în
făptuit în acești ani, tot ceea 
ce a contribuit la ridicarea 
bunăstării noastre materiale și 
culturale, ca și marile pers
pective ce se deschid în viața 
satului, se datoresc politicii 
științifice a partidului. price
perii cu care el ne conduce 
spre un viitor luminos 
mai fericit

Deși cooperativa în 
muncim nu este prea 
totuși aplicind indicațiile pre
țioase ale partidului și folo
sind din plin ajutorul perma
nent acordat de stat, am reu
șit sâ obținem producții agri
cole din ce în ce mai mari. 
Noi. cei din Moldova, știm bine 
ce înseamnă seceta, pentru câ 
loviturile ei grele le-am sim
țit din plin în anii 194T—1947 
Anul acesta, uniți în coopera
tiva agricolă, am reușit s-o 
învingem, ba chiar mai mult, 
să depășim planul de produc
ție la unele capitole. Produc
ția de porumb se apreciază a 
fi de 4—5 000 kg la hectar, iar 
de sfeclă de 20—25 000 kg la 
hectar, iar la floarea-soarel jî 
de 1 600 kg la hectar. Ne-am 
preocupat cu grijă de sporirea 
efectivului de animale, de 
creșterea productivității lor. de 
asigurarea bazei furajere.

Din aprecierile noastre re
zultă că veniturile pe coope
rativă vor crește cu 16 la sută 
mai mult față de plan.

Cu toate rezultatele bune 
ce le avem sîntem conștienți 
că mai avem multe de făcuL 
Trebuie sâ ne ocupăm cu mai 
multă răspundere de folosi
rea rațională a oămîntului, de 
organizarea mai judicioasă a 
muncii pentru sporirea nu nu
mai a producției agricole ve
getale, ci și animale.

Vă încredințăm, iubiți con
ducători, că — strînși uniți în 
jurul partidului, al Comitetu
lui său Central — vom urma 
cu încredere nestrămutată 
drumul socialismului, vom 
face totul spre a spori contri
buția agriculturii la progre
sul și prosperitatea țării.

A vorbit apoi tovarășa Ma
ria Zait, profesoară la Liceul 
nr. 1. exprimînd, în numele 
învățătorilor și profesorilor, al 
tuturor intelectualilor din 
oraș, deplina adeziune și ata
șamentul1 neclintit la politica 
internă și externă a partidului 
și statului, care asigură mer
sul ascendent al națiunii noas
tre spre un .viitor strălucit.

Politica partidului nostru în 
domeniul muncii cu intelec
tualii, a spus în continuare 
vorbitoarea, noi o socotim deo
sebit; de înțejeaptă : ea ne-a 
mobilizat și ne mobilizează în 
activitatea noastră de zi cu zi, 
stimulează inițiativa și price
perea noastră. Noi, învățătorii 
și profesorii, ne străduim să 
aplicăm în viață sarcinile ce

reies din documentele plena
rei Comitetului Centrai al 
partidului privind dezvoltarea 
învățâmîntului de toate gra
dele din patria noastră.

Permiteți-mi să vă informez, 
dragi tovarăși, că am trecut 
cu multă hotărîre și perseve
rență la aplicarea acestor mă
suri, cu convingerea că sîntem 
pe un drum bun. Avem toate 
condițiile și, mai presus de 
toate, simțim marea răspun
dere ce ne revine in educarea 
tinerei generații. în crearea pe 
plan spiritual a omului socie
tății socialiste și comuniste.

Ziua de astăzi va rămir.e de 
neuitat pentru mine și pentru 
cetățenii orașului meu natai, 
care au venit să vă soună din 
toată inima, dragi conducători, 
„fiți bine veniți în mijlocul 
nostru", și să vă asigure că 
nu vom uita niciodată străda
nia pe care o depuneți pentrj 
fericirea și viitorul nostral 
copiilor noștri, pentru înflori
rea și înălțarea patriei noastre 
socialiste 1

într-o atmosferă de mare 
entuziasm, ia cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral ai Comitetului Central al 
partidjlai este subliniată in 
repetate rinduri de pjterr. ee 
aplauze și urale. Participant!) : 
la adunare o^*a:ior.eazâ înde
lung. scandează loz ne4 pen
tru Partidul Comunist Român, 
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La Dorohoi, conducătorii de 

partid și de stat fac un ultim 
popas la Muzeul memorial 
„George Enescu".

—Se deschid bătrînele porți, 
lâsindu-te sâ cuprinzi cu pri
virea livada, casa unde a trăit 
o vreme George Enescu. ilu
strul muzician care a dus fai
ma acestor locuri, ca și a în
tregii țări, pe toate meridia
nele lumii. Camera de lucru, 
p anul, toate sînt ca odinioa
ră. amintind clipele de rodnic 
răgaz petrecute aici de Geor
ge Enescu. ale căror ecouri 
răsună inspirat in compozițiile 
sale. Se aud acum, imprima
te „Rapsodiile* enescier.e, a 
căror bogăție și frumusețe 
melodică întregesc atmosfera 
de vibrantă evocare.

Conducătorii de partid 
de stat vizitează sălile
zeului, ur.de sînt expuse 600 
de manuscrise, fotografii și 
fotocopii, variate documente 
personale.

Directorul Muzeului, loan 
Bălan, relevă personalitatea 
marelui muzician și patrot 
George Enescu. a aceluia că
ruia ii plăcea să se conside
re „un frate al oamenilor 
muncii* și care mărturisea cu 
modestie că și-a slujit țara cu 
„armele sale* — pana, vioara 
și bagheta — sporind gloria 
artei și culturi» românești.

La plecare, oaspeții consem
nează în cartea de onoare :

Cu prilejul vizitei la Mu
zeul Memorial „George Ene
scu*. aducem un cald omagiu 
memoriei genialului creator al 
Rapsodiilor Române, compozi
torului și artistului care a fă
cut să strălucească pe toate 
meridianele globului nestema
tele muzicii românești și vir
tuțile artei noastre interpre
tative, mesagerului neobosit al 
umanismului românesc și al 
dragostei de frumos a poporu
lui -nostru.

★
Vizita de lucru a conducă

torilor de partid și de stat în 
județul Botoșani a constituit 
o nouă și elocventă expresie 
a unității de nezdruncinat a 
poporului nostru, a sentimen
telor de înaltă dragoste și pro
fundă încredere 
menii muncii 
străbune plaiuri 
nutresc față de 
munist Român, 
ducătorii săi. Locuitorii jude
țului au ținut să asigure cu 
acest prilej conducerea de 
partid' și de stat că își vor în
zeci eforturile în vederea tra
ducerii în viață a hotărîrilor 
Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale, că vor 
veghea la apărarea cuceririlor 
revoluționare ale României 
Socialiste și că vor inilita 
neobosit pentru triumful idei
lor păcii și socialismului 
lumea întreagă. *•

.un

pe care oa- 
de pe aceste 
românești le 
Partidul Co- 
față de con-

Reportai realizat de 
GEORGE RADU CHIROVICI, 

ȘTEFAN BRATU, 
NICOLAE VAMVU, 

PETRU UILĂCAN

NICOLAE CEAUȘESCU
la mitingul din Dorohoi

Dragi tovarăși.

Dați-mi voie sâ vâ adresez 
dv., tuturor locuitorilor orașu
lui Dorohoi. un saiui fierbinte 
din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului 
de Stat și a guvernului Româ
niei socialiste, (aplauze).

în cadrul vizitei ce lucru pe 
care am facut-o ieri și astăzi, 
am ținut sâ vizităm și orașul 
dv. Am dorit să cunoaștem 
mai îndeaproape preocupările, 
munca, viața dv. In ce mă pri
vește sini pentru prima oară 
aid. dar tovarășul Maurer a 
mai fost, mi se pare, acum 50 
și ceva de ani, iar tovarășul 
Gheorghe Stoica este cetățean 
al Dorohoi ului- Mi se pare câ 
și ceilalți tovarăși au mai fost 
pe aici Trebuie să mărturi
sesc câ am rămas plăcut im
presionau in primul rind de 
primirea pe care ne-ați fâcut-o. 
de căldura manifestării dv. in 
care am văzut expresia încre
derii nestrămutate în politica 
partidului nostru re călăuzește 
poporul pe drumul socialis
mului. bunăstării și fericirii 
(aplauze, urale). în al doilea 
rind, de unele frumuseți ale 
orașului dv pe care le-am vă
zut în treacăt. Intr-adevăr, 
orașul are o așezare pitorească 
și. mai ales, are oameni mun
citori. pricepuți. Folosind bine 
mijloacele pe care le aveți, 

va 
tot
(a-

cunstruiți un oraș care 
asigura condiții de viață 
mai bune locuitorilor săi 
plauze)

Am ascultat aici pe tovarășa 
de la întreprinderea de con
fecții pe care am vizitat-o 
adineaori. Dinsa spunea că 
întreprinderea la care lucrea
ză este ti nară și modestă. Este 
adevărat că față de alte în
treprinderi mari de confecții 
pare o întreprindere modestă. 
Totuși. 600 de muncitori, dacă 
am reținut bine, nu reprezintă 
chiar puțin în plus, întreprin
derea are rezultate bune, și 
noi am rămas cu o impresie 
plăcută asupra felului cum 
acest colectiv tinăr știe să asi
gure realizarea planului de 
producție, creșterea calității 
produselor Doresc, de aceea, 
ca la acest miting să felicit 
din toată inima și să urez 
tuturor muncitorilor — mai 
bine zis tuturor muncitoarelor 
— acestei întreprinderi succe
se tot mai mari in activitatea 
lor (aplauze).

Președintele unei coopera
tive de producție ne-a vorbit 
despre străduințele cooperato
rilor de a obține recolte tot 
mai bune; el ne-a inttțișat 
rezultatele și perspectivele pe 
care le are agricultura de pe 
aceste meleaguri, ca în general 
agricultura țării noastre, de a 
se dezvolta, de a asigura pro
ducții tot mai mari.

Am ascultau de asemenea. 
multă plăcere pe tovarășa
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care a vorbit în numele inte
lectualității din Dorohoi. care 
ce-a relatat despre felul cum 
dinsa și al ți profesori și învă
țători, se străduiesc să asigure 
tinerei ger. era ții o educație 
bună, să înarmeze copiii, ti
neretul nostru, cu cunoștințe 
științifice și culturale avansa
te. sâ sădească In sufletul kar 
dragostea de patrie, dragostea 
de munca, aragos.ea pentru 
socialism, 
feiici târle 
calde

Țin sâ exprim 
noastre cele mai 

profesorilor și învățăto
rilor din Dorohoi și sâ le urez 
succese :ot mai mari ir acti- 
vitatea lor nobilă, (aplauze, 
urale).

Primarul r.e-a vorbit de 
perspectivele dezvoltării ora
șului dv. Cunoașteți preocupă
rile partidului nostru de a 
as.gura un ritm înalt dezvoltă
rii industriale a României, cu
noașteți și rezultatele acestei 
politici Cunoașteți că-în anii 
socialismului, am parcurs un 
drum lung în industrializarea 
țării (aplauze, urale). în a- 
ceasiâ preocupare un loc im
portant il ocupă repartizarea 
teritorială judicioasă, rațio
nală, a obiectivelor industriale, 
a forțelor de producție. în ju
dețul dv. se observă deja 
efecte ale acestei străduințe. 
Și în Dorohoi sînt începuturi, 
în anii următori, județul dv. 
și orașul Dorohoi vor cunoaște 
o preocupare mai mare pen
tru dezvoltarea industriei care 
sâ asigure condiții de munca 
cetățenilor, să contribuie la 
ridicarea nivelului de viață și 
de cultură al acestor meleaguri 
(aplauze, urale). In 
noastră de dezvoltare 
nomiei, a culturii, un 
portant ocupă grija 
bunăstarea materială 
tuală a celor ce muncesc. Cu
noașteți că în anii acestui cin
cinal au fost luate o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață : sînt în 
curs de aplicare și alte măsuri 
care vor duce la creșterea 
salariilor, la ridicarea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. 
Construind socialismul punem 
în centrul atenției omul, bună 
starea și fericirea lui. Vom 
face totul ca, pe măsură ce 
munca unită a poporului va 
spori avuția materială a socie
tății. să crească și bunăstarea 
tuturor celor ce muncesc (vii 
aplauze).

Am realizat multe pînă 
acum în domeniu] construc
ției socialiste în România. în 
toate sectoarele de activitate. 
Toate acestea sînt rezultatul 
muncii avînlaîe. eroice a în
tregului popor, rezultatul poli
ticii marxist-leniniste a parti
dului care călăuzește țara pe 
calea fericirii. a socialismului 
si comunismului (aplauze, 
urale». Știm însă că mai sînt 
de învins 
neajunsuri.

munca 
a eco- 
loc im- 
pentru 

și spiri-

că mergem pe un drum bun, 
șrim că stă in puterea noastră, 
a celor ce muncesc din Româ
nia. ca sub conducerea comu
niștilor sâ lichidăm lipsurile, 
sâ depășim greutățile, să dez
voltăm și mai mult industria, 
agricultura, știința și cultura, 
să ridicăm nivelul de trai al 
poporului. Sîntem convinși că w 
dumneavoastră, locuitorii Do- 
rohoiului. ml veți precupeți 
nici ud efort ca. împreună cu ™ 
toți cei ce muncesc din Româ
nia, să contribuiți la înfăp- a 
tuirea programului de prospe- " 
jitate elaborat de Congresul al 
IX--ea (aplauze, urale).

Preocupindu-ne de revolzarea 
multiplelor probleme ale con
strucției socialiste, nu uităm 
că în lume mai există impe
rialismul, câ este necesar să 
ne îngrijim continuu de lăr
girea și întărirea pozițiilor 
internaționale ale României, 
de dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu 
țările socialiste, de întărirea 
colaborării și unității cu parti
dele comuniste și muncitorești, gt 
cu mișcările de eliberare na- ™ 
țională. în colaborarea și uni
tatea țărilor socialiste, a miș- a 
cării comuniste și muncito- " 
rești, vedem garanția asigură
rii păcii și progresului în A 
lume (aplauze, urale).

Am putut constata cu o 
deosebită satisfacție din cele A 
ce au spus tovarășii aici, din 
manifestările călduroase, din 
privirile dv., adeziunea dv. A 
deplină la această politică a 
partidului, hotărîrea de a ac
ționa pentru a contribui activ/jg 
alături de toți cei ce muncesc, 
la înfăptuirea ei. Este de în
țeles. tovarăși, că politica A 
noastră, care corespunde inte- w 
reselor întregului popor, poate 
triumfa în măsura în care este O 
sprijinită de popor, de toți 
cetățenii patriei (vii ___

După cum vedeți, tovarăși, A 
aveți reprezentanți în condu
cerea partidului pe tovarășul —. 
Maurer, care a învățat aici, pe ® 
tovarășul Gheorghe Stoica, 
care e cetățean al Dorohoiului. 
dar mai cu seamă, tovarăși, 
aveți un exponent de nădejde 
în partidul nostru comunist 
care, preocupîndu-se de dez- 
voltarea întregii țări, se va 
îngriji ca și Dorohoiul și, în 
general, aceste meleaguri ale ™ 
Moldovei sâ progreseze. Vrem 
să se creeze condiții de viață 
tot mai bune, tot mai demne ” 
de orînduirea socialistă, pentru 
toți cetățenii țării, inclusiv A 
pentru locuitorii acestui oraș 
Fiți siguri că vom face totul 
pentru a vă bucura din plin 
de binefacerile socialismului.
(aplauze, urale).

Vă urez din toată inima © 
multe succese în activitatea 
dv. Vă doresc sănătate și 
multă fericire (aplauze, urale 
furtunoase, îndelungi).

de toți 
aplauze).

A In urmă cu. jumătate de 
veac, la 18 octombrie 1918, din 
inițiativa cîtorva entuziaști A melomani și mihicieni ieșeni 
(printre ei Mircea Bîrsan, Tr. 
lonașcu, Romeo Drăghici, A- 0 lexandru Stavrache, Th. Lupu, 
Gh. Adamachi) avea loc primul 
concert al Societății simfonice 

@ „George Enescu", moment im
portant în istoria formațiilor 
muzicale ieșene.Q „Societatea" era rodul unor 
îndelungate eforturi depuse la 
lași în anii primului război 

£ mondial de George Enescu 
pentru a dărui vechiului centru 
de cultură al Moldovei or- 
chestra simfonică pe care o 
merita.

Alături de toți marii re- 
@ prezentanți ai culturii româ

nești, Enescu se retrăsese la 
Iași în 1916. Adunînd in jurul 9 său instrumentiștii bucureșteni 
refugiați și pe profesorii con- 
servatorului ieșean, Enescu 0 făurește o formație orchestrală 
de prim rang care va da A peste 20 de concerte în sta
giunea 1917—1918.

Enescu a desfășurat o muncă 
Q istovitoare pentru pregătirea 

concertelor, pentru transcrie
rea partiturilor, pentru învin
gerea a zeci de greutăți ma
teriale pe care le ridica în 
anii cumpliți ai războiului 
formarea unei orchestre sim
fonice.

„lașul nostru — scria E- 
duard Caudella în 1918, în 
ziarul „Evenimentul", se poate 
mindri că stagiunea 1917—1918 
a fost cea mai bogată, 
frumoasă și variată stagiune 
artistică ce a avut loc vreo
dată—

Sub conducerea lui Enescu 
au fost interpretate 
unui public avid de 
mari capodopere ale 
artei de la Simfonia 
Mozart și primele 8 
ale lui Beethoven l 
terminata" lui Schubert și u- 
verturile unor opere wagne
riene.

In vara anului 1918, către 
sfîrșitul războiului, orchestra 
lui Enescu își încetează acti
vitatea. Muzicienii bucureșteni 
pleacă în Capitală.

Eforturile lui Enescu pentru 
plămădirea unei formații or
chestrale ieșene au dat însă 
roade. „Societatea simfonică'* 
înființată în octombrie 1918 va 
continua opera lui Enescu.

Bucurîndu-se de aportul u- 
nor dirijori ca George Enescu, 
Mihail Jora, Antonin Ciolan, 
Alex. Zirra, Mircea Bîrsan, 
„Societatea" desfășoară timp de 
cîteva stagiuni o rodnică ac
tivitate educativ-muzicală. In 
1921, cu toate eforturile di
rijorului Antonin Ciolan, for
mația simfonică ieșeană își 
încheie din lipsă de sprijin ac
tivitatea. Ultimul concert a 
fost dirijat de celebrul diri
jor german Felix Weingart- 
ner.

Concertele societății „George 
Enescu" au dăruit lașului mu
zical o strălucită tradiție care 
va fi peste două decenii larg 
dezvoltată de Filarmonica de 
Stat „Moldova" — una din ins
tituțiile de primă importanță 
din viața muzicală a țării.

în fața 
muzică, 
istoriei 

i 40 dt 
simfonii 

la „Ne-

I. SAVA

Aspect din secția preparație a Uzinelor textile „Moldova 
din Botoșani

PROLOG

LA „SĂPTĂMÎNA
ECONOMIEI"

© Fiecare al patrulea locuitor al tarii-de 
punător la C.E.C. & Ample măsuri pentru

îmbunătățirea deservirii
Ridicarea continuă a ni

velului de trai, ca urmare 
a măsurilor luate de partid 
și stat, încrederea deplină 
a populației în stabilitatea 
sistemului bănesc al țării 
și în avantajele economisi
rii au dus la creșterea de
punerilor la C.E.C. Deoarece 
în curînd. între 25 și 31 oc
tombrie, va avea loc tradi
ționala „Sâptămînâ a eco
nomiei" am solicitat o con
vorbire cu dr. MIRCEA 
POPOVICI, președintele 
Consiliului de conducere al 
Casei de Economii și Con- 
semnațiuni.

— Puteți să ne ilustrați 
în cîteva cuvinte creșterea

roulte lipsuri și 
Avînd convingereacu

depunerilor la C.E.C. în ul
timul timp ?

— Desigur aceasta se re
flectă în creșterea soldului 
depunerilor populației și in 
sporirea numărului depună
torilor.

La 1 octombrie 1968 sol
dul depunerilor populației 
la C.E.C. a fost cu 7,1 % mai 
mare decît la începutul 
anului.

In prezent numărul libre
telor de economii deținute 
de populație este de aproa
pe 5,5 milioane față de 5,1 

.milioane la începutul anu
lui. Astfel în prezent un li
bret revine la mai puțin de 
4 locuitori.

— Enumerați-ne cîteva 
dintre măsurile luate de 
Casa de economii și con- 
semnațiuni pentru îmbună
tățirea deservirii depunăto
rilor.

— în anul acesta s-a ex
tins la toate unitățile C.E.C. 
Sistemul de lucru la ghi
șeu prin care același lucră
tor efectuează toate opera
țiunile în libret. 65 de mari 
unități funcționează cu pro
gram de deservire continuu, 
14 ore pe zi, între orele 
7,00—21.00. Cele 35 de a- 
parate telex precum și me
canizarea lucrărilor conta
bile vor asigura o operati
vitate sporită în efectuarea 
operațiunilor. Au fost ame- 
najate 51 sedii de unități 
C.E.C., se construiesc noi 
sedii pentru filialele din 
Constanța și Tg. Mureș, 
s-au înființat 34 de noi a- 
genții. în prezent, la dis
poziția populației de (a o- 
rașe și sate există un nu
măr de 5828 unități C.E.C. 
proprii, agenții P.T.T.R. și 
mandatare (în cadrul între
prinderilor și instituțiilor).

— Cum vă pregătiți să 
întimpinați „Săptămîna e- 
conomiei“ ?

— Vrem ca această tra
dițională manifestare anua
lă să constituie un prilej de 
popularizare a noilor instru
mente de economisire in
troduse de C.E.C. : libretul 
de economii cu cîștiguri în 
materiale de construcție 
(pe baza căruia se acordă 
cîștiguri trimestriale în ma
teriale utile pentru 
strucția de locuințe), 
cecurile de economii 
lare, care vor apare în 
rînd.

con-
Și 

șco- 
cu-

OCTAVIAN URSULESCU

ur.de


PAG. 6 SCiNTEIA TINERETULUI

„Din nefericire ne rămîne un interval prea scurt între timpul în 
care sîntem prea' tineri și acela în care sîntem prea bătrîni'* —. 
susținea Montesquieu. Despre acest interval am căutat să stau 
de vorbă cu acad. V. Vâlcovici. Am dorit să definim, să cerce
tăm laturile extreme ale unui domeniu prin care trecem necesar.

Acad. V. Vâlcovici : Eu cred 
că limitarea în ani nu este su
ficientă și nici necesară. Anul 
este o măsură a tinereții prin 
clemente fizice, din considerente 
biologice, însă cred că pe noi 
ne interesează altceva, tinerețea 
cugetării, a creației. Natura n-a 
ajuns să găsească o numără
toare, o măsurătoare a acestei 
tinereți. Este ceva cu totul alea
toriu anul ca expresie a tinere
ții, înșelător aș putea zice. Sint 
de multe ori oameni cu un nu
măr marc de ani care au totuși 
o tinerețe evidentă, care dau 
probe de creații tinere. Eu con
sider creația în mare parte o 
caracteristică a tinereții. Tine
rețea trebuie măsurată prin pu
terea de creație. Se întîmplă ca 
tineri de 20—30 de ani să fie 
niște bătrîni în concepție, ca 
gîndire, niște bătrîni nu cu o 
judecată matură, ci învechită.

Rep. : Diferitele generații de 
tineri sint într-adevăr radical 
opuse una alteia sau de fapt 
sînt mai apropiate decît ne în
chipuim noi ? Diferența între 
ele este o pretenție sau o ches
tiune de fond ?
. V. V. : Există indiscutabil o 
diferență, dar este și o mare 
pretenție. Eu bănuiesc că 
două tinereți distanțate în ani 
au multe asemănări, poate chiar 
puncte esențiale comune. Vi
teza de formulare într-o anu-

lențe sau expresii șocante. Este 
explozivă prin aceea că nu ține 
seama de piedici pentru formu
larea unei gîndiri. Am o explo
zie care trece dincolo de for
țele de opunere ale unei ve
chimi. Nu știu dacă credeți cam 
în felul acesta. Dumneata ești 
tînăr și prin urmare trebuie să 
cunoști direct toate lucrurile a- 
cestea. Eu le-am trăit.

Rep. : Deci întotdeauna tine
rețea a adus o explozie. Consi
derați procesele revoluționare 
creații ale tinerilor ?

V. V. : Revoluțiile istorice sînt 
o consecință a unor astfel de 
explozii. Se înțelege că nu toată 
tinerețea este explozivă, că nu 
tot omul tinăr este eruptiv. Nu I 
Sînt oameni care știu să antre
neze cu exploziile !or personale 
tendințele asemănătoare ale ce
lorlalți.

Rep.: Procesele explozive nu 
pot duce și la excese ?

V. V. : Sigur, chiar frecvent. 
Și de aceea e necesar să in
tervină o judecată mai matură. 
Altfel s-ar putea ajunge la exa
gerări păgubitoare. In total lu
ată, explozia tineretului, cu aju
torul corectărilor acestora de 
oarecare maturitate, este în fo
losul construcției sociale.

Rep.: Credeți că ..modernul" 
aparține tineretului ?

V. V. : în general așa ar trebui 
să fie tocmai pentru că tineretul

TENDINȚELE

țească foarte bună. Și asta pen
tru că într-adevăr m-am stră
duit și poate că am reușit să 
mă fac. înțeles. Am căutat să 
fiu cit se poate de elementar, să 
citesc in ochii studenților gra
dul de înțelegere al lucrurilor 
și să revin, să revin așa incit 
să le dau ce Ie trebuie. Unii 
studenți îmi spuneau : „Chiar 
dacă nu înțelegem tot, ne creați 
impresia că am înțeles tot**. Am 
vrut să le facilitez contactul 
cu esența fenomenelor, să le 
dau mult, cit mai mult.

Rep. : In ce raport stau ^ma
turitate" și „tinerețe- ?

V.V. : Ei bine, propriu-xis ma
turitatea și tinerețea se contra
zic. Dar nu este întotdeauna 
a?a. tendința noastră 
ESTE CA TINEREȚEA SĂ UE 
PĂSTRATĂ DE MATURITATE. 
Aceasta este dorința omenirii 
in general. In invățămintul su
perior cău.ăm să formim stu
denții astfel incit ajunși la ma
turitate să rămină tineri, să fie 
teșnie gata sâ primească un 
lucru nou. Matematica, de 
exemplu, este o știință tânără, 
nu admite adevăruri care să 
fie luate fără demonstrație. Ac
tualmente este o tendință ca 
toate științele să se matemati
zeze pe cit posibil, adică să 
poată prinde cit mai bine ca
racterul matematicii, deci tine
rețea însăși.

Rep. : Este apelul la matema
tică ca metodă sau și în fond ?

V.V. : Ca metodă, sigur ca 
metodă, dar și în fond. Mate
matica joacă rolul unui fun
dament.

Rep. : Aveți un crez special pe 
care l-ați sugera tinerilor ?

V. V. : Completa libertate de 
gîndire. Să nu admită impuneri 
de gîndire. Adoptările de pă
reri, de idealuri să fie făcute 
prin convingeri, prin cerințe de
monstrate. Nu pot recomanda 
decît ceea ce cred eu.

ADRIAN BARBU

A apărut o carte de o solidă 
informație și serioasă interpre
tare asupra căreia revistele în
că n-au publicat opinii. Se pare 
că lucrările exhaustive, cele 
care tind spre indezirabila for
mulă de „tratat** nu se bucură 
de o prea mare considerație. 
Dacă o atare prejudecată poate 
afla temeiuri în cărți intermina
bile. prost scrise și rău con
cepute. lipsite de originalitate 
ori măcar de un grad accepta
bil de atractivitate nu e mai 
puțin adevărat că e nedrept, 
chiar anticultural să ignorăm, 
cărțile utile, acelea care, chiar 
dacă firește se citesc mai 
greu (!) reprezintă sisteme ori
ginale de a interpreta, demne 
de a intra in orice discuție, ca 
să nu mai vorbim de valoarea 
lor informativă și sistematiza
toare Dintre acestea este recent 
apăruta carte a istoricului lite
rar Ovidiu Papadima, ..Literatu
ra populară română- (titlul in
duce în eroare pentru că e vor
ba de an studiu și nu de 
o antologie de texte!). Com
ponenta — in concepția măr
turisită a profesorului — a 
unui virtual manual de folclor
— a cărui lipsă este resimțită 
din plin în mediul universitar
— culegerea de studii — «sinte
ze**. cum Ie califică d-sa — în
vederează în principiu ..faptul 
că există o complexă estetică a 
folclorului, o poetică și o stilis
tică a lui*, distingind — cu mij
loacele rafinate de investigație 
stăpînite — in ultima instanță, 
„ce este universal și ce e natio
nal în folclorul și folcloristica 
noastră".

în virtutea aserțiunii — cu 
marcant fior polemic — potrivit 
căreia „folclorul nu este numai 
literatură. El este legat de un 
întreg complex de viață'-., Ov. 
Papadima își conduce cu virtuo
zitate demonstrația (experiența 
și pregătirea unanim recunoscu
te îndrituie o asemenea consta

tare) existenței structurii speci
fice a creației populare, alta de
cît aceea a beletristicii pro- 
priu-zise.

Fără a stabili o ierarhie între 
studii, fie chiar din impulsul 
preferințelor strict personale — 
Lirica, Ghicitoarea, Descîntecul, 
Tradiția populară și Ștefan cel 
Mare și Proverbul ca formă de

însă cu superioritatea dis
cretă a autorității în materie. 
Pentru cititorul superficial al 
paginilor de față abundența poa
te apărea ca un deficit în pri
vința capacității de a sintetiza : 
fiindcă nu lasă să scape nici o 
nuanță. în beneficiul recompu
nerii temeinice a adevărului, 
cercetătorul nu caută o epatare

urmărirea coordonatelor princi
pale ale unei specii — autorul 
verifică permanent soliditatea 
tezei conform căreia creația a- 
nonimă își extrage seva nemij
locit din realitatea concretă. Ast
fel lirica „exprimă stări sufle
tești tipice pentru felul cum 
simte, înțelege poporul lumea și 
viața", exteriorizînd, în granițe-

0 CARTE VALOROASĂ
DESPRE STRUCTURA

CREAȚIEI POPULARE)
înțelepciune — reprezintă con
tribuții de primă însemnătate în 
contextul folcloristicii românești, 
împinsă pînă la infinitezimal, a- 
naiiza avansează pe măsura a- 
cumulării de date, puncte noi 
de vedere, rezumate în final sub 
forma concluziilor de rigoare. 
Savant și erudit, manifestat în- 
tr-un stil precis și accesibil, Ov. 
Papadima domină subiectul, 
niciodată cu aerul pretinsei fa
miliarități excesive, totdeauna

expresă ci își face, pur șl sim
plu, datoria.

„Nu e mare opera unde e 
mult material, ci aceea unde e 
mult suflet" — cugeta Nicolae 
Iorga și maxima caracterizează, 
mutatis mutandis, și Literatura 
populară română. Ov. Papadi
ma cultivă amănuntul semnifi
cativ, ridicînd treptat, cu pasiu
nea constructorului de edificii 
imense, ansamblul.

Traversînd epoci și curente, în

le extensibile ale prezentului e- 
tern, „izbucniri ale preaplinu
lui sufletesc", de aici caracterul 
ei „de directitate' și universali
tate", faptul de a fi „formă de 
artă cea mai puțin tradițională" 
și surprinzătoare unitate „pe în
treg teritoriul daco-roman" cer
cetătorul excluzînd etichetările 
lipsite de profunzime.

Este alături de intenția pre
zentelor însemnări a enume

ra totalitatea aspectelor pro
puse discuției • în cele peste 
650 de pagini (fără a socoti a- 
paratul bibliografic însoțitor). 
Nu se cuvine să omitem, însă 
Tradiția populară și Ștefan cel 
Mare, studiu important în pri
mul rînd, prin paragrafele da 
subtilă meditație, situate la în
ceput. Ov. Papadima afirma — 
pe baza unei îndelungi și rodnice 
experiențe de cercetare a crea
ției orale — că „în folclor exis
tă trecut, dar nu există istorio
grafie", („Memoria populară 
este și nu este istorie..."), deoa
rece folclorul „nu face istorie", 
în el „realitatea esențială nu e 
fapta istorică, ci aceea care de
vine mit, care se leagă adică de 
una dintre situațiile fundamen
tale ale omului în lume", atrâ- 
gind luarea-aminte asupra fap
tului că folclorul trebuie cunos
cut și iubit (ca „pe cea mai de 
preț comoară"), reflectînd deo
potrivă caracterele acestuia de 
„fermecătoare arhivă vie" și 
„document" însemnat.

Dar Literatura populară ro
mână — ne place să credem — 
este o secțiune a unei lucrări 
de anvergură aflate, se pare, în 
proiectele imediate ale cărtura
rului. Reținînd, în final, defini
ția sui-generis dată folclorului: 
„o lume întreagă de artă în ca
re poți întîlni — firește în mo
dul lui specific — mai toate 
stilurile și toate epocile, căci el 
are o vechime incomensurabilă, 
în existența lui“ — subscriem la 
opinia autorului că un asemenea 
virtual tratat nu poate rămîne 
însă la latitudinea cutărui „des
tin individual".

•JOvidiu Papadima : „Litera
tura populară română"

ION B. VICTOR

TINEREȚII
Interviu cu acad. VICTOR VÂLCOVICI

mită chestiune este tinerețea în 
fond. Și tocmai acest lucru ca
racterizează toate tinerețile ori- 
cît ar fi de depărtate între ele. 
Diferența între tinereți este 
dată de amănuntele de concep
ție care pot duce chiar la ex
presii complet noi, schimbate. 
Sînt concepții progresiste și con
cepții reg’resiste, sau mai bine 
spus staționare sau și mai bine 
decît staționare, conservatoare. 
La tineri se găsesc ambele fe
luri de gîndire și nu sînt numai 
aceste tipuri, sînt pe urmă o 
mulțime de nuanțe interme
diare. Propriu-zis dacă noi vor
bim de judecăți de anumită cu
loare, de anumită formă și de 
anumită formulare, asta o fa
cem din cauză că există astfel 
de tineri care au concepția 
cutare sau concepția cealaltă, 
conservatoare sau evolutivă, 
foarte avansată. Nu se poate 
spune că tinerețea cuprinde nu
mai o anumită optică, un sin-

o 
unui 
e o 
spus 

greșeală. Am

unică 
fapt 
gre- 
asta

gur fel de a vedea, 
concepție asupra 
ori altul. Asta 
șcală. S-a cam 
dar cred că e o_ _
văzut o mulțime de idealuri ti
nerești trecînd în fața mea cînd 
eram și eu tînăr și agitat puțin 
de ele. Tinerețea este capabilă 
de dezvoltarea concepțiilor aces
tora spre diverse direcții.

Rep. : Cum corelați extrava
ganța cu tinerețea ?

V.V. : Este o legătură aproape 
naturală pentru că tânărul este 
înclinat spre exagerări, spre 
forme înaintate, avansate, con- 
trazicînd adeseori prezentul.

Rep. : Cînd considerați că ați 
fost tînăr, sau mai bine zis cel 
mai tînăr. pentra că. folosind 
criteriul spiritual de care vor
beați, trebuie să vă considerăm 
tînăr și acum ?

V.V. : Eu am fost tînăr în li
ceu cînd am început să apelez 
la propria mea gîndire, formu- 
lînd judecăți care îmi aparți
neau. Am mai fost tânăr și în fa
cultate. E adevărat că tinerețea 
aceasta s-a dezvoltat și pe urmă, 
cînd am studiat în străinătate, 
fiind puțin modificată prin a- 
dausurî noi de cugetare. Am 
căpătat componente proaspete 
de reflecție și în matematici, 
dar și în terenul filozofic gene
ral. Se poate spune că tinere
țea mi-a fost garantată 
montarea permanentă 
factori. Așa incit aveți 
dv. cînd spuneți că eu am avut 
o tinerețe mai prelungită. Poate 
că mă laud pentru că în defini
tiv lucrurile se întîmplă si alt
fel. Capacitatea mea de lucru 
c scăzută acuma. Eu sînt Ia 
vîrsta de 83 de ani si nu mai 
pot imagina cu rapiditatea pe 
care o aveam acum 39—49 de 
ani. De aceea n-am dreptul să-i 
spun „tinerețe". Sînt totuși sem
nele bătrîneții natur&le. Insă 
este tinerețe prin aceea că mi-au 
rămas unele capacități de ex
plozie. Tinerețea este explozivă. 
Și asta nu aparent prin vip-

este impresionabil, exploziv. Eu 
mă tem însă că în unele domenii 
ale artelor sînt manifestări nu 
tocmai meritorii. Se poate să 
greșesc. Nu sînt prea competent 
în materie. Nu mă îneîntă arta 
arhi-modernă. Sînt încercări 
care, cred eu, nu dau rezultate, 
nu știu dacă vor da. Este un 
curaj să afirm așa ceva. De 
altfel au mai fost momente ase
mănătoare în istoria culturii. 
Sînt momente care durează 
20—30 de ani, pot dura chiar o 
sută de ani, dar nu lasă urme 
adinei. Se poate ca unele as
pecte ale picturii, artei în ge
neral, ale muzicii actuale să se 
încadreze în asemenea momente.

Rep. : Credeți că tineretul u- 
niversitar are o tinerețe supe
rioară celuilalt ?

V.V. : Universitatea are o im
portanță foarte mare în forma
rea tinereții. Cel care a trecut 
prin universitate a cîștigat un 
nou spirit de lucru, de gîndire 
pe care nu putea să-1 posede 
altfel. Să nu uităm că facul
tatea dă posibilitatea tinerilor 
să prindă anumite calități de 
oameni formați din toate punc
tele de vedere, în cît eu cred 
că trebuie să distingem tinere
tul universitar de cel neuniver- 
siiar. Acum în special, prin u- 
tiiitatea individului la creșterea 
factorilor de calitate bună din 
țară, trecerea prin școaia supe
rioară devine un corolar nece
sar. Și o asemenea tendință 
există.

Rep.: Cum credeți că se poa- 
actuală

Cît 
le-

Răspuns la scrisoarea dv.

NMMF

BREVIARUL

observații meteorologice la Școala generală nr. 4 din orașul Curtea ae Argeș

care vă poate face echivalarea 
stabilind examenele de diferen
ță necesare. Echivalarea se face 
pînă la clasa a X-a. inclusiv. 
Trebuie sâ urmați clasa a Xl-a 
si a Xll-a. Pînă la bacalaureat 
sperăm că vom primi încă mul
te vești de Ia dumneata.

Pe baza scrisorilor primite la redacție am solicitat

săptămina aceasta informații de la Ministerul Sănătății

prin ali- 
cu noi 

dreptate

te comenta legătura 
între profesor și student ? 
de profundă este această 
gătură?

V.V. : Există o asemenea 
rință, de a întemeia o relație 
mai autentică, și în același timp 
mai firească, dar nu cred că a 
reușit întrutotul și asta pentru 
faptul că profesorii nu sînt e- 
chipați întotdeauna sufietește în 
acest sens. Cei care lucrează Ia 
îmbunătățirea învățămîntului 
superior sînt conștienți de acest 
iucru. Introducerea deplină a 
acestei laturi a întîrziat pînă a- 
eum pentru că nu este ușor să 
formezi corpul profesoral pe a- 
ceastă direcție. Un profesor tre
buie să aibă acea construcție 
sufletească pe care i-o dă omul 
cult. Un profesor universitar 
trebuie să fie tînăr, în sensul 
formulat anterior, ca să înțe
leagă tineretul. Trebuie ca Ia 
un moment dat, cînd fenomenul 
natural îți indică o anumită di
recție, să-1 adopți. Noi trebuie 
să ne gîndim foarte serios la 
formarea profesorului universi
tar. Am pus în numirea lui u- 
ncle condiții de vechime sau de 
tradiție care nu sînt totdeauna 
acceptabile. Trebuie să avem 
capacitatea de a formula un scop 
concret, o formă rotundă pe care 
să o dăm studentului.

Rep. : In contactul cu stu
denții v-ati simțit distanțat ?

V. V. : N-aș putea spune. Eu 
am avut o atmosferă studen-

do-

și Ministerul Invățămintuiui

• ALEXANDRU OPRITA — 
Tr. Măgurele. Grupul școlar sa
nitar din București unde ați ab
solvit școala profesională de 
doi ani, nu v-a anunțat de unde 
și cînd să vă luați diploma. Ne 
rugați să intervenim pentru a 
afla cînd vă puteți ridica diplo
ma. Iată. Direcția învățămînt 
din Ministerul Sănătății ne 
anunță : „absolventele promoției 
1967 urmează să-și ridice diplo
mele de la Grupul școlar sani
tar București, strada Pitar Moș, 
nr. 15. în acest sens a fost sesi
zată Direeția Sanitară a județu
lui Teleorman care va anunța 
absolventele în cauză să se pre
zinte pentru a-și primi actele 
necesare".

Așteptăm să ne trimiteți și 
alte vesti.
Pentru întrebările puse de mai 
mulți cititori am făcut o vi
zită la Ministerul Invățămîntu- 
lui. Iată ce putem comunica 
nerilor care ni s-au adresat 
diverse întrebări:

ti-
cu

• Lui RADU TRAIAN —
Caragiale, județul Dîmbovi-

@ ® ® © ® ©

li,30 ;

(orele
18,45 ;

VERA CRUZ
rulează la Patria (orele 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

SAMURAIUL
rulează la Republica 
9; 11,30; 14; 16,30;
21,15).

GALA FILMULUI CEHO
SLOVAC

rulează la Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Modern (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21).

VEȘNICUL 1NTIRZIAT — cine
mascop

rulează Ia Capitol (orele 8,45 ; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); Gloria 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30).

LUSTRAGIUL
rulează la Victoria (orele 8,45; 
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 AE LA

rulează la Timpuri Noi (orele
9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 •
17,30 ; 19,15 ; 21).

TESTAMENTUL UNUI PAȘĂ 
rulează la Doina (orele 11,30 :
13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20.39) ; Pro
gram pentru copii orele 9 și
10 ; Volga (orele 10—14 în con- 

’ tinuare, 18,15 ; 20,30).

ciTREI COPII „MINUNE* 
nemascop

rulează la Union (orele 15,30 ;
20.30 ; 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 u,ou , 
11.45: 14; 16,15; 18,30; 20,45). 

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15.30 : 17.45 ; 20).

(orele
18.30 ;
9,30 ;

NEÎNȚELESUL
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15.45 ; 13 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 

MARYSIA ȘI NAPOLEON — ci
nemascop

rulează la Flacăra (orele 15,30 ;
18 ; 20.30).

STUDIU DESPRE FEMEI

9;

CINEMATOGRAFE
PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Excelsior (orele
8,45 : 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 : 21). 

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — cinemascop

rulează Ia 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 15,3d; 
18 ; 20,30).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20.15) ; Rahova (o- 
rcle 15,30 ; 18 ; 20,30).

15,30rulează la Vitan (orele
18 ; 20.15). 

ZILE DE VARĂ
rulează la Ferentari
15.30 ; 18 : 20,30). 

ZILE DE VARA
rulează la Ferentari
15.30 ; 18 : 20.30).

VIN CICLIȘTII
rulează
15.30) ;
FEMEI
20.30) .

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL
rulează la Munca (orele 15,30 ;

18) : LADY MACBETH IN SI
BERIA (ora 20.15).

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

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

(orele

(orele

la Popular i
JURNALUL

ÎN ALB (orele

(orele 
UNEI

! 18;

ța — îi dorim mai întîi 
succes în pregătirile ce le face 
pentru a-și susține bacalaurea
tul. Trebuie să-i spunem însă 
că indiferent dacă un tînăr a 
absolvit liceul de 11 clase sau 
de 12 clase, examenul de baca
laureat se dă după o programă 
unică. De acord că sînt unele 
capitole pe care în programa de 
învățămînt a liceului de 11 cla
se nu le-a cuprins. Ele vor tre
bui însușite pînă la examenul 
ce se va da. Ce trebuie să se în
vețe pentru bacalaureat ? Ce ca
pitole noi (pentru dv.) vor fi ? 
Puțină răbdare. „Gazeta învă- 
țămîntului" și alte ziare vă vor- 
anunța, sperăm la vreme.

o în sfîrșit ultimul răspuns 
aflat la Ministerul învățămîn- 
tului privește pe cititorul nos
tru din comuna Măldăreștî, ju
dețul Vîlcea, tovarășul NICO
LAE A. MANEA. Ce vă putem 
spune deocamdată ? Dacă ați lu
crat în învățămînt (indiferent 
cit timp) și ati plecat înainte de 
1 septembrie 1959 să urmați 
cursurile unei facultăți, (reve
nind după aceea la catedră) pe
rioada facultății se ia în calcul 
la stabilirea vechimii în cîmpul 
muncii. Dacă însă ați plecat la 
facultate după 1 septembrie 
1959, timpul respectiv vi se re 
cunoaște ca vechime numai în 
cazul în care, înainte de data 
plecării, aveați un stagiu în în- 
vățămînt de cel puțin 3 ani.

Scrisoarea dumneavoastră este 
cît se poate de laconică. Vă ru
găm de aceea să reveniți în ca
zul în care răspunsul nostru nu 
este complet.

O peșteră deosebit de rară 
și de frumoasă în Valea Mo- 
trului e Gura Plaiului, lingă 
Topești, un sat care se află 
la vreo 5 km spre nord de 
Tismana.

...Coborîrea spre adîncul 
peșterii e foarte anevoioasă; 
panta e alunecoasă, plină de 
blocuri mobile de calcar, dar 
foarte curînd galeria se des
chide larg și intri în vasta 
sală care crește mereu pe 
măsură ce coborîm. Deasu
pra stă înaltă, arcuită, o 
mîndră draperie de țurțuri. 
Stalactitele coboară transpa
rente ca niște lame de cris
tal spre stalagmite, cu care 
se unesc. Culorile foarte va
riate și de o rară finețe ale 
diferitelor părți care compun 
portalul. își au originea în 
jocul subtil al apei calcaroa- 
se, strecurata și cernută 
subteran în decursul mileni
ilor.

La mijlocul sălii, se ridică 
la peste 4 m o superbă for
mație de stalactite.

Sala mare a peșterii co
munică cu o altă sală împo
dobită cu draperii albe care 
atîrnă la 4—5 m. După un 
urcuș de cîțiva metri, te în- 
tîmpină „Madona11, stalagmi
ta albă.

0 istoric o automobilismului
în Editura tineretului 

părut o lucrare a cărei , 
se simțea în literatura tehnică. 
Pentru prima oară în țara noa
stră este publicată o istorie a 
automobilului.

Lucrarea (autor: Ion Ghe- 
nea Stănescu), prezintă suc
cint, într-o bogată și inedită 
documentație, cu o ilustrație 
alb-negru și color, apariția și 
dezvoltarea vehiculelor auto
propulsate în contextul gene
ral al tehnicii.

a a- 
lipsă

Lucrarea nu se mărginește 
la prezentarea pe agregate șt 
pe ansamblu a automobilului, 
care cuprinde aplicații din 
cele mai multe domenii ale fi
zicii (mecanică, termodinami
că, electricitate, aerodinamică 
etc.), matematicii și chimiei, ci 
face și aprecieri conjuncturale, 
plasîndu-l în contextul vieții 
tehnico-economice mondiale.

• Există desigur posibilitatea 
echivalării studiilor unui absol
vent de școală tehnică de maiș
tri. Răspundem prin aceasta ci
titorului nostru IONEL BABAN 
de la Motru. Trebuie însă în
deplinite unele condiții. Le luăm 
în ordine. Prima : să fiți absol
vent a 7 sau 8 clase de școală 
generală. A doua ; să vă adre
sați Direcției generale a învăță- 
mîntului profesional și tehnic 
din Ministerul învățămîntului

SA NU NE DESPĂRȚIM
rulează la Moșilor (ora 20,30) ;
UN DOLAR GĂURIT — ci
nemascop (orele 15,30 ; 18).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA — cinemascop

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

WINNETOU — cinemascop (se
ria a IlI-a)

rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18) ; INIMĂ DE MAMĂ 
(ora 20,30) ; Drumul Sării (o- 
rele 15 ; 17,30 ; 20).

TARZAN, OMUL-MAIMUȚĂ
rulează la Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18) : — UNCHIUL MEU 
(orele 20,30).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20).

ROATA VIEȚII
rulează la Cotroceni* (orele 
15.30; 18 — FRAGII SĂLBA
TICI (ora 20,30).

PRIN 
BATIC

rulează la
18 ;20,30).

PRINȚESA
rulează la
11 ; 13,30 ;
COPILĂRIEI (ora 18,30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la Arta (orele 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20,15),

KCRDISTANUL SĂL-
Pacea (orele 15,30

Central (orele 8,30 ; 
16 : 20,45) ; VARA

I. BODEA

VINERI 18 OCTOMBRIE 
1968 I

10,00 — Curs de limba spa- 
niolă. |

10.30 — TV. pentru specia- I
liști. Ciclul „Medici
nă". Tema ‘ -
nosticul i
reumatice. _

— închiderea emisiunii 
de dimineață. |

— Jocurile Olimpice — I 
Mexic 1968; Natație— i 
Atletism.

— Desene animate. | 
• ,,O călătorie în I 
balon" ; • „Automa- ■ 
tica".

16,00 — Jocurile Olimpice — I 
Mexic 1968. Rezumat I 
filmat. "

17,35 — Consultații la istorie. 
Tema : „Un moment 
din istoria și civili
zația dacilor". Pre
zintă lector univ. H. 
Daicoviciu.

— Jocurile Olimpice — 
Mexic 1968. -

— Telejurnalul de sea- I 
ră. 5

— Actualitatea în agri
cultură. g

20.30 — Program susținut de I
ansamblul folcloric ■ 

. „Balada", premiat cu 
' „Colierul de aur" ia 

cel de al 23-lea Fes
tival internațional al 
viței de vie de la 
Dijon (Franța) — 

21,00 — Document: „Lupta 
împotriva contraban
diștilor de droguri".

21.30 — Film artistic : „Phfft"
—comedie cu Jack

Lemmon. Judith Ha
lliday și Kim 
vak.

- 22,50 — Telejurnalul de 
u noapte.

23,CO — Jocurile Olimpice — 
Mexic 1968. Atletism |

8
I
I
I
I
I

11.00
15,00

15,50

18,00

I
19,30
20,20

I
I
I
I

na : Diag- » 
afecțiunilor I 
î. K

I
I

I
I

No-
I
I

N. GORJAN

PEȘTE IRADIAT?

H. I*

STUDIOUL STUDENȚESC
/ATHALIA"

Săptămîna aceasta la Timișoara a luat ființă studioul stu-' 
dențesc de teatru „Thalia“. Vizînd în primul rînd forma
rea unei culturi teatrale, accesul îl au toți studenții inte-; 
resați. In cadrul ei vor fi organizate discuții avînd ca temă pro-, 
blematica teatrului contemporan românesc și străin, vor fi pre
zentate curentele cele mai de seamă în paralel cu prezentarea; 
unor piese reprezentative susținute fie de formații proprii, lie 
de alte formații invitate. Conducătorul teoretic este scrii toiul 
Sorin Titel, iar conducătorul artistic, actorul Victor Odilia Cim~; 
bru. Debutul inaugural al studioului este marcat de o dezbatere, 
în jurul teatrului cehovian urmată de prezentarea piesei ,,Ursul“' 
de același autor în interpretarea colectivului de artiști amatori; 
ai clubului C.F.R. din localitate.

Din programările viitoare notăm : „Tinerii furioși" exempli-' 
ficări susținute de lecturi aparținînd membrilor studioului,' 

I. D. D ANCE A

După peștele congelai, vom mînca pește 
iradiat ? Cercetările făcute în diverse țări 
arată că durata de conservare a peștelui 
proaspăt poate fi dublată prin expunerea 
la raze ionizante. O primă experiență pe 
scară mare se face acum în Islanda. Un 
dispozitiv de iradiere, funcționînd cu ra- 
diocobalt, a fost instalat la Reykjawik. A- 
paratul, împreună cu ecranul protector, 
cîntărește 17 tone. Prima încercare a fost 
făcută pe țărm, dar pentru a fi folosit și 
pe mare, aparatul va trebui îmbarcat pe 
o navă specială, care va escorta flota de 
pescadoare.

AH, RECLAMA!
Cele 60 de cauciucuri care înconjoară 

această familie, reprezintă, după foarte 
serioase calcule făcute de o firmă ame
ricană, consumul mediu al unei familii 
posesoare de automobil în 50 de ani de 
rulaj. Trebuie recunoscut că această fa
milie ar fi prevăzătoare cumpărînd toate 
aceste pneuri, dar mașina va rezista 
oare ? Reclama, e lesne de înțeles, o face 
o firmă producătoare de anvelope...

PIANOCOCKTAIL
holul cinematografului parizian 

„Marbeuf" un „Pianococktail" oferă spec
tatorilor băuturile însoțite de adevărate 
armonii. In timp ce barmanul cîntă la 
pian, clientul așteaptă să i se umple pa
harul cu băutura preferată. foarte
simplu, nu ?
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Zilele culturii
sovietice

• ÎN CADRUL „zilelor cul
turii sovietice", la Librăria Uni
versală din Capitală, s-a deschis 
joi la amiază Decada cărții 
sovietice.

Expoziția organizată cu acest 
prilej, ca și cea deschisă în 
aceeași zi la Craiova, oferă pu
blicului cititor din România, 
posibilitatea unui contact mereu 
îmbogățit cu cele mai noi lu
crări din domeniul literaturii 
politice, beletristice, 
științifice și artei din U.R.S.S. 
Pe lîngă traduceri, sînt prezen
tate volume tipărite de editurile 
sovietice în limba rusă și alte 
limbi străine.

La festivitate au luat cuvîntul 
Dumitru Trancă, director gene
ral al Centralei editurilor și di-

tehnico-

fuzării cărții ?i IX Tomșin, 
consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Au luat parte Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului Gene
ral al A.R.L.U.S., Vasile Dinu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, direc
tori și lucrători din edituri, scrii
tori, alți oameni de cultură.

Erau prezenți A.V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, membri ai amba
sadei, precum și delegația de 
scriitori sovietici care ne vizi
tează țara. (Agerpres).

• DOAMNA FARIDEH DI
BA, vicepreședintă a Organiza
ției femeilor din Iran, mama 

bpaiestății sale imperiale Farah, 
■mpreună cu persoanele care o 
(însoțesc, au făcut joi dimineața 
"o vizită la Consiliul Național al 
Societății de Cruce Roșie, unde 
au fost primite de președintele 
Consiliului, Anton Moisescu, și de 
membri ai Comitetului Executiv.

In aceeași zi, au fost vizitate 
ci te va creșe și cămine de copii 
din Capitală.

Seara, delegația a asistat la un 
spectacol la’ Teatrul de Operă și 
Balet.

x

• CONSTANȚA CRĂCIUN, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a oferit joi seara un ceai în 
onoarea Doamnei Farideh Diba, 
vicepreședinte al Organizației Fe
meilor din Iran, mama maiestății 
sale Farah, care se află în vizită 
în țara noastră.

★
La amiază, Anton Moisescu, 

împreună cu soția, au oferit un 
dejun în cinstea doamnei Farideh 
Diba, și a celorlalți membri ai 
delegației.

• PRTM - VICEPREȘEDIN
TELE Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Die Verdeț, a primit joi după- 
amiază pe ministrul comerțului 
exterior al R. S. Cehoslovace, 
Vaclav Vales, care face o vizită 
în țara noastră.

La primire, 
Gheorghe Cioară,
merțului exterior, precum 
rel Kurka, ambasadorul R. 
hoslovace la București.

întrevederea a decurs
atmosferă caldă, prieteneasca.

au participat 
ministrul co

și Ka- 
S. Ce-

într-o
(Agerpres)

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
INDUSTRIALE BRITANICE

• JOI A PĂRĂSIT CAPITA
LA, îndreptîndu-se spre Berlin, a 
o delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășa 
Floarea Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C., care va face o vizită înw 
R. D. Germană la invitația C.C. 
al organizației „Tineretul Liber 
German" (F.D.J.).

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
membri și activiști ai C. C. al fi 
U.T.C.

• AMBASADORUL Uniunii 
Sovietice la București, A.V. Ba- W 
sov, a oferit joi la amiază în sa
loanele ambasadei un cocteil cu a 
ocazia prezenței în țara noastră
a delegației Comitetului femei
lor sovietice. g*

Au participat Ioana Boga și 
Lucia Demetrius, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Feme- 
ilor și membre ale conducerii ™ 
Consiliului.

A fost prezentat filmul artis- gt 
tic sovietic „Ana Karenina". "

• JOI LA AMIAZA a sosit în 
Capitală, Vasil Grivcev, secretar fi 
federal pentru comerț exterior al 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, care face o vizită în fi 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost întîmpinat de fi 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, precum și de 
Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. fi 
Iugoslavia la București.

★ a
în aceeași zi, în cinstea oaspe- W 

telui, ministrul construcțiilor pen
tru industria chimica și rafinării, 
Matei Ghigiu, a oferit un dineu W 
în saloanele hotelului Athenee 
Palace. £

• L.X MINISTERUL Comer
țului Exterior au continuat joi 
dimineața convorbirile între fi 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, și Vadav Vales, 
ministrul comerțului exterior al fi 
R. S. Cehoslovace.

în cursul aceleiași zile, ministrul fi 
cehoslovac. însoțit de Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chi
mice, a vizitat Rafmâria de la 
Brazi, și Cocnburatul petroctumic

• AMBASADORUL R. S Ce- • 
hoslovace la București. Kare • Kux- 
ka. a oferit joi txn dmeu m sa- 

mstrufe Voctar Vales, care face
o vozîâ m țara noastră.

CUM A
CÎȘTIGAT

LA ÎNCHIDEREA

EDIȚIEI

Din cronica zilei a cmcea IONEL

Incepînd de joi, Pavilionul 
central al Complexului de expo
ziții din Piața Scînteii din Capi
tală, găzduiește Expoziția indus
trială britanică, organizată sub 
patronajul Consiliului britanic 
pentru comerțul cu țările est- 
europene.
L La festivitatea deschiderii ex- 
friziției au fost prezenți Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
(Cioară, Mihai Marinescu, Mihai 
ifeuder, miniștri, Gheorghe Vasi- 
îichi, președintele U.C.E.C.O.M., 
Vasile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Victor 
Ionescu^nreședintele Camerei de 
Come^,^hembri ai conducerii 
unor ministere economice, repre
zentanți ai vieții- economice și 
științifice, ziariști.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Personalitățile care au pârtiei? 
pat la deschiderea expoziției au 
[fost întîmpinate de lordul W. B. 
b. Brown, ministru de stat la 
Ministerul Comerțului al Marii 
IBritanii, sir John Chadwick, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești, Alexander Ross, președinte
le Consiliului britanic pentru co
merțul cu țările est-europene, și 
președinte de onoare al expoziției, 
precum și de I. C. Trafford, di
rectorul general al expoziției.
I Au fost intonate imnurile de 
Btat ale Marii Britanii și Repu
blicii Socialiste România.
I Au luat cuvîntul Gheorghe 
Cioara, ministrul comerțului ex
terior, și lordul Brown.
I în încheiere, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor- 
khe Rădulescu, a tăiat panglica 
Inaugurală a expoziției.
I Asistența a vizitat apoi expo- 
liția. Circa 400 de firme pie- 
lintă aici, pe o suprafață de a- 
broape 10 000 mp, realizări din 
Eiferite ramuri ale economiei 
britanice. Ponderea principală re
line produselor industriei con- 
Itructoare de mașini, reprezen- 
lată printr-o gamă variată de in- I tal ații și utilaje pentru diverse 
lectoare ca: echipamente com- 
llete pentru industria chimică, 
Petrochimică și miniera, industria 
llimentară,

ce, turnătorii și suduri, pentru 
fabricarea hlrtlei, separarea și 
purificarea gazelor, instalații ne
cesare centralelor termoelectrice, 
hidroelectrica și nucleare, echi
pament electrotehnic și electro
nic, mașini-unelte pentru prelu
crarea și așchierea metalelor, 
pentru industria lemnului, pen
tru fabricarea sticlei, a ceramicii 
și cimentului, mașini și utilaje 
tipografice.

Cunoscute firme expun, într-’in 
sortiment variat, mijloace mo
deme de transport, automobile >i 
autocamioane, locomotive și alt 
material rulant, avioane și pâiți 
componente, machete ale unor 
construcții navale. Bogat repre
zentate sînt și alte sectoare ale 
industriei britanice : sidenugică, 
chimică și petroliera, materiale 
de construcție, industrie ușoară

Aiodaba joriștâor ca Rep ihfc- A 
ca Sociahstl România a trim 
generalului Suharto, președintele 
Indoneziei, o telegramă în care A 
se exprimă indignarea împotriva 
condamnării la pedeapsa capitală 
a celor mai buni fii ai poporulm 
indonezian. Njono. Sudisman. Su- 
pardjo, Sjam si Winomartono. 
sancțiune pronunțată arbitrar $i fi 
cu violare a celor mai etexnentare 
garanții procesuale-

Exprimîndu-ri sentimentele lor ț 
de solidaritate cu forțele progre
siste. democratice și patriotice din 
Indonezia, juriștii români cer a- fi 
nularea sentințelor de condamna
re la moarte, eliberarea imediată _ 
a tuturor patrioților arestați. Ei fi 
cer să se pună capăt represiuni
lor $i să fie restabilite drepturile 
și libertățile democratice în In- c» 
donezia.

A doua medalie de aur, cu
cerită de Ionel Drîmbă, ne 
situa în a 5-a zi a Olimpiadei 
aztece pe locul IV în clasa
mentul pe medalii. Un loc de 
onoare dacă ne gîndim numai 
la faptul că în continuare 
clasamentul situează țări ca 
Franța, Anglia, R F. a Ger
maniei. Startul de bun augur 
al sportivilor noștri ni-1 do
rim confirmat pe mai depar
te și încununat cu noi lauri 
olimpici.

Șirul neîntrerupt de recor
duri mondiale și olimpice a 
continuat și în ziua a patra 
a concursului de atletism. 
După ce italianul Giuseppe 
Gentile (25 de ani; 1,86 m; 
85 kg) stabilise încă în ca
lificările probei de triplusalt 
un nou record mondial cu 
17,10 m, în cursul după-amie- 
zii un alt record mondial, 
rinei recorduri olimpice și 
două recorduri europene au 
încheiat a?eastă zi memorabi
lă. La căderea întunericului, 
cei peste 60 000 de spectatori, 
care luaseră loc în tribune- 
ke stadionului olimpic, urmă
reau fr.că la lumina reflec- 
tcareior desfășurarea fazei fi
nale a celei mai disputate în
treceri din toate timpurile Ia 
săritura cu prăjina, în care, 
pentru prima oară în istoria 
probei, trei atleți au trecut în 
cadrul aceluiași concurs pes
te ștacheta înălțată la 5.40 m. 
Medalia de aur a revenit re
cordmanului mondial, ameri
canul Bob Seagren.

Cea mai dramatică cursă a 
zilei a fost» fără îndoială, fi
nala la 200 m plat masculin 
riști gata de atletul american 
de culoare Tommie Smith cu 
19"8.z10. Performanța sa — 
r.ou record olimpic — este 
considerată și ca un nou re
cord mondial*, deoarece este 
mai mult ca sigur că rezulta
tul de 19*7/10 realizat în sep
tembrie de compatriotul său 
John Carlos la South Lake 
City nn va fi omologat. în- 
trwcît performerul folosise 
pa-tofî cu cuie r.eregulamen
tare. După ce terminase în- 
vîr.gâtor in semifinală cu 
20*1/10 (record olimpie ega
la: Smith a început să șchio- 
oăteze ri a părăsit pista sus
ținut oe doi ir fermieri EH su
ferise o întindere musculară 
șl s? credea- că marele favo. 

al finalei nu se va mai 
ea prezenta la start. Cîteva 

na; tîrziu însă. Tommie
Smith, dup* o e.rs* mag^i- 
fîră avea să treacă primul 15- 
nia oe sorâe. ntea austra- 
Eamxluî Pe*er Nermann si a 
crxr. patriotului său John

0-3

K'

textilă, mase plasti-

LA

durat nu mai puțin de 7 ore. 
Lupta epuizantă a atleților a 
dăruit răbdătorilor spectatori 
un spectacol excepțional.

Numai trei sportivi — ame
ricanul Seagren (recordman 
al lumii cu 5,41 m), vest-ger- 
manul Schiprowski și Nord
wig (R. D. Germană) au reu
șit să treacă peste ștacheta 
înălțată la 5,40 m. Oficialii 
au ridicat ștacheta la 5,45 m. 
dar nici unul din cei trei 
atleți, extenuați de lupta în
cordată de pînă atunci, nu a 
reușit performanța de a 
doborî recordul mondial. în 
această situație, cele trei me
dalii olimpice au fost atri
buite luîndu-se în considera
ție numărul de încercări. 
Seagren și Schiprowski trecu
seră 5,40 m din a doua ten
tativă, în timp ce Nordwig a 
reușit din a treia. Dar întru- 
cît, în timpul concursului, a- 
mericanul nu ratase decît 
două încercări în timp ce 
Schiprowski ratase trei, me
dalia de aur a fost atribuită 
lui Bob Seagren.

Schiprowski și Nordwig- au 
întrecut recordul european 
care aparținea francezului 
d’Encausse cu 5,37 m.

Ieri ne-a fost dat să în
scriem cu majuscule alte 
nume ale sportivilor români 
care pășesc către treptele po
diumului olimpic. La Arena 
Mexico numeroși spectatori 
au aplaudat un nou succes al 
pugiliștilor români. In limite
le categoriei cocoș, campionul 
european NICOLAE GÎJU l-a 
întrecut la puncte pe ameri
canul Samuel Goss.

Așteptată cu nerăbdare, e- 
voluția atletei ILEANA SI- 
LAI la 800 m plat ne-a scutit 
de emoții. Cele patru serii ale 
probei au prilejuit o luptă 
foarte strînsă pentru califica
re în semifinalele care vora- 
vea loc vineri. Ileana Silai a 
luat startul în seria a II-a și 
printr-o comportare aprecia
bilă a terminat cursa pe lo
cul II cu timpul de 2’04”l/10, 
ceea ce i-a adus calificarea în 
semifinale. Proba de vineri 
se anunță deosebit de dispu
tată deoarece cîștigătoarele se
riilor sînt în ordine: Vera Ni- 
colici (Iugoslavia) 2’05”7/10; 
Maria Gommers
2’04”0; Maryvonne Depureur 
(Franța) 2’09”5/10 și Madeli
ne Manning (S.U.A.) 2’08’7/10.

drîmbA

(Olanda)

ATLETISM
3 000 m. OBSTACOLE

(Agerpres)

Reflexe autumnale pe lacul Herăstrău

ALTE ȘTIRI
VOLEI

• Bonitate tehnice : mascu
lin : R- D. Germană—Mexic 
3-0 (1 5. ; UJLS^ —Bulga
ria 3—0 (10. 9. 10). Feminin: 
U-R_SS — Peru 3—0 (4. 9. 9).

POLO PE APĂ
• Rezultate 

UJLSL& 
&—3 (l 
Italia—R. D. Germană 
(1—1, 1—0- 1—2. 2—1).

NATAȚIE
La piscina olimpieâ au început 

întrecerile corn petiției de na- 
tafie. S-an desfășurat seriile șta
fetelor 4 x 100 m mixt femei și 
4 x 100 m liber bărbați. Pentru 
finale s-au calificat echipele: 
4 x 100 m mixt femei: Australia, 
S.UA^ R. D. Germană, Olanda,
R. F. a Germaniei, U.R.S.S., Un
garia ; 4 x 100 m liber bărbați :
S. U.A^ U.IUS.S., Australia, R. F.

• a Germaniei, Canada, Anglia, R.
D. Germană, Japonia.

tehnice:
- R. F. a Germaniei 
1. 2—L 3—L 1—0);

5—4

CIUDAD DE MEXICO 17 
(de la trimisul Agerpres, Ilie 
Goga). Vă transmit din sala te
lexurilor Complexului sportiv 
Magdalena Mixhuca din Ciudad 
de Mexico, unde acum cîteva 
minute, în sala de arme, am 
aplaudat strălucita victorie a 
scrimerului român Ionel Drîmbă, 
încununat cu laurii de campion 
olimpic la floretă. Drîmbă a 
luptat extraordinar în finala 
acestei clasice probe, dovedin- 
du-se un mușchetar demn de 
faima pe care și-o cucerise în 
ultimul timp. El a făcut față cu 
eroism asalturilor coaliției flore- 
tiștilor francezi, Daniel Revenu, 
Jean.Claude Magnan și Chris
tian Noel și ale „veteranului" 
maghiar Jeno Kamuti, ureînd 
pe podiumul cel mai înalt.

Finala a avut o desfășurare 
dramatică, care a ținut pe spec
tatori într-o permanentă încor
dare. Reprezentantul nostru a 
cîștigat cu 5-0 primul asalt în 
fața fostului campion mondial 
Kamuti. în continuare, Drîmbă 
îl întiece pe cel de al doilea 
finalist al nostru, Mihai Țiu, dai 
pierde, surprinzător cu 2-5 la 
Noel. între timp, Țiu cîștigă cu 
5-3, un asalt important la Re
venu. Ionel Drîmbă își revine 
și în asaltul cheie cu Magnan, 
stîngaci ca și el, cîștigă cu 5-4. 
După victoria lui Revenu asupra 
lui Kamuti, doar francezul și 
românul aveau cite trei victorii. 
Medalia de aur se hotăra între 
ei. Asaltul decisiv electrizant. 
Emoții în tribună ; crainicul pos
tului de radio francez transmite 
în direct. Drîmbă intră decis 
pe planșă și punctează primul, 
Revenu egalează, dar românul 
preia conducerea punctînd pe 
o ripostă a adversarului. Punc
tează din nou : 3—1. Francezul 
reușește o tușă, apoi din nou 
avantaj pentru Drîmbă: 4-2. 
Revenu își joacă ultima carte, 
este mereu ân atac și punctează 
de două ori consecutiv: 4-4.
Moment de mare tensiune. Ata
că Revenu, dar Drîmbă, într-un 
efort suprem, punctează decisiv. 
Explozie de aplauze : românul 
Ionel Drîmbă este campion 

| olimpic: Soția sa Ileana plînge 
_ de bucurie, antrenorii, sportivii

11) AMOS BIWOT (Kenya) — campion olimpic — 8,51 min.
2) Benjamin Kogo (Kenya) — 8.51,6 min. 3) George Younq (S.U.A.)--  R m P. mir» 3 '

I
— 8.51,8 min.

PRĂJINĂ I
I I) BOB SEAGREN (S.U.A.) — campion olimpic (record olim-H 

C,aus ^hiprowski (R. F. a Germaniei) — | 
5,40 m. 3) Wolfgang Nordwig (R.D.G.) — 5,40 m.I

I
I
I

PENTATLON I
‘^^RID BECKER (R. F. a Germaniei) — campioana olimpi-a 

co — 5098 puncte. 2) Liesel Prokop (Austria) — 4966 puncte. M 
3j Ano Maria Toth Kovacs (Ungaria) — 4959 puncte.

HALTERE
CATEGORIA SEMIMIJLOCIE

I
uv wawuxxw, aț/uxuvxx

noștri prezenți îri sală îl poartă 
xj moMoni wucm ijapomai — 4» Kg. * • • r ^ . . .

3) Karoiy Bakos (Ungaria)) — 440 kg. J
în triumf. O victorie senzațio
nală, și primul titlu în această 
prestigioasă disciplină olimpică.

VISUL
Aproape 1560 de atleți, elita 

„sportului vegef*. bărbap șâ fe- 
aspiri, frecare. la dm

■teddu . Cele de sur — ăia 45 
diatre care 33 pentru probele 
indxvidn-aLe și 12 peatm cele 
trex ștafete — w cubtli rapre- 
m iereriue a ruperiatxreîor.

FîZ’xsd O’.z—tpUdei aztece a 
tacepat. trepulznt, si se dera
ieze. Marii larmpdro—. șt marii 
tartari aa deopotnrd :
Vtortea» Tema» Kirszeasteta. 
CUrfce_

—La poenetal putolului de 
Mart. lă 10 000, plutonul masir 
alerpa pared pe loc: ta prima 
tvmaatâ teleobiectivul camerei 
de tact vederi aplatiza werero- 
rimii ixtercalurile. Cei 40, cot 
La, cot. se priveau pe furiș in- 
trind ta ritmul care i-a obse
dat otita, de patru cri încoace.

Lupta ca cronometrele. cu 
teama și yperenta. ea datoria de 
oxigen începuse, netadarotoare. 
Dar mai ales, lupta cm visele...

Ron Clarke. acest super-atlet 
care deține recordurile suoreme 
la 2 mile. 3 mile. 5 069 m. 6 mile 
și 10 000 m, și care, la Tokio, a 
alergat în concurs 62.500 km — 
luind startul la 10 OOC m. 5 000 m, 
eliminatorii și finală și mara
ton — pentru a obține o singuri 
medalie de argint in prima pro
bă se teme, într-adevăr, de vise.

L-am identificat cu ușurință 
în plutonul turtit al primei tur
nante. Privea fix, alergînd su
plu, la două siluete negre care 
se instalaseră în frunte : Keino 
și Temu. Erau chiar cei doi mari 
rivali ai săi care la Kingston, 
în august 1966 la Jocurile Bri-

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
VATRA MOLDOVEI

unei poli- 
de roade.

ȘI VISELE LUI
CLARKE

tonice l-au înfrint în probele de 
3 și 6 mile. Puțin timp după a- 
cel insucces cînd pentru Ron a 
devenit o obsesie neputința sa 
în fața celor doi, virtuosul aus
tralian declara: „Mă trezesc 
din ce tn ce mai des în plin 
miez de noapte înconjurat de 
fețe negricioase care rid în 
hohote. Oamenii aceștia au me
dalii in jurul girului, medalii de 
aur pe care eu nu le-am cîști
gat, niciodată"...

Cursa continua pasionant, dră- 
cește. Toți cei care au urmă
rit-o și-o doreau cit mai lungă 
uitând sau neobservind efortu
rile supraomenești ale luptei 
fiecăruia diri concurenți cu 
..punctul mort".

Cind cu trei ture de pistă 
înainte de finiș, kenianul Keyno, 
omul care nu se putea să nu

cîștige o medalie, a abandonat, 
drama înfringerii a început pen
tru Clark. Surpriza, de propor
ții, a abandonului a avut exact 
efectul unei căderi psihice : aus
tralianul n-a știut ce să înțe
leagă exact in clipa în care Naf
tali Temu, celălalt mare atlet 
kenian a înțeles exact ceea ce 
trebuie... Keino lansase „opera
țiunea Temu“...

Clark are, într-adevăr, com
plexul „viselor" sale, iar Keino, 
nu întâmplător, s-a hotărît la un 
dejun, cu două zile înainte de 
cursă, să ia parte și la 10 WO m.

Ieri, „complexul viselor" i-a 
spulberat și ultima speranță : 
Clarke a pierdut cursa de 5 000 
m, cîștigată de tunisianul Ga- 
moudi! După el, Keino și Temu.

V. RABA

M. I. C. M.
GRUPUL ȘCOLAR AL UZINEI ,.VULCAN“ BUCUREȘTI

ANUNȚĂ
O nouă sesiune de examen pentru Școala de specializare 

postlicealâ in specialitățile :

Tehnician proiectant pentru industria construcțiilor de 
mașini și

Tehnician construcții de mașini, cursuri de zi și serale, 
la data de 20 octombrie 1968.

lustrarea 
ici plină 

bn ce privește po- 
itica externă, s-a 
Irecizat încă o 
lată, că statul 
kostru este interesat 
ptr-o 
Lașnică 
lecine 
lînd, partenere ale 
knui sistem de via- 
L dovedit atît de 
fiabil, și în practica
ta unor legături bi- 
Iterale cu statele in- 
Iresate la un echi- 
Ibm politic în Eu- 
bpa, în primul rînd, 
l-al menținerii pă-

conviețuire 
cu statele 
în primul

cii în întreaga lume. 
Ca orice 

al acestei țări, 
văd, așa 
precizat în discursul 
citat, 
pantă 
rirea 
cialist 
și a celorlalte state, 
fiecare angajate pe 
un drum propriu în 
căutarea unui pro
gres de care ar pu
tea beneficia întrea
ga lume. O 
înfloritoare 
tra o dată 
totdeauna 
ideilor

cetățean 
nu 

cum s-a
nici o discre- 
între înflo- 
unui stat so- 

independent

Românie 
ar ilus- 
pentru 

triumful
socialiste țn

un

contrast cu un tre
cut demagogic, nes
cutit de paupertate 
și regres.

Sîntem pe
drum bun. să per
severăm. să muncim 
cu spor și să apro
piem cît putem data 
culegerii roadelor. 
E toamnă, o toamnă 
superbă, cum e tot
deauna acest ano
timp pe meleaguri
le noastre, și roade
le pămîntuluî îmbel
șugat ne vorbesc 
despre culesul de 
mîine...

tau să fie reparată banda ce 
transporta porumbul în pătule.

— In fiecare dimineață, me
canizatorii vin la ora asta la lu
cru ? — îl întrebăm pe Maxim 
Poenaru, inginerul agronom.

— Pe la ora nouă! Prea de 
dimineață nici noi nu putem tri
mite oamenii. Majoritatea 
bătrîni și se scoală greu...

...Scenele descrise mai sus 
teau fi întîlnite și în zilele 
terioare. Și nu numai aici, ci șt 
la Orăștie, Spini, Vaideei, Romos, 
Aurel Vlaicu și în numeroase alte 
cooperative agricole din județ. 
în toate acestea, lucrul începe 
tîrziu și se termină devreme, se 
lucrează cu puțini oameni, ma
șinile se defectează des, în multe 
locuri inginerii agronomi, fiind 
navetiști, sînt legați de orarul 
autobuzelor etc., etc. Urmarea :

în întreg județul Hunedoara, 
campania agricolă de toamnă este 
mult întârziată. Din cele aproape 
15 000 hectare cultivate cu po
rumb, cartofi și sfeclă de zahăr, 
n-au fost recoltate decît 3 000

realizat va permite recoltarea to
tală a acestei culturi de abia pe 
la începutul lunii decembrie, 
deși, pe o parte din suprafața o- 
cupată, grîul trebuie să fie se
mănat acum.

sînt

pu- 
an-

DISCIPLINA

hectare. Cu toate că porumbul 
a ajuns în faza de coacere de
plină pe suprafețe însemnate, la 
cooperativele agricole din Marti
ne ști. Vaideei, Jeledinți și altele, 
recoltarea lui se tărăgănează de 
pe o zi pe alta. Ritmul de lucru

Nici însămînțările nu se află 
intr-un stadiu mai avansat. Deși 
pe plan județean s-a hotărît ca 
această lucrare să fie terminată 
pînă cel mai tîrziu la jumătatea 
acestei luni, constatăm că nici 
jumătate din suprafața planifi-

cată n-a fost semănată cu grîu, 
secară și orz. In special, la grîu, 
în ultimele zile, ritmul de insă- 
mînțări este foarte redus.

Stadiul în care se află campa
nia agricolă de toamnă în jude
țul Hunedoara reclamă luarea cit 
mai urgentă, de Uniunea jude
țeană a C.A.P. și Direcția agri
colă, a acelor măsuri tehnice și 
organizatorice care să permită 
recuperarea restanțelor acum, 
cînd timpul este încă prielnic, 
astfel ca întreaga producție să 
fie depozitată în hambare, iar 
sămînța pusă sub brazdă pentru 
a asigura recolta viitoare. Forțe 
care să realizeze acest imperativ 
există. După calculele specialiș
tilor, numai mașinile aflate în / 
dotarea I.M.A. și I.A.S. pot asi
gura, ca, în întreg județul, în
sămînțările să dureze maximum 
15 zile /

înscrierile se fac zilnic la secretariatul școlii în str. Sa
muel Vulcan nr. 8, pînă la data de 20 octombrie 1968.

Condițiile de admitere sînt cele prevăzute de instrucțiuni 
iar pentru secția serală candidații trebuie să lucreze în spe
cialitatea pentru care se înscriu la examen.

Examenul constă în J

— MATEMATICA
— scris și oral

— FIZICĂ
— oral

— MATEMATICĂ
— scris și oral

— DESEN
— probă grafică

pentru specialitatea tehnician pentru 
industria construcțiilor de mașini

pentru specialitatea tehnician proiec
tant pentru industria construcțiilor 
de mașini.

Informații suplimentate se pot lua de la secretariatul școlii 
zilnic intre orele 7- 20,30 sau la telefon 31.48.11.
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Lucrările Adunării

Generale a O.N.U.
întrevedere

Mănescu —
în cadrul dezbaterilor din A- 

dunarea Generală a O.N.U. au 
fost discutate o serie de aspecte 
ale situației internaționale.

Ministrul de externe al Spa
niei, Fernando Maria Castiella, a 
cerut din nou Marii Britanii să 
înceapă negocieri privind transfe
rarea puterii în Gibraltar. El a 
declarat că Spania este gata să 
garanteze interesele locuitorilor 
Gibraltarului.

Protestul studen

ților panamezi
Federqția studenților și Uni

unea studenților universitari 
din Panama au dat publicită
ții o declarație comună . în 
care își exprimă protestul îm
potriva recentei lovituri mili
tare de stat. Semnatarii decla
rației subliniază că acțiunile 
juntei militare „subminează 
bazele ofmduirii democrate 
din țară și duc la instaurarea 
unui climat de neliniște și 
teamă*". Studenții panamezi 
denunță acțiunile întreprinse 
de garda națională împotriva 
Universității din Ciudad de 
Panama, a perchezițion'.rii e- 
jectuate în incinta mai mul
tor colegii și a arestării cu a- 
ceastă ocazie a unor lideri ai 
studenților.

Federația studenților din 
Panama a chemat studenții și 
lucrătorii din sistemul dc J .- 
țămînt din țară să participe la 
crearea unui larg front națio
nal de rezistență împotriva 
juntei militare.

Demonstrații 

ia Melbourne
In orașul australian Mel

bourne au avut loc miercuri 
demonstrații de protest împo
triva războiului din Vietnam 
și a condamnării de către au
toritățile australiene a tineri
lor care refuză să participe ia 
intervenția militară din Viet
namul de sud. Participanta la 
demonstrațiile inițiate de or
ganizația „Salvați copiii noș
tri* au cerut anularea amen
damentelor la legea cu privire 
la serviciul militar care prevăd 
pedeapsa cu închisoare a ti
nerilor care refuză să plece 
pentru a lupta alături de tru
pele americano-saigoneze in 
Vietnamul de sud.

Castiella a respins critica a- 
dusă de ministrul de externe 
britanic formulei stabilite de 
O.N.U., care prevede restabili
rea integrității teritoriale a Spa
niei prin punerea Gibraltarului 
sub administrație spaniolă.

în cadrul dezbaterilor gene
rale au mai luat cuvîntul repre
zentanții Laosului, Senegalului, 
B. P. Polone, Libanului și alții.

La Palatul Națiunilor din New 
York au început lucrările celei 
de-a 11 sesiuni a Comitetului 
pentru folosirea pașnică a spatu
lui extraatmosferic. în cursul dez
baterilor — în care an luat cu
vântul, printre alții, reprezentanții 
S.U.A- UJLSJ&. Indiei, Suediei, 
Marii Britanii, Canadei, Româ
niei și ai altor țări — delegații 
Indiei a propus înființarea unui 
comitet consultativ de experți 
tehnici care sâ sprijine comitetul 
în inițierea unor acțiuni de pro
movare a colaborării internat»- I 
nale în domeniul activităților spa
țiale, precum $i în acțiunile de 
ajutorare a țărilor în curs de dez
voltare în ce privește pregătirea ; 
de cadre în domeniul acthitățdcr 
spațiale.

Luînd cuvântul în cadru! dez- . 
baterilor, reprezentantul Rooâ- j 
niei. ambasadori! Ghecrghe Dia- 
conescu. a reafirmat importanța , 
pe care țara noastră o 2cnrdâ * 
promovării cooperării internațio- j 
nale în domeniul folosirii pașni- . 
ce a spațiului extraatmosferic.

Reprezentantul României a a- i 
ratat, totodată că. în conformi- | 
tate cu hotărârea ultimei sesiuni | 
a Adunării Generale, comitetul 
trebuia sâ elaboreze un pro’cct 
de acord asupra răspunderii 
pentru daunele provocate ca ur
mare a lansării de obiecte în spa
țiul extraterestru.

încheierea 
sesiunii 

parlamentului 
ungar

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
M.TJ., la 17 octombrie, Jeno 
Fock, președintele guvernului 
ungar, a luat cuvîntul în cursul 
dezbaterilor de încheiere a se
siunii parlamentului. In cu- 
cintarea sa, el s-a referit 
la acordul încheiat între 
U7RSS. $i Cehoslovacia, după 
cote a anunțat că guvernul un
gar. in deplină coordonare cu 
celelalte patru țări socialiste care 
au trimis truve în Cehoslovacia, 
ca adopta măsurile necesare pen
tru readucerea trupelor R. P. 
Ungare in patrie.

Flores
CIUDAD DE MEXICO 17. — 

Trimisul special Agerpres. L Io
nesco, transmite : Cornelia Mă- 
DeSCU, t nl afacerilor exter
ne al României, a avut o între
vedere, la Ministerul Afacerilor 
Externe al Mexicului, cu Antonio 
CamDo Flores, titularul acestui 
minister. Cei doi miniștri au dis
cutat problemele care interesează 
țirile respective, și posibilitățile 
cele mai bune pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor multi
laterale, în special în domeniile 
economic și cultural, pentru în
tărirea prieteniei dintre România 
și Mexic. A fost discutată, de a- 
semenea, problema aplicării în 
condiții optime a acordurilor e- 
cono mi ce româno-mexicane, în
cheiate cu prilejul vizitei în a- 
ceastâ țară a delegației române 
condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

Cei doi miniștri au trecut în 
revistă principalele probleme ale 
situației politice internaționale, 
exprimîndu-și atașamentul față 
de principiul dezvoltării relațiilor 
între state pe baza respectului 
reciproc, al intereselor comune, 
al neamestecului în afacerile in
terne, întăririi prieteniei și cola
borării între popoare în condiții 
de pace și securitate internațio
nală. Ministrul de externe al Ro
mâniei a rugat pe omologul său 
să transmită președintelui Repu
blicii Mexicane, Gustavo Diaz 
Ordaz, un salut din partea preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. La rîndul său, 
ministrul de externe mexican a 
transmis un salut președintelui 
Nicolae Ceaușescu din partea 
președintelui Mexicului. Ministrul 
român a exprimat mulțumiri 
pentru primirea de care s-a bucu
rat în timpul vizitei sale din 
partea autorităților mexicane.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Tiuărul muncitor electrician Nguyen Van Troi a fost asasinat 
icnm patru ani la Saigon, in împrejurări care au stîrnit o fur
tună de protest pe toate meridianele : arestat pentru vina de 
a se fi înrolat în armata eliberării, de a fi crezut în eliberare, 
de a fi luptat pentru ea. încarcerat, torturat, persuadat să tră- 
deie, executat... Fără măcar acel simulacru de judecată, care 
poate intimida sau adormi niște conștiințe nehotărite.

Pe fundalul marii tragedii a Vietnamului, acest episod s-ar 
fi inclus, poate, seriilor, ar fi trecut, poate, neobservat, dacă 
spiritul injustiției n-ar fi răbufnit cu o astfel de violență ex
tremă și dacă zidurile închisorii. Chi Hoa, în care s-a consumat 
această dramă sinistră, ar fi putut îngropa, o dată cu trupul 
și secretul comportării eroice a condamnatului, Nguyen Van 
Troi a devenit un simbol. Strigătul său testamentar : „Trăiască 
Vietnamul î“, rostit în fața plutonului de execuție, e euvîntv.l 
Eroului din totdeauna, aureolat de prestigiul supremei jertfe în 
numele vieții.

Doi ani mai tîrziu, într-un parc din centrul Hanoiului, con
templam, pelerin printre sute de tineri, statuia eroului. Pe 
chipul de piatră era săpat un surîs ; toate fotografiile sale ni-1 
arată astfel, surizînd. „Troi era băiatul cel mai vesel din lume“ 
scrie Fan Thi Quyen, soția sa, pe prima pagină a cărții sale de 
amintiri, tipărită de Frontul Național de Eliberare și difuzată 
în sute de mii de exemplare. Nguyen Van Troi, tînărul munci
tor saigonez, făcea parte din categoria aceea rară a eroilor care 
surîd, care mor cu o imensă iubire de viață, dar mor surizînd.

Se împlinesc, de Ia acea zi de octombrie, patru ani. Mica 
stelă funerară cu chipul eroului săpat în efigie, introdusă de 
luptătorii din guerilă în chiar incinta închisorii Chi Hoa, în

Nguyen Van Troi, 
martirul care 

surîde
noaptea următoare omorului, a fost demult ridicată de polițiști. 
Dar polițiștii continuă să șteargă și azi, de pe zidurile insti
tuțiilor publice, numele tînărului erou, scris de cei ce-i duc 
mai departe lupta. Saigonul continuă să-și trăiască viața sa 
dublă, sub semnul vieții de suprafață, ternă, apatică, obosită, 
în ciuda prezenței atîtor tineri soldați care rătăcesc pe străzi, 
a atîtor tineri și bătrîni jurnaliști în căutare de informații sen
zaționale chiar și cazul Van Troi a fost, la vremea sa, o afa
cere de senzație, o mină de aur din care s-a stors, picătură cu 
picătură, totul, pînă la ultima picătură de singe a condamna
tului în ciuda atîtor importuri occidentale care înseamnă miș
care și zgomot, a vitrinelor strălucitoare, a poluției atmosferice, 
a carambolurilor automobilistice, a penelor de electricitate, a 
delicvenței juvenile, a inflației, a speculei, a tranzacțiilor . de 
tot felul ; o viață de mult faimoasă prin corupția sa. banul fiind 
unica deviză care circulă aici ca aerul viciat mutat încolo și 
încoace de paletele ventilatoarelor din hoteluri și din birouri. 
Și o viață interioară, ascunsă, în care se forjează conștiințe și 
arme, în care poporul intensifică lupta, pregătește febril vic
toria. Cîte un demnitar sau ofițer superior încearcă, uneori, 
după ce patrioții fac să răsune explozii în plin centrul orașului, 
să armonizeze aceste fluxuri contrare, să împace aceste două 
vieți care sînt de neîmpăcat. Sînt chemați fotoreporterii în fața 
unui pat de spital, în care zace o fetiță vietnameză scheletică, 
rănită, din „tristă eroare", de pușcașii marini pătrunși în zona 
demilitarizată din jurul paralelei a 17 a, iar generalul sau dem
nitarul spune solemn : „E o victimă de război, domnii mei 
împrejur sînt pușcașii marini care întind spre pătuț păpuși și 

bomboane, flash-urile fulgeră, poza apare pe pagina I a unui 
magazin new-yorkez. Nu vom zice nimic despre ideea că o vic
timă de război poate fi hrănită cu bomboane. Vom aminti, în 
schimb, o recentă întîmplare reală. O fetiță vietnameză rănită, 
surizînd copilărește fotoreporterilor care declanșaseră aparate
le, a declarat, refuzînd păpușa : „11 vreau pe Nguyen Van 
Troi". Surîsul ei era al lui Nguyen Van Troi.

între viața de suprafață și cea subterană, reală și vie, se 
află Nguyen Van Troi și milioane de oameni care spun „Nu!" 
ocupantului, deciși să lupte cu toate puterile, plătind oricît de 
grele tributuri de sacrificii, pentru victorie.

Surîsul încrezător al lui Nguyen Van Troi e un drapel.
I. PURCARU

Chemare la o 

amplă dezbatere
Asociația națională a studen

ților din S.U.A. a cerut tutu
ror studenților să boicoteze 
cursurile pe data de 29 octom
brie șt să participe la o dez
batere pricind problemele vi
tale care stau în prezent în 
fața Statelor Unite.

Conducătorii Asociației și-au 
exprimat speranța ca la aceste 
dezbateri cor participa aproxi
mativ 7 milioane de studenți.

Printre problemele care vor 
fi dezbătute se află războiul 
din Vietnam, sistemul de în
corporare. contractele de cer
cetări încheiate între universi
tăți și Pentagon etc.

Tulburările 
din Jamaica
Umtăți ale poliției și arma

tei au patrulat in cursul nop
ții de miercuri pe străzile ca- i 
pitalei insulei Jamaica, după ; 
demonstrațiile ți tulburările 
care au acut loc in acest oraș.

Tulburările au fost declan
șate miercuri de demonstrații
le studenților de la „Universi
tatea Indnlor de cest" din 
Kmgstpn.

Demonstranții s-au îndrep
tat spre reședința primului 
ministru. Hugh Shearer, și a 
ministrului de interne, protes
tând împotriva refuzului gu- • 
cemului de a permite întoar
cerea în țară a dr. Walter 
Rodnei. profesor la Universi
tatea din Kingston. exclus din 
rindid cadrelor didactice uni
versitare sub pretext că a par
ticipat la o conferință a scrii
torilor negri, ținută recent rn 
Canada.

R. S. F. IUGOSLAVIA. — Vedere din Zagreb

Zborul lui
Cabina spațială „Apollo-7* a 

intrat în cea de-a doua jumătate 
a călătoriei sale circumterestre. 
Potrivit declarațiilor unor con
ducători ai programului aproxi
mativ 60 la sută din sarcinile 
de zbor au fost îndeplinite ceea 
ce reprezintă un rezultat satis
făcător.

„Apollo-7"
Printre misiunile executate se 

numără pornirea pentru o frac
țiune de secundă o motorului 
principal după care orbita pe 
care se deplasează cabina a fost 
modificată. Ea are acum un apo
geu de 290 kilometri și un pe- 
rigeu de 165 de kilometri.

în vederea începerii tra
tativelor pentru schimburile 
de mărfuri româno-ungare 
pe anul 1969, la 17 octom
brie, la Budapesta a sosit o 
delegație guvernamentală ro
mână condusă de Dumitru 
Usturoi, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

Ultima sesiune a 
celui de-al 90-lea 
Congres al Statelor 
Unite și-a încheiat 
lucrările luni într-o 
notă oarecum ori
ginală. de grotesc. 
Atît membrii Ca
merei Reprezentan
ților cît și cei ai 
Senatului an fost su
puși unei veritabile 
„detențiuni" par
lamentare. Ușile an 
fost închise pentru 
ca nu cumva mini
ma prezentă nece
sară la luarea con
stituțională a unei 
hotărîri, să fie pe
riclitată.

Tema spinoasă
care a pus asemenea 
probleme dificile 
de prezență are o 
aparență de banal. 
Cele două camere 
trebuiau să se pro
nunțe asupra unei 
hotărîri care să facă 
posibilă o discuție 
televizată între cel 
trei principali can
didați la președen-

ție — Humphrey, 
Nixon și Wallace. 
Nixon fiind in avans 
și neinteresat deci 
într-o confruntare 
deschisă eu Hum
phrey care i-ar pu
tea pune întrebări 
stînjenitoare, repu-

republiraaL De ace
ea s-a recurs la pro
cedeul grotesc al 
..ținerii sub eheîe“. 
In Camera Repre
zentanților dezba
terea cu ușile în
chise (mai precis, 
încuiate) a durat 27

„Detențiune” 
parlamentară

blicanii au căutat 
să pună bețe in 
roate unei decizii 
parlamentare de a- 
probare a amintitei 
convorbiri. Două 
ședințe consecutive 
au fost blocate din 
lipsa minimei pre
zențe ea urmare a 
„evadării' în masă 
a parlamentarilor

de ore. Senatorii au 
scăpat mai ușor: 
numai 22 de ore. 
Cu această regie 
rar utilizată s-a re
ușit elucidarea aces
tui ultim punct pe 
ordinea de zi a ce
lui de-al 90-lea Con
gres. Democrații, 
în majoritate, și-au 
impus punctul de

vedere. Congresul 
și-a dat asentimen
tul pentru convor
birea televizată in 
trei.

Regizorii origina
lului act final „cu 
detențiune' al celui 
de al 90-lea Con
gres an insă toate 
motivele să regrete 
eforturile lor. La 
numai eiteva ore 
riupă consumarea 
epuizantului „finiș" 
parlamentar. Ri
chard Nixon a de
clarat că el ..nu ar 
putea participa' la 
o convorbire tele
vizată împreună cu 
Wallace. Același ar
gument I-a repetat 
Nixon. două xile 
mai tîrziu. râspun- 
zind unei noi solici
tări a lui Humph
rey. Ceea ce înseam
nă că aprobarea 
Congresului nu va 
fi. probabil, folosită 
nici o dată.

E. R.

■IIIB39@aill
Sosirea delegației

C.C. al U.T.C.

la Berlin
Joi, 17 octombrie, a sosit Ia 

Berlin, la invitația Consiliului 
Central al Uniunii Tineretului 
Liber German o delegație a C.C. 
al U.T.C. care urmează să parti
cipe la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 50-a aniversare a Re
voluției din noiembrie din Ger
mania.

Delegația, care este condusă de 
tovarășa Floarea Ispas, secretar 
al C.C. al U.T.C., a fost salutată 
la sosire de Wemer Jentsch, se
cretar al Consiliului Central al 
Uniunii Tineretului Liber Ger
man, și alți activiști.

• AUREL ARDELEANU, am
basadorul român în Nepal, a 
fost primit de către Surya Ba
hadur Thapa, primul ministru 
al Nepalului.

jp e
întrevederea s-a desfășurat 

într-o atmosferă prietenească.

• AGENȚIA C.T.K. anunță 
că președintele Ludvik Svobo
da a primit o delegație a Con
siliului Național Ceh, condusă 
de Cestmir Cisar. Au fost dis
cutate probleme legate de ac
tivitatea Consiliului Național 
Ceh și de sarcinile lui în peri
oada imediat următoare în le
gătură cu organizarea juridico- 
statală aflată în pregătire.

• FORȚELE ARMATE ale Re
publicii Populare a Yemenului 
de Sud (Rays) au descoperit și 
lichidat în regiunea orașului 
Beihan un complot pus la cale 
de sultanii alungați de la putere 
și de mercenarii aflat! în solda 
acestora, a anunțat președintele 
Yemenului Kahtan al Shaabi.

Delegația parlamentară 

română în Tunisia
TUNIS 17 (trimisul special A- 

gerpres, M. Moarcăș, transmite) : 
Joi dimineață, membrii delegației 
parlamentare române, în frunte 
cu președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, care 
se află în Tunisia, însoțit de am
basadorul României la Tunis, Ni
colae Sipos, au vizitat unități e- 
conomice din apropierea capita
lei.

Un prim popas a fost făcut la 
Centrul de artizanat Den-Den. A 
fost vizitată, apoi, zona Medjer- 
da, cu vaste întinderi de pămînt, 
odinioară neproductive. Ca ur
mare a politicii economice a gu
vernului tunisian, au fost create, 
aici, unități agro-zootehnice, pro
prietate de stat și cooperative a- 
gricole care, beneficiind de cre
dite pe termene lungi, urmează 
să creeze așezări rurale populate, 
capabile să transforme această 
parte a țării într-o regiune pro
ductivă, fertilă.

Seara, președintele Adunării 
Naționale tunisiene, dr. Sadok 
Mokaddem, a oferit un dineu 
oficial în onoarea delegației Ma
rii Adunări Naționale a Româ
niei, la care au luat parte per
sonalități marcante ale vieții pu
blice din capitala Tunisiei, 
membrii Biroului Adunării Na
ționale tunisiene, conducători ai 
unor importante întreprinderi e- 
conomice, instituții de cultură.

în toastul rostit cu acest pri
lej, președintele Mokaddem a 
subliniat că vizita delegației par
lamentare române aduce o con
tribuție la strângerea relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări, 
bazate pe respectul mutual și

interes reciproc. El a relevat că 
popoarele celor două țări sînt 
profund legate de cauza inde
pendenței lor naționale, obținută 
cu prețul unor grele sacrificii, a- 
părarea și consolidarea acestei in
dependențe fiind un puternic 
stimulent generator de noi iz- 
bînzi.

Președintele Mokaddem a to
astat pentru prosperitatea po
porului român și a României so
cialiste, a conducătorilor săi în 
frunte cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru delegația Ma
rii Adunări Naționale și președin
tele ei, Ștefan Voitec, pentru 
prietenia tunisiano-română.

Mulțumind pentru cuvintele 
alese rostite la adresa României 
și poporului ei, președintele Ma
rii .Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, în toastul de răspuns a 
evidențiat înalta prețuire de 
care se bucură în România po
porul tunisian și conducătorii săi. 
El și-a exprimat convingerea că 
statornicirea și dezvoltarea rela
țiilor între adunările reprezenta
tive ale celor două țări vor fi 
binevenite prilejuri pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă, pen
tru strîngerea legăturilor de prie
tenie și colaborare între Româ
nia și Tunisia.

în încheiere, președintele Marii 
Adunări Naționale a toastat pen
tru poporal tunisian și pentru 
prosperitatea Tunisiei, în onoa
rea președintelui Republicii Tu
nisiene, Habib Bourguiba, a pre
ședintelui Adunării Naționale Tu
nisiene, S. Mokaddem, pentru 
parlamentul tunisian, pentru prie
tenia româno-tunisiană, pentru 
pace în lumea întreagă.

Lupte violente în Yemen
Unități militare ale 

guvernului republican 
yemenit au lansat mier
curi o amplă operațiune 
de degajare a șoselei 
Sanaa-Taez, anunță agen
ția FRANCE PRESS, ci
tind surse din capitala 
Republicii Arabe Yemen.

Această principală cale de co
municații s-a aflat în ultimele 
luni sub controlul forțelor rega
liste sprijinite de mercenari, care 
au lansat repetate atacuri asupra 
capitalei yemenite. Potrivit infor
mațiilor provenite din Sanaa, 
miercuri după-amiază au conti
nuat să se desfășoare lupte vio
lente între trapele guvernului 
republican și elementele regalis
te. Operațiunile militare ale tru
pelor republicane sînt conduse 
direct de către Hassan Al Amri, 
primul ministru al țării, care 
îndeplinește și funcția de co

mandant șef al armatei republi
cane.

Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, trupele guvernamen
tale au lansat asupra pozițiilor 
regaliste o ofensivă fără precedent 
prin amploarea și violența lup
telor. Acțiunile ofensive ale re
publicanilor sînt susținute de mai 
multe triburi care sprijină gu
vernul de la Sanaa.

Din informațiile transmise de 
agenția M.E.N. reiese că repu
blicanii au respins elementele 
regaliste de pe pozițiile pe care 
acestea le ocupau în sectorul 
sudic al capitalei. în urma pre
siunii exercitate asupra lor. re- 
galiștii s-au retras în regiunile 
muntoase din apropierea orașu
lui Sanaa. în timpul luptelor, 
trupele republicane au distrus 
numeroase piese de artilerie, au 
capturat însemnate cantități de 
armament ușor de diferite tipuri 
și o cantitate însemnată de mu
niții.

• ORGANIZAȚIA din Berli
nul occidental a Partidului na
țional democrat de orientare 
neonazistă s-a autodizolvat 
noaptea trecută. Această măsură 
a fost luată pentru a evita in
terzicerea partidului, recoman
dată de Senatul Berlinului oc
cidental.

Populația globului
• POTRIVIT DATELOR

ANUARULUI DEMOGRAFIC 
AL O.N.U.. apărut joi, în pe
rioada iulie 1968—iulie 1967 
populația globului a crescut cu 
65 de milioane, cifrîndu-se la 
3.4 miliarde oameni. In această 
perioadă populația a sporit. în 
medie cu 180 000 de oameni zil
nic, ceea ce reprezintă un ritm 
de creștere de 1,9 la sută. Dacă 
acest ritm va continua, se a-

rată în anuar, pînă în anul 
2006 urmează ca populația glo
bului să se dubleze.

Premiul Nobel

pentru literatură
• PREMIUL NOBEL PENTRU 

LITERATURĂ pe anul 1968 a 
fost conferit joi scriitorului ja
ponez Yasunari Kawabat — 
pentru „arta sa narativă care 
exprimă cu o sensibilitate plină 
de finețe caracteristica spiritului 
japonez". Yasunari Kawabat 
este primul scriitor japonez dis
tins cu premiul Nobel pentru li
teratură. Alți doi compatriot! ai 
săi sînt iaureafi al premiului 
Nobel pentru fizică.
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Incertitu

dini la

Lisabona
Declarația noului pre 

mier portughez Marceli 
Caefano, în fața A^unc 
rii generale a TroțAtoli 
nord-atlantic asupra 
cesitâțtî menținerii. soli 
daritâții atlantice" a cor 
firmat joi intenția apli 
carii continuității politic 
salazariste pe plan 
tern.

Dacâ asupra acestui a? 
pect toji observatorii sînt i 
nanimi, în schimb, pe pia 
intern există păreri diferite 
există oare semne ale un 
„liberalizări" sau imobili: 
mul se perpetuează dincoi 
de era salazaristă ? Dup 
ce Portugalia a fost ținut 
vreme îndelungată „în afe 
ra circuitului", fiecare sen 
al^ unei cît de mici modi 
cari este interpretat in f< 
și chip. Prezența lui Cae** 
no într-o cafenea unde vi 
studenți și întîlnirea lui c 
cîtiva dintre cei ca^ au u 
mat cursurile Ui^^țsitâ 
din Lisabona, unde a fun 
tionat ca rector, a fost r< 
tinută, după ce aproaf 
patru decenii Salazar nu 
apărut în public decît o sii 
gură dată. Promisiunea e 
berării, unuia din iderii < 
poziției, Mario Suarez, di 
tr-un exil într-o insulă î 
depărtată, a fost răspîndi 
ca „un zvon fericit", dc 
din păcate, neconfirmc 
Convocarea Consiliului c 
Sfat pentru a discuta un r 
port asupra războiului pi 
tat împotriva mișcării de 
liberare din Mozambic 
Angola a constituit o si 
priză după ce predecesor 
actualului premier nu a r 
curs la această instanță d 
cît de cîteva ori în tot tii 
pul guvernării sale.

Pe de altă parte, „baz 
regimului salazarist funcți 
nează, deocamdată, ca 
înainte : un ziarist itali 
discuta în limba france 
într-un restaurant și imed 
după ce a pronunțat cuv 
tul „democrație" a fost in 
tat. pînă afară de doi im 
vizi care, după ce l-au 
gitimat, i-au atras aten 
politicos câ acest cuvînt e: 
interzis în Portugalia. P 
zenta poliției secrete 
P .I.D.E. — se face simț 
pretutindeni...

Bilanțul pe planul acri 
tații politico-sociale e 
completat cu cel dezolant 
stagnării economice, < 
dare se presupune câ m 
guvern va fi nevoit sâ cai 
o ieșire. S-au exorimat i 
mulțumiri, de oildâ, față 
o lege din 1933 privitoare 
„condiționarea industria 
în virtutea câreia erau 
terzise .investițiile si insta 
rea de utilaie fără o ap 
bare prealabilă, ceea ce 
contribuit la menținerea n 
nopolului celor favorizați 
autorități. Deocamdată, m 
guvern dovedește prudei 
— ținînd poate seama 
Salazar se mai află în v 
țâ, deși este inconștient 
imobilizat sub o cunolă o 
tțu respirație artificială 
și din mai multe comentr 
ale presei occidentale reii 
că nu vor fi refuzate ulfer 
investiții de capital str 
pe scară larqă.

Așadar, căutările și in 
ciil.e privitoare la vreo r 
dificare. se . plasează « 
semnul, incertitudinii, deoa 
ce aplicarea „salazarismt 
fără Salazar" pare greu 
conceput.

Z. FLORE/
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