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aprobînd din inimă documentele congresului al x-lea,
TINĂRA GENERAȚIE, ALĂTURI DE ÎNTREGUL POPOR, SE ANGAJEAZĂ:

VOM DĂRUI TOATE FORȚELE
DEZVOLTĂRII CONTINUE
A PàTaÌEI SOCIALISTE

SĂRBĂTOARE
ÎN HAINE DE LUCRU:

SFATUL 
CU ȚARA

A devenit o practică curentă 
în activitatea conducătorilor par
tidului și statului ca periodic să 
se întâlnească cu oameni ai mun
cii, tineri și vîrstnici — munci
tori, țărani, intelectuali — cu 
cadre de conducere din econo
mie, din unități industriale sau 
agricole, cu activul de partid și 
de stat din diversele zone ale 
țării, pentru ca împreună, la fața 
locului, să se sfătuiască, să anali
zeze multiplele aspecte ale mun
cii concrete de fiecare zi.în ve
derea înfăptuirii țelurilor majore 
spre care aspiră și pentru care 
luptă neobosit întreaga noastră 
societate.

Prin urmare, nimic neobiș
nuit în recentele vizite ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale altor conducători ai partidu
lui și statului, în mai multe ju
dețe și localități ale țării. Și to
tuși, de fiecare dată — iar ulti
mele zile vin să confirme cu și 
mai multă vigoare adevărul — 
aceste vizite sînt mai mult decît 
un rodnic și gospodăresc sfat a- 
supra problemelor de muncă ; ele 
devin un prilej de aleasă sărbă
toare pentru locuitorii acestor 
meleaguri. într-o atmosferă cal
dă, pătrunsă de un profund en
tuziasm, oamenii muncii — ro-

demâni, maghiari, germani, și 
alte naționalități — înconjoară cu 
o dragoste fierbinte pe înalții 
oaspeți sosiți în mijlocul lor.

E ușor de descifrat cauza, sen
sul adînc al acestui entuziasm 
ce animă masele în întâlnirile 
frecvente cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Fiecare din aceste în- 
tîlniri înseamnă pentru milioane
le de oameni ai muncii din țara 
noastră, tot atîtea prilejuri de ex
primare a sentimentelor profunde 
de dragoste și recunoștință ce le 
nutresc pentru Partidul Comunist 
Român — conducătorul încercat 
al poporului, chezașul tuturor iz- 
bînzilor dobîndite pe drumul glo
rios al edificării socialiste. Întîl- 
nim în aceste manifestări, ex
primată plenar, adeziunea depli
nă, entuziastă a întregului popor 
la politica înțeleaptă, clarvăză
toare, verificată strălucit în prac
tică prin marile realizări obținute 
în opera de edificare a Româ
niei modeme, la înfăptuirea că
rora fiecare se simte nemijlocit 
coautor, precum și hotărîrea 
fermă de a urma neabătut aceas
tă politică de amplă viziune. în- 
sfîrșit, dar nu în ultimul rind, 
aceste entuziaste întîlniri expri-

(Continuare în pag. a V-a)

TOATĂ CAPACITATEA Șl ENERGIA

Prof, dr. docent NICOLAE CAJAL 
membru corespondent al Academiei, 

directorul Institutului de inframicrobiologie „Șt. S. Nicolau*

Am citit cu mare atenție, la 
vremea apariției lor, documentele 
pregătite pentru Congresul al 
X-lea al P.C.R., iar unele capito
le, apropiate de specificul mun
cii mele, le-am studiat ulterior, 
aprofundînd sensurile ce se des
prindeau pentru activitatea viitoa
re a colectivului cu care lucrez. 
Am avut, de asemenea prilejul să 
asist la dezbateri ale Tezelor și 
proiectului de Directive pentru 
acest Congres, de care acum ne 
mai despart doar puține zile și 
trebuie să spun că două fapte 
m-au impresionat în mod deose
bit : mai întîi seriozitatea, pasiu
nea, sentimentul de responsabili
tate directă cu care cei ce luau 
cuvîntul își expuneau opiniile, își 
afirmau aprobarea față de liniile 
directoare de bază. Și apoi, por
nind tocmai de la acest fapt, 
efectul tonic pe care îl are prac
tica încetățenită în ultimii ani în 
activitatea partidului, de consul
tare sistematică cu întregul popor 
în problemele esențiale ale dez
voltării țării. Inițiativa maselor 
este stimulată în felul acesta în- 

* tr-un grad impresionant, neîntîl- 
nit încă.

Punerea documentelor Congre
sului al X-lea în dezbatere pu
blică a scos în evidență ținuta lor 
științifică, realismul și spiritul 
înnoitor în care Comitetul Cen
tral a sintetizat problemele cardi
nale și sensurile evoluției societă
ții românești în următorii zece 
ani. Aceasta demonstrează spiri
tul de răspundere cu care parti
dul nostru, conducerea sa, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, își îndeplinește man*

datul, capacitatea sa de a elabora 
linia politică, justă, atât pe plan 
intern cît și 
la condițiile 
țării noastre.
a perioadei 
Congresul al

(Continuare în pag. a Il-a)

extem, pornind de
Si particularitățile 

întreaga experiență 
ce a trecut de la 
IX-lea. atît de bo-

Faptele

Telegrame și scrisori adresate 
Comitetului Central al Partidului

Comunist Român, tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Impresionante 
gîndul partidului 
deplin acord cu 
porului, scrisorile 
mele sosite pe adresa Comi
tetului Central al partidului, 
a tovarășului Nicolae Ceaușes
cu cuprind adeziunea deplină 
a organizațiilor de partid și 
obștești, colectivelor de mun
că din întreprinderi industria
le, din instituții și unități a- 
gricole, a oamenilor muncii, 
tineri și vîrstnici, la documen
tele pentru Congresul al X- 
lea. Mesajele exprimă satis
facția și acordul deplin față 
de hotărîrea conferințelor 
extraordinare ale organizații
lor județene ale partidului de 
a sprijini propunerea organi
zației de partid a municipiu
lui București ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie re-

dovezi că 
se afîă în 
gîndul po- 
și telegra-

ales în funcția de secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân.

De pe întreg cuprinsul pa
triei sosesc scrisori, telegra
me în care, exprimîndu-și în
crederea în politica, partidu
lui, în conducătorul său iu
bit. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, colectivele de 
oameni ai muncii fac cunos
cute conducătorilor țării și 
partidului angajamentele lor 
în cinstea Congresului și a 
celei de-a XXV-a aniversări a 
eliberării patriei.

„Dezbătind într-o atmosferă 
de puternic entuziasm Tezele 
C.C. al P.C.R. și proiectul de 
Directive ale Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român — se arată în tele
grama tinerilor din sectorul

VII al Capitalei — ne expri
măm deplina și unanima ade
ziune față de aceste docu
mente de excepțională impor
tanță pentru viitorul patriei 
noastre, pentru noi izbînzi în 
opera de construire a patriei 
socialiste, pentru deplina vic
torie a socialismului“.

„Noi, cei peste o mie de ti
neri din Uzina „Unirea“ din 
Cluj, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
— se spune într-o altă tele
gramă — alături de ceilalți 
oameni ai muncii de pe aces
te străvechi meleaguri româ
nești renăscute sub zodia mă
reață a socialismului, ne ex
primăm adeziunea totală Ia 
Tezele C.C. al P.C.R. și pro-

(Continuare în pag. a ll-a)

La conducerea țării
un om intre oameni

GH. SUCIU

Trăim, întregul popor, zile de 
intense lucrări ridicate pe pro
funde analize. Muncitorul de fa
brică și muncitorul de ogor, sa
vantul și artistul poartă un dia
log lucid cu oamenii politici 
care, cu cumpătate aleasă con
duc rosturile țării. De douăzeci 
și cinci de ani, de cînd ne-am 
hotărît a ne călăuzi cît mai 
bine destinul, niciodată c-an a- 
ceste zile n-am fost atît de lu
cizi, atît de hotărîți și atît de 
prevăzători. Ne călăuzim singuri 
destinul și ne prevedem desti
nul I Punem în pămînt sămînța 
și peste temelie cărămida scon
tând roadele și binefacerile vii
toare. Ne construim noi destinul 
în acord cu firea și voința 
noastră.

Putem face aceasta pentru că

există — conștiință vie, activă, 
lamura cea mai de preț a în
tregii națiuni — Partidul Comu
nist Român. Există Comitetul 
său Central, unit întru același 
crez și aceeași faptă. Există se
cretarul său general, pe drept 
cuvînt, un om între oameni, 
care, cum a dovedit-o întotdea
una nu cunoaște nimic mai 
presus decît binele poporului și 
privegherea patriei.

L-am văzut de nenumărate 
ori, mai de aproape sau mai de 
departe, am stat odată, după 
Conferința scriitorilor, la aceeași 
masă cu dînsul, l-am văzut, mai 
ales în ultimele zile colindînd 
județele țării și consfătuindu-se 
cu oamenii muncii asupra Teze-

(Continuare în pag. a Il-a)

| în creația artistică româneas-
* că, fie că s-a impus cu precă

dere, limpede ca lumina zilei, 
fie că s-a manifestat în subtext, 
difuz și discret, sentimentul pa
triei a reprezentat și continuă 
să reprezinte, astăzi mai În
dreptățit ca ori- 
cînd. o perma
nență.

începînd cu 
cronicarii care, 
asemeni lui Gri- 
gore Ureche, 
Miron Costin și 
ceilalți și-au as- 

"t pana, „do
vedind numele 
neamului aces
tuia“, sentimen
tul patriei s-a 
instaurat temei
nic atît în cali
grafia interioa
ră a paginilor 
scrise, cît și în 
structura intimă 
a celorlalte 
ce ale 
nești. O 
reunească 
huri cu 
moderne, 
cîlcită a 
împlinirile prozei de mai tîrziu 
și de astăzi, albastrul zugravi-

ILCllcl 
cuțit 
vedir

I

I

I
I

suportul trainic al adeziunii
NICOLAE DUȚU

secretar al Comitetului de partid de la Uzina „Grivifa Roșie'

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din uzina noastră au primit 
cu un profund interes și satisfac
ție publicarea Tezelor și proiec
tului de Directive pentru Con
gresul al X-lea, documente pro
gramatice de o importanță istori
că pentru partid, pentru întregul 
nostru popor. Prin profunzimea 
și spiritul lor novator, prin am
ploarea problematicii documen
tele puse în dezbatere arată im
portanța excepțională pe care o 
va avea cel de-al X-lea Congres 
al Partidului în toate domeniile 
vieții sociale, economice și poli
tice ale țării.

Făcînd bilanțul evoluției Ro
mâniei în cei 25 de ani trecuți 
de la eliberarea țării de sub 
jugul fascist, cu deosebire a ani
lor de după cel de al IX-lea 
Congres, Tezele și proiectul de 
Directive jalonează cu precizie 
științifică sarcinile fundamentale 
de viitor ale partidului și statului, 
indică principalele direcții de

dezvoltare a țării, orientează cu 
clarviziune întreaga noastră poli
tică internă și externă pentru 
următorul deceniu. Este deosebit 
de semnificativ și îmbucurător 
faptul că principalele probleme 
și sarcini care preocupă întregul 
nostru partid, care vizează dez
voltarea economică-socială a țării 
sînt supuse dezbaterii publice în 
adunări și conferințe. în presă, 
în organizații de masă și obștești 
creîndu-se un cadru larg unde 
membrii de partid, toți oamenii 
muncii întruniți într-un uriaș co
locviu își spun părerea, vin cu 
propuneri constructive, partici- 
pînd astfel nemijlocit la conce
perea și, evident, la realizarea a- 
cestor obiective a căror însemnă
tate nu mai trebuie subliniată.

Pot afirma fără teama de a 
greși că ampla dezbatere desfă
șurată în uzina noastră, soluțiile 
care au reieșit cu acest prilej voi 
conduce la mobilizarea întregului 
colectiv în vederea realizării 
Sarcinilor de plan și angajamen

telor luate în cinstea celor două 
evenimente de importanță epoca
lă pentru patria noastră. în adu
nările extraordinare, în adunările 
desfășurate sub egida Frontului 
Unității Socialiste, comuniștii din 
organizația noastră de partid, 
toți salariații uzinei, și-au ma
nifestat deplina adeziune la poli
tica internă și externă a partidu 
lui, au dat o înaltă apreciere do
cumentelor ce vor fi supuse dez
baterii Congresului al X-lea al 
partidului. Participînd direct, cu 
răspundere și maturitate politică 
la acest fructuos dialog între 
conducerea de partid și popor, 
dînd o înaltă apreciere, practică 
și principială, documentelor care 
fac în prezent obiectul acestei 
ample dezbateri cetățenești, oa
menii muncii din uzina noastră 
și-au însușit integral sarcinile ce 
le revin în următorii ani, anga- 
jîndu-se să facă totul pentru ca

(Continuare în pag. a Il-a)

Hotărîri ale Consiliului de Miniștri 
privind generalizarea experimentării 

noului sistem de salarizare și majorarea
salariilor

in întreprinderile forestiere, complexele pentru 
industrializarea lemnului, întreprinderile de produse

și industrializarea lemnului, întreprinderile de gospodărie
comunală, locativă și balneo-climaterice

Printr-o hotărîre a Consi
liului de Miniștri s-a aprobat 
generalizarea, cu începere de 
la 1 august a.c. a experimen
tării noului sistem de salari
zare și majorarea salariilor în 
întreprinderile forestiere, com
plexele pentru industrializa
rea lemnului, întreprinderile 
de produse finite din lemn, și 
trusturile de exploatare, 
transport și industrializarea 
lemnului aflate sub îndruma
rea și controlul Ministerului 
Economiei Forestiere, precum 
șl în unitățile silvice de sub 
îndrumarea și controlul Con
siliului Superior al Agricul
turii.

Potrivit prevederilor hotă- 
rîrii, salariile muncitorilor, 
inginerilor, economiștilor, 
tehnicienilor și funcționarilor 
din industria de exploatare și' 
prelucrare a lemnului se ma
jorează în medie cu 9,2 la 
sută ; împreună cu majorarea 
salariilor mici efectuată în 
1967, se asigură pe ansamblul 
ramurii o creștere de 10,8 la 
sută. în silvicultură, majora
rea medie a salariilor urmea
ză să fie de 11,6 la sută; rea- 
lizîndu-se pe acest sector îm
preună cu majorarea salarii
lor mici din 1967 o creștere 
medie de 16 la sută.

De aceste creșteri ale sala
riilor vor beneficia peste 
240 000 de salariați ale căror 
venituri anuale vor fi cu a- 
proximativ 402 milioane lei 
mai mari față de cele realizate 
înainte de 1 august 1967.

Ca și în celelalte ramuri in
dustriale unde s-a aplicat 
noul sistem de salarizare, și 
în industria de exploatare și 
prelucrare a lemnului și sil
vicultură, nivelul salariilor 
muncitorilor și personalului 
tehnico-administrativ va fi 
stabilit în funcție de cantita
tea, calitatea și răspunderea 
în muncă. Avînd la bază a- 
eeste criterii, salariile vor fi 
mai direct legate de rezulta
tele obținute în producție de 
fiecare salariat și de ale în
treprinderii în ansamblu. Prin 
aplicarea noii salarizări
realizează o mai bună core
lare a salariilor muncitorilor, 
inginerilor, economiștilor și 
tehnicienilor din economia fo
restieră cu salariile din alte

se

ramuri ale industriei repu
blicane. în vederea stimulării 
muncitorilor din unele uni
tăți mari și complexe care 
produc plăci aglomerate fi- 
brolemnoase și sortimente 
superioare de mobilă pentru 
realizarea unor produse la un 
înalt nivel calitativ, competi
tive pe piața externă, aces
tora li se acordă un nivel mai 
ridicat de salarizare în com
parație cu celelalte unități din 
această ramură.

O dată cu generalizarea 
noii salarizări, și lucrătorii din 
exploatări forestiere, industria 
lemnului și silvicultură vor 
beneficia de sporuri de 
salarii pentru vechime neîn
treruptă în aceeași imitate, de 
gratificații anuale pentru de
pășirea prin efort propriu a 
beneficiilor planificate, pre
cum și de premieri în cursul 
anului pentru rezultate deose
bite obținute în activitatea 
lor.

Introducerea noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor va constitui pentru 
lucrătorii din industria de ex
ploatare, prelucrare a lemnu
lui și silvicultură un puternic 
imbold în înfăptuirea preve
derilor cincinalului și a pro
iectului de Directive ale celui 
de-al X-lea Congres al parti
dului privind conservarea, a- 
părarea și dezvoltarea fon
dului forestier al țării, valo
rificarea superioară și efici
entă a masei lemnoase, îm
bunătățirea continuă a calită
ții și diversificarea produselor 
industriei lemnului în vederea 
satisfacerii într-o mai bună 
măsură a cerințelor în conti
nuă creștere ale economiei 
naționale și ale exportului.

Tot cu începere de la 1 au
gust a.c., Consiliul de Mi
niștri a aprobat generalizarea 
experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea 
salariilor muncitorilor și per
sonalului tehnico-administra- 
tiv din întreprinderile de gos
podărie comunală, locativă, și 
balneo-climaterice ale consi
liilor populare.

Conform prevederilor hotă- 
rîrii, salariile muncitorilor, 
inginerilor, economiștilor și

funcționarilor din acest sector 
urmează să fie majorate în 
medie cu 9,6 la sută ; împreu
nă cu majorarea salariilor 
mici care a avut loc în 1967, 
se asigură pe ansamblu o 
creștere de 16,5 la sută.

De această majorare a sa
lariilor vor beneficia circa 
153 000 de salariați, ale căror 
venituri anuale vor fi mai 
mari cu aproximativ 330 mi
lioane lei, comparativ cu cele 
realizate înainte de 1 august 
1967. Și pentru lucrătorii din 
acest sector introducerea nou
lui sistem de salarizare și ma
jorarea salariilor va constitui 
un puternic stimulent în vede
rea creșterii eficienței econo
mice a activității întreprinde
rilor, scurtării duratei de e- 
xecuție a lucrărilor de repa
rații, îmbunătățirii calității 
acestora și pentru mai buna 
deservire a populației.

★
Cele două hotărîri ale Con

siliului de Miniștri vin să 
confirme din nou consevența 
cu care se înfăptuiesc preve
derile celui de-al IX-ea Con
gres al partidului referitoare 
la ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii și ale Ho- 
tărîrii Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român din octombrie 
1967, cu privire la îmbunătă
țirea sistemului de salarizare 
și majorarea salariilor.

Numărul ramurilor econo
mice la care s-a aprobat pînă 
acum generalizarea noului 
sistem de salarizare și majo
rarea salariilor se ridică la 8. 
La acestea se adaugă învăță- 
mîntul de toate gradele. In a- 
cest fel, de noua salarizare 
beneficiază peste 1,5 milioane 
muncitori, ingineri, econo
miști, cadre didactice, tehni
cieni și funcționari.

în momentul de față se fac 
pregătiri în celelalte ramuri 
ale economiei naționale în ve
derea introducerii noului sis
tem de salarizare și de ma
jorare a salariilor.

GEORGE SBÄRCEA, 
membru al juriilor de creație 

și interpretare despre

lor care au nemurit Voronețul, 
cu distincția miniaturiștilor pc 
care l-a adăpostit Dragomirna 
și cu toate culorile pictorilor 
care au descins din ei, forma 
înțeleaptă, de Jar al casei, a 
gînditorului de la Hamangia cu

gama de transfigurări artistice 
ale sentimentului patriei pe 
care le-a consacrat istoria de 
veacuri a poporului român ? 
Cred că nu.

Ar mai rămîne 
pildă, aerul în

creații artiști*  
spiritualității româ- 

antologie care să 
întîile noastre sti- 

versurile noastre 
strădania uneori în- 
vechilor cronicari cu

cea aburită de ancestralitate a 
„Cumințeniei pămîntului“ și 
timbrul, așa cum ni-1 putem 
imagina, al țiinbalelor în sune
tele cărora se înscăunau cîndva 
domnii țării cu notele grave 
ale imnurilor contemporane ar 
izbuti oare să încapă toată

alături, de 
care se înalță și 
zidurile înseși 
ale mănăstirii 
Căluiu, ctitorită 
în /mul 1588, în 
preăjma unor 
vremuri care se 
anunțau tulburi, 
lîngă un izvor 
cu apă limpede 
despre care le
genda spune că 
a țîșnit chiar pe 
locul în care a 
bătut din co
pită calul alb 
al lui Mihai Vi
teazul, unul din
tre acei bărbați 
năpraznici care 
au încercat să 
înfrîngă un des
tin, să ridice din 

pulbere și să împingă spre con
turul lor adevărat hotarele me
reu încălcate ale patriei, ar mai

DE EA MAMAIA

MIHAI PELIN

(Continuare în pag. a Il-a) I

— Ce puteți spune acum 
despre nivelul actualului 
festival față de cele anteri
oare ?

— Socotesc că de la ulti
ma ediție a Festivalului de 
muzică ușoară de la Mamaia, 
creația și interpretarea de 
muzică ușoară românească 
au avut numeroase ocazii de 
a-și îmbogăți experiența și 
exigența, și de a asigura ac
tualului concurs și festival 
un nivel ridicat față de edi
țiile anterioare. Ceea ce 
constituie o dovadă a inte
resului mereu mai mare ma
nifestat de tineret față de 
acest gen de muzică este nu
mărul mare al concurenților

MARIA SAVU
(Continuare în pag. a V-a)

-ROMÂNIA SOCIALISTĂ
In circuitul economic

INTERNAȚIONAL
Amplul program de dezvol

tare și modernizare a econo
miei naționale se întemeiază în 
principal, așa cum rezultă din 
cele două documente progra
matice de o excepțională în
semnătate principială, teoretică 
și practică — Tezele și proiec
tul de Directive pentru Con
gresul al X-lea al P.C.R. — pe 
valorificarea superioară a re
surselor naturale și umane, pe 
mobilizarea la maximum a tu
turor posibilităților interne. 
Totodată, un loc important în 
creșterea economică și promo
varea consecventă a progresu
lui tehnico-științific în toate 
ramurile îl va deține în conti
nuare dezvoltarea schimburilor 
economice externe, participarea

ALEXANDRU PUIU
doctor în

cu eficiență sporită la diviziu
nea internațională a muncii.

în aprecierea realistă a sar
cinilor și proceselor calitative 
noi preconizate în domeniul 
cooperării economice interna
ționale și a comerțului exterior 
trebuie pornit de la realizările 
importante pe care țara noastră 
le-au obținut în cei 25 de 
ani trecuți de la eliberarea 
României de sub jugul fascist. 
Această retrospectivă poate da 
măsura exactă a influenței fa
vorabile pe care construcția so
cialistă și-a exercitat-o și în 
domeniul comerțului exterior,

economie

Ne simțim obligați să amintim 
în acest context faptul că, ur
mare a dinamismului schimbu
rilor comerciale externe, volu
mul acestora a crescut în anul 
1968 de peste 6,7 ori față- de 
1950, că în perioada 1966—1968 
a fost atins un ritm mediu 
anual de creștere de peste 12 
la sută, ritm superior celui în
registrat în dezvoltarea în ace
lași interval de timp a comer
țului mondial. De notat este, 
de asemenea, și faptul că in
dustrializarea țării, valorifica
rea superioară a resurselor na
turale și umane au favorizat

concomitent mutații 
esențiale în însăși 
exportului românesc. __
ficînd afirmația putem arăta*  că 
în timp ce față de anul 1950 în 
anul 1968 ponderea combustibi
lilor, a materiilor prime mine
rale și a celor de proveniență 
vegetală și animală în totalul 
exportului a scăzut de la peste 
75 la sută la circa 41 la sută, 
ponderea mașinilor și utilajelor 
pentru producție a crescut de 
la 4,2 la sută la 21,3 la sută, a 
produselor chimice, îngrășămin
telor și cauciucului sintetic de 
la 1,7 la sută la 6,2 la sută, a 
mărfurilor industriale de larg 
consum de la 1,3 la sută la 14,4'

(Continuare în pag. a V-a)

calitative 
structura 
Exempli-
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VOM DĂRUI TOATE FORȚELE

CONGRES AL 
PARTIDULUI

DEZVOLTĂRII CONTINUE
Felicitări brigăzii studențești

de la I.A.S. Toporul
La Reșița: SESIUNE DE

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Toată
A PATRIEI SOCIALISTE

laudele i In zece zile de lucru de clnd se 
muncă patriotică, cei 32 studenți agronomi 
de sezon pe 30 ha cultivate cu porumb, au 
baloți de paie, au lucrat Ia transportarea

capacitatea 
și energia — 

realizării sar ci 
nilor care ne 
stau în fată

(Vrmare din pag. I)

gată în realizări, dovedește cit 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general a fost cea mai bună ale
gere, contribuția sa la elaborarea 
și înfăptuirea programului parti
dului relevîndu-1 țării ca pe un 
om politic clarvăzător, neobosit, 
devotat fără preget cauzei po
porului, idealului nobil al socia
lismului și comunismului. Nu pot 
decît să salut din toată inima 
propunerea realegerii sale în a- 
cest înalt post, de secretar gene
ral al partidului, exprimînd prin 
rîndurile mele o satisfacție și o 
bucurie manifestată de altfel și 
de către delegații sutelor de mii 
de comuniști întruniți în confe
rințele extraordinare din județe.

Aș dori, totodată, să asigur con
ducerea partidului și pe tovară
șul Ceaușeșcu, personal, în nu
mele colectivului de cercetători 
și salariați ai Institutului de infra- 
mierobiologie „Ștefan S. Nicolau" 
că întreaga noastră capacitate și 
putere de muncă vor fi dăruita 
și în viitor îndeplinirii, într-un 
înalt spirit de răspundere, a 
sarcinilor pe care documentele 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
le va pune în fața oamenilor de 
știință.

Faptele
suportul trainic 

al adeziunii
(Vrmare din pag. I)

planul de producție pe acest ap, 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă să fie realizate în mod 
exemplar.

în această atmosferă de puter
nică efervescență creatoare, gene
rată de apropierea Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român și a celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei, am 
avut deosebita cinste de a parti
cipa în calitate de delegat al 
uzinei de utilaj chimic „Grivița 
roșie", la conferința extraordinară a 
Organizației municipale de partid 
București, for care într-o unanimi
tate deplină a inimilor și sentimen
telor a hotărît să propună Con
gresului al X-lea realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar gene
ral al C.C. al P.C.R. Fiu devotat 
al poporului, militant care și-a 
închinat întreaga viață cauzei co
munismului și luptă neobosit 
pentru triumful adevărurilor so
cialismului în lume, om politic cu 
o contribuție esențială în stabi
lirea științifică a direcțiilor prin
cipale ale operei de edificare 
socialistă a patriei. în promovarea 
unui climat novator în toate do
meniile de activitate, în respec
tarea consecventă a principiilor 
democratismului socialist, tovară
șul Nicolae Ceaușescu reprezintă 
mîndria întregului popor, popor 
care în nenumărate rînduri și-a 
manifestat nețărmurita dragoste 
ce i-o poartă, prețuirea și încre
derea nelimitată.

Vreau să asigur conducerea 
partidului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, în numele 
meu și al întregului colectiv de 
muncă al uzinei „Grivița roșie", 
că vom face totul pentru conti
nuarea în ritm susținut a amplu
lui program de perfecționare a 

. producției și a muncii, creînd 
condiții optime realizării integra
le a sarcinilor de plan suplimen
tare primite din partea conducerii 
de partid și de stat. Angajamen
tele luate în întrecerea socialistă 
de către muncitorii, tehnicienii și 
inginerii uzinei de a realiza pes
te plan 9 milioane lei la produc
ția globală, 2 milioane lei la pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
un milion lei beneficiu. 20 va
goane cisternă și economisirea a 
300 tone metal, reprezintă cel 
mai elocvent mod în care ne 
exprimăm adeziunea deplină față 
do politica internă și externă a 
țării, fermitatea cu care sîntem 
deciși să acționăm pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne stau în 
față.

Telegrame și scrisori adresate

Comitetului Central al Partidului

Comunist Român, tovarășului

Nicolae Ceaușescu

(Vrmare 'din pag. 1\

iectul de Directive privind 
dezvoltarea economiei națio
nale din următorii ani, docu
mente de excepțională însem
nătate ce dau viață celor mai 
nobile idealuri ale întregului 
popor. Tineretul uzinei vede 
in documentele ce vor fi a- 
doptate de Congresul al X-lea 
realizarea propriilor idealuri 
și năzuințe, posibilitatea cea 
mai largă de dezvoltare și a- 
firmare a personalității sale".

Același glnd, același senti
ment avîntat răzbate din me
sajele pe care le-au adresat 
reprezentanți ai tineretului 
universitar, studenți aflați în 
aceste zile de vacanță în cu
noscute 
practică 
muncii 
„Pentru 
legrama 
tabăra de la Costinești — cei 
care ne pregătim să purtăm 
mai departe făclia tradițiilor 
științifice și culturale ale pa
triei, aceste documente contu
rează clar perspectiva activi
tății noastre după absolvire, 
ne înflăcărează visurile și ela
nurile, mobilizind plenar for
țele noastre tinere în îndepli
nirea marilor răspunderi și o- 
bligații sociale trasate de par
tid. Ne exprimăm deplina 
noastră aprobare pentru con
ținutul acestor documente de 
înaltă ținută științifică, cu un 
profund caracter realist care 
prefigurează imaginile impe
tuoasei dezvoltări a României 
pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste".

Relevînd excepționala în
semnătate a Congresului al 
X-lea, a hotărîrilor pe care le 
va adopta, exprimînd acordul 
unanim cu programul conținut 
în Tezele C.C. al P.C.R. și în 
proiectul de Directive, telegra
mele dau glas satisfacției și 
adeziunii cu care oamenii 
muncii din întreaga țară, co
muniști și nemembri de par
tid, tineri și vîrstnici, au pri
mit hotărîrea Conferinței mu
nicipale de partid București 
de a propune realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
C.C. al P.C.R. și a celorlalte 
conferințe Județene, care au 
dat mandat delegaților la 
Congres să susțină această 
propunere.

„Susținem cu căldură și 
profundă adeziune această ho
tărîre — se spune în telegra
ma pe care o adresează tova
rășului Nicolae Ceaușescu co
muniștii, întregul colectiv al 
Uzinei de construcții metalice 
și mașini agricole din Bocșa 
(Caraș-Severin) — și sîntem 
convinși că prin realegerea 
dumneavoastră în această 
funcție de mare răspundere și 
de o deosebită importanță 
pentru partidul și statul nos
tru, partidul, avînd în fruntea 
conducerii sale un militant de 
seamă va asigura mobilizarea 
tuturor energiilor creatoare 
ale poporului român la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea al partidului, pentru

tabere de odihnă, la 
sau pe șantierele 
voluntar-patriotice i 

noi — se arată în te- 
studenților aflați în

ridicarea patriei noastre pe 
înalte trepte ale civilizației și 
progresului“.

„Această hotărîre — scriu 
salariații întreprinderii agri
cole de stat din Berzovia — 
exprimi încrederea și dragos
tea fierbinte a comuniștilor, a 
noastră a tuturor față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
înalta prețuire pe care i-o a- 
cordăm activității neobosite în 
fruntea Comitetului Central, 
pentru aplicarea în mod crea
tor a principiilor marxist-Ie- 
niniste la condițiile concrete 
ale țării noastre, pentru afir
marea viguroasă a României 
în rîndurile națiunilor lumii".

„Este cel mai firesc și cel 
mai frumos — scriu tinerii de 
la Uzina de fibre sintetice dân 
Iași — să ne dăm adeziunea 
noastră deplină celor care, 
fixind perspectivele de dez
voltare în toate sectoarele de 
activitate ale societății noas
tre socialiste s-au identificat 
lucid cu visurile noastre, le-au 
argumentat științific, și ne-au 
învățat să pășim cu Justifi
cată încredere spre viitor. 
Personalitatea dumneavoastră 
— se adresează aceiași tineri 
secretarului general al C.C. al- 
P.C.R. — este cel mai minu
nat exemplu pentru noi, cei 
care ne formăm acum ca lu
crători comuniști, ca oameni 
care în viață să poată răspun
de oricînd, am dăruit totul po
porului și patriei noastre iu
bite. Realegerea dumneavoas
tră în funcția de secretar ge
nera] al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
va fi garanția cea mai fermă 
pentru împlinirea idealurilor 
noastre, va fi un prilej de 
mulțumire și bucurie unanimă 
care ne va stimula și mai 
mult în eforturile noastre zil
nice de făurire a României pe 
care o visăm".

In telegrama pe care o a- 
dresează în numele tuturor 
tinerilor 
și tehnicieni, 
U.T.C. de la Uzinele 
gust“ din Capitală se 
..Asemenea întregului 
noi cunoaștem și 
întreaga dumneavoastră acti
vitate ce a-ți desfășurat-o 
pentru cauza întregului popor 
român, dîrzenia și abnegația 
cu care v-ați angajat în lupta 
partidului de slujire neobo
sită a intereselor patriei și 
ale poporului. Îndeplinind 
din fragedă tinerețe funcții de 
înaltă răspundere încredin
țate de partid, dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu 
v-ați atras prețuirea și recu
noștința întregului nostru po
por prin rolul de seamă în ac
tivitatea Comitetului Central în 
elaborarea politicii marxist- 
leniniste creatoare a partidu
lui și statului nostru, în fun
damentarea programului de 
dezvoltare a construcției so
cialiste, în întărirea colabo
rării frățești a țării noastre 
cu toate țările socialiste, in 
afirmarea viguroasă a Româ
niei socialiste în rîndul na
țiunilor lumii. Avîndu-vă pe 
dumneavoastră în fruntea 
partidului, cei mai iubit și

muncitori, ingineri 
organizația 

„23 Au- 
spuneI 
popor, 

prețuim

ro
de

prețuit fiu al poporului 
mân, noi, tinerii, alături 
întregul popor, avem garan
ția și siguranța că idealurile 
noastre scumpe, exprimate 
atît de elocvent în programul 
de Înflorire a patriei conți
nut în documentele pentru 
Congresul al X-lea al parti
dului, vor fi înfăptuite, avem 
chezășia că tot ceea ce ne-am 
propus se va realiza".

„Pentru noi, tînăra genera
ție angrenată în grandiosul 
program de edificare a Ro
mâniei socialiste — scriu ti
nerii constructori și slderur- 
giști de pe platforma Combi
natului siderurgic Galați — 
nimic nu este mai presus 
decît a urma exemplul dv. de 
muncă, de abnegație, de înflă
cărat patriotism de care dați 
dovadă, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fn întrea
ga activitate pe care o depu - 
neți zi de zi, oră de oră, pen
tru binele națiunii române. 
Integrați în efervescenta mun
că creatoare cu care întregul 
popor transpune în viață ho- 
tărîrile partidului, noi, tinerii, 
ne facem o misiune de onoare 
de a fi prezenți tot mai activ 
în vasta operă de construcție a 
socialismului, de a urma nea
bătut politica partidului nos
tru, conștienți fiind că acesta 
este unicul drum de împlinire 
a năzuințelor și visurilor 
înaripate. Exprimînd recunoș
tința noastră profundă față de 
Partidul . Comunist Român, 
față de dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceausescu, pen
tru condițiile minunate de 
muncă și de viață create tine
rei generații vă asigurăm că 
nu ne vom precupeți nici 
efort pentru a da 
nilor trasate de 
toricelor hotărîri 
luate de cel de-al 
greș al P.C.R.

în telegrama 
organizațiilor U.T.C.

’ .Grivița Roșie1

un
viață sarci- 
partid, is- 

ce vor fi 
X-lea Con-

comitetelor 
~. de la 

Uzinele „Grivița Roșie“ se 
spune ! „Noi, membrii organi
zației revoluționare de tineret 
al cărui militant de frunte ați 
fost și dumneavoastră iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
animați de un fierbinte pa
triotism, sîntem mîndri că ne 
știm moștenitori ai glorioase
lor tradiții de muncă și de 
luptă ale 
pentru 
socială 
nare șl 
hofărîti 
această 
adăugind noi valori materiale 
și spirituale economiei, știin
ței si culturii românești.

Ne angajăm în fața Comite
tului Central al partidului. în 
fața dumneavoastră personal, 
ca prin întreaga noastră acti
vitate să dezvoltăm în con
știința tinerilor principiile 
moralei comuniste, crezul 
fierbinte al patriotismului, al 
umanismului și internaționa
lismului socialist, dezvoltarea 
dorinței de autoperfecționare 
continuă în vederea înfăptu
irii construcției socialiste, pro
pășirii și Înfloririi patriei 
noastre dragi, Republica So
cialistă România".

poporului nostru, 
libertate națională și 
ale mișcării revoluțio- 
democratice și sîntem 
să ducem mai departe 

prețioasă moștenire

La conducerea tării

un om intre oameni
(Vrmare din pag. I)

lor și Directivelor pe care le va 
dezbate Congresul al X-lea al 
partidului.

Un conducător de popor dă 
măsura sa printr-o sumă de ac
țiuni și fapte care se răsfrîng 
pozitiv asupra acelui popor. Pe 
lîngă acestea, el se relevă și prin 
faptul de a coborî fără preget în 
mijlocul acelui popor, ai cărui 

putința de a 
de conducător, 
și povestindu-i 

păsul. Cu alte 
să spun că acela 
conducătorul cel

cetățeni au 
se apropia 
îmbrățișîndu-1 
bucuria ori 
cuvinte, vreau 
e într-adevăr
bun, care pe lîngă știința de a 
conduce destinele unei națiuni

se relevă și ca un om, ca o exis
tență umană aleasă.

în tovarășul Nicolae Ceaușescu 
văd sălășluind, într-o perfectă 
armonie, aceste două însușiri de 
preț. Conducătorul partidului 
nostru e bun și simplu ca un om, 
iar omul este lucid și prevăză
tor ca un conducător.

De aceea, cînd am citit că în 
Conferințele județene de partid 
s-a propus realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, am văzut 
în opțiunea comuniștilor un 
gest de o mare responsabi
litate. Gest care implică nu 
numai răspunderea mare a 
conducătorului, ci și pe a 
noastră: va trebui să optăm, cu 
aceeași luciditate, și pentru uma
nitatea cea mai de preț din noi

înșine. Astfel, ceea ce va Hotărî 
Congresul va deveni faptă, în
crederea noastră avînd suportul 
cel mai temeinic.

Sînt încredințat că în această 
țară, cu acest popor, cu aseme
nea conducători tot ce se face și 
se va face înseamnă creație pen
tru popor, creație izvorîtă din 
aspirațiile acestuia și pusă Ia te
melia fericirii acestuia. în acest 
larg context creator, opera de 
artă are anume sarcini și datorii 
de împlinit, are un rol ce nu 
poate fi ignorat, rol și loc izvo- 
rîte din trebuința poporului de 
opere înalte, pe măsura cugetu
lui și forței lui, așa cum de alt
fel încă o dată a spus-o răspicat, 
în numele poporului, secretarul
general al partidului într-una 
din cuvîntările ținute în aceste 
zile.

Un bilanț pentru care brigada studențească de la I.A.S. To- 
poru merită toate 
află In tabăra de 
au realizat lucrări 
eliberat 300 ha de
a 600 tone cereale de la siloz la baza de recepție și au verificat 
hibridarea porumbului pe o suprafață de 300 ha. Cîștigul mediu 
astfel realizat de fiecare student este de 35 lei pe zi.

Solicitați în împrejurări deosebite de conducerea întreprin
derii, au muncit cu toată rîvna șl într-una din nopți, mai 
mult de 3 ore, la lopătatul a 4 vagoane de orz. Pentru aceasta, 
fiecare student a fost premiat de directorul I.A.S.-ului, inginer 
Gheorghe Mănoiu.

ȘTIINȚIFIC

• 2 ianuarie 1959: Lunik-1, 
prima navă cosmică lansată 
în direcția Lunii trece la o 
distanță de 1400 km de sa- 

' telitul natural al Terrei. 
Cosmonava sovietică devine 
prima planetă artificială a 
sistemului nostru solar.

• 12 septembrie 1959 : 
Lunik-2 atinge, pentru pri
ma dată in istoria zboruri
lor cosmice, suprafața Lunii.

• 4 octombrie 1959 : Lu- 
nik-3 fotografiază timp de 
40 de minute fața invizibilă 
a Lunii. Fotografia istorică 
realizată de către Lunik-3 
este prima imagine recep
ționată pe Pămînt a acestei 
porțiuni a suprafeței sele
nare. (pe care o vedeți In 
imaginea alăturată).

• 31 iulie 1964 1 sonda 
spațială Ranger 7 transmit« 
pe Pămînt 4 316 fotografii 
ale suprafeței lunare.

• 31 ianuarie 1966 : este 
lansată in Uniunea Sovietică 
stația automată Luna-9 care 
realizează o aselenizare lină 
în regiunea Oceanului Fur
tunilor. Se stabilește pentru 
prima dată o legătură ra
diofonică stabilă cu un alt 
corp ceresc. Stația transmi
te fotografii detaliate ale 
suprafeței solului lunar.

• 3 aprilie 1966 : stația 
automată Luna-10 se pla
sează pe orbită circumluna- 
ră devenind primul satelit 
artificial al Lunii. Misiunea 
navei — studiul spațiului 
cosmic circumlunar.

• DRAGOSTE LA LAS VEGA8 :
rulează la Patria (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), București (orele
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,00), 
Favorit (orele 8,30; 11,45: 14; 16; 
18,15; 20,30). Feroviar (orele 9; 11: 
13; 15; 17; 19; 21), Modem (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Sta 
dionul Dlnamo (orele 20,30).
e COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI ClINI VERZI: rulează la 
Republica (orele 9; 11.30; 14;
16,30 ; 18,45 ; 21,15), Festival lo
vele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Exceisior (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamu: 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
Grădina Festival (orele 20,30),
dina Expoziției (orele 20,30).
e DEȘERTUL ROȘU : ruleazl la 
Central (orele 9,30; 12,15: 15; 18; 11), 
Grădina Doina (orele 20,30).
• LA DOLCE VITA : ruleazl la 
Unlon (orele 15,30; 19).
• OMUL MOMENTULUI I rulea
ză la Luceafărul (orele »: 11,15; 
13,30: 16,15: 18,30 : 20,45).
• NOAPTEA GENERALILOR I
rulează la Gloria (orele 9; 11.45; 
14,30; 17,15; 20), Tomis (orele
9—15,30 în continuare, 18,15), Gră
dina Tomis (orele 20,15).
• SOARE Șl UMBRA i rulează la 
Munca (orele 20).
• COMEDIANȚn : rulează la 
Buzeștl (orele 15,30; 18), Grădina 
Buzesti (orele 20,30).
• LOVITURA PUTERNICA s ru
lează la Crîngașl (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15).
• VERA CRUZ : rulează la Mo
șilor (orele 15,30), Grădina Moși
lor (orele 20,30).
• ROLLS-ROYCEUL GALBEN 1 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18).
• CRIMA DIN PĂDURE — pre-

Ieri seara la Ca
sa de cultură a 
sindicatelor din 
Reșița a luat sfîr- 
șit prima sesiune 
de comunicări ști
ințifice a tinerilor 
ingineri din Com
binatul siderurgic 
Reșița, organizată 
de comitetul coor
donator al U.T.C. 
din combinat cu 
sprijinul comite
tului de direcție.

Timp de două zile 
tinerii au discutat 
în lumina docu
mentelor de partid 
supuse dezbaterii 
publice, probleme 
legate de cerceta
rea științifică, per
fecționarea orga
nizării producției, 
a muncii, Tinerii 
specialiști au pre
zentat peste 20 de 
referate și comu
nicări, multe fiind

materializate 
producție, altele 
urmînd să fie stu
diate și aplicate. 
Sesiunea se înscrie 
în ansamblul ac
țiunilor inițiate 
de comitetul coor
donator U.T.C. pe 
linia diversificării 
manifestărilor în
chinate Congresu
lui partidului și 
zilei de 23 August.
MIHAI TEODOR

SCURTĂ ISTORIE A CUCERIRII LUNII
• 2 iunie 1966 : stația au

tomată Surveyor-1 aselenl- 
zează lin și transmite 11000 
de fotografii ale suprafeței 
lunare. Seria Surveyor con
tinuă misiunea de explorare 
a Lunii.
• 10 august 1966 : Lunar 

Orbiter-1 inaugurează stu
diul suprafeței lunare de la 
joasă altitudine.
• 25 august 1966 — 8 apri

lie 1968 : seria sondelor spa
țiale sovietice Luna-11 — 
Luna-14 continuă studiul 
automat al Lunii.

• 11 octombrie 1967 : este 
lansată, în primul zbor de 
încercare, nava Apoilo-7 
destinată să asigure aseleni
zarea unui echipai uman.

•21 decembrie 1968: astro- 
nauții Frank Borman, Ja- 
mes A. Lovell și William A. 
Anders execută un zbor 
circumlunar la bordul navei 
Apollo-8 și se intoro pe Pă
mînt după o călătorie spa
țială de 6 zile. Este prima 
vizită omenească în apropie
rea imediată a Lunii.
• 3 martie 1969 : ApoIlo-9 

decolează pentru a efectua 
un zbor «rircumterestru de 
10 zile in care a fost verifi
cat modulul lunar — vehi- 
colul destinat să depună pe 
suprafața Lunii primii vizi
tatori tereștri.

• 18 mai 1969 : este lansa
tă nava spațială Apollo-10 
care efectuează un zbor cir
cumlunar. Astronauțil Tho
mas Stafford și Eugene

Cernan se desprind de nava 
Apollo-10 și coboară Ia bor
dul modulului lunar pînă la 
o distanță de ,14 km de su
prafața Lunii,’ simulînd o 
aselenizare.

• 13 iulie 1969: în U.R.S.S. 
se lansează stația automată 
Luna-15 destinată cercetă
rilor științifice asupra Lunii 
și a spațiului cosmio circum
lunar. Dirijare» zborului 
stației, determibAiwa para
metrilor traiectoriei și re-

cepționarea informațiilor 
sînt realizate de un complex 
de comandă și măsurători 
de pe 
calcul 
crează

• 16
Kennedy este 
spațială Apollo-U. La bor
dul ei, alături de Michael 
Collins, se află cosmonauti; 
Neil Armstrong și Edwin 
Aldrin, primii oameni care 
vor debarca pe Lună.

Pămînt. Centrul de 
coordonator prelu- 

informațiile primite, 
iulie 1969 : la Cape 

lansată nava

mleră t rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,00; 18,00; 20,45. 
e RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT : 
rulează la Inlrătlrea intre popoare 
(orele 15,15; 17,45; 20).
• ULTIMA TURA : rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 20).
• ZIARISTUL : rulează la Cotro- 
cenl (orele 15; 18,30).
• PRIETENELE > rulează la 
Popular (orele 15,30).
• PENTRU INCA PUȚINI DO
LARI : rulează la Cosmos (orele 
15,30 ; 18 : 20,15).
a OPERAȚIUNEA 1 
rulează la Grivița 
20,30).
• FELDMAREȘALA :
Grivița (orele 9; 11,15; ___ _ .....
a SlNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Volga (o- 
rele 9—15,45 tn continuare i 18,15; 
20,30).
• „ARMATA CODOBATURILOR*  
DIN NOU IN LUPTA : rulează la 
Munca (orele 16; 18).
a POSTSEZON : rulează la Raho- 
va (orele 15,30).
• IN ORAȘUL „8*:  rulează la 
Flacăra (orele 20).
a APELE PRIMĂVERII : rulează 
la Unirea (orele 18).
a PRINȚESA TRISTA : rulează 
la Ferentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15), 
Progresul (orele 20,30).
a "STRĂIN IN CASA i rulează la 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30 : 15,45 : 18,15 ; 20,45). Grădina 
Aurora (orele 20,30).
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI : rulează la Moșilor
(orele 18).
a VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART : rulează la Dacia (o- 
rele 8; 9,50; 11,55; 14,05; 16,15; 18,30; 
20,45.
• ARUNCAȚI BANCA IN AER I 
rulează la Bucegl (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Arta (orele 
9—16 în continuare; 18). Grădina 
Arta (orele 20,30).

BELGRAD : 
(orele 18,15;

rulează Ia 
I; 13,30; 16).

« OPERAȚIUNEA BAN GENNA
RO : rulează 
15,30; 18).
• AM DOUA 
tați : rulează 
20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Rahova (orele 18). Gră
dina Rahova (orele 20.30).
• TARZAN, OMUL 
rulează la Lumina

la Viitorul
MAME ȘI 

la Viitorul

(orele
DOI 

(orele
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JUNGLEI
_ ______ (orele 8,45-

16,30 în continuare : 18.15 : 20.45) 
Progresul (orele 15,30 . 18), Progre 
sul Pare (orele 20,30).
A TARZAN. OMUL MAIMUȚA 
rulează la Flacăra (orele 15,30: 18) 
O MARELE ȘARPE : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13.45: 16: 18,15
20.30) ,
• ADIO, GRINGO 1: rulează la 
Unirea (orele 18), Grădina Unirea 
(orele 20,30).
• NE1MBL1NZITA ANGELICA :
rulează la Lira (orele 15,30: 18). 
Giuleștl (orele 15.30; 18: 20.30), Mio
rița (orele 9.30: 11,30: 13,30; 16: 
18,15: 20,30). Grădina Lira (orele
20.30) .
• ÎN UMBRA COLTULUI : ru
lează la Pacea (orele 18; 18; 20). 
«, PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Popular (orele 18; 20.30).
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI : rulează la Crădina Vitan 
(orele 20,30).
• PROGRAM DE SCURT ME
TRAJE : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare.

■ 10,09 Limba engleză (reluare)
• 10,25 Limba germană (reluare)
• 10,50 Ce-ați dori să revederi ? 
Filmul artistic „K. O.‘‘ e 12,15 
închiderea emisiunii de dimlneriță
• 17,30 Buletin de știri « 17,35 
Lumea copiilor „Biblioteca Iul 
Așchluță“ • 17,50 Circ pe 16 mm
• 18,15 Studioul pionierilor „La 
mare-n vacanta mare“ o 13,45 Un 
Interpret îndrăgit al ctnteculul ol
tenesc : Ion Luican • 19,00 Croni
ca Ideilor. Național șl Internațio
nal tn construcția socialistă. Parti
cipă Mlreea Mallța, adjunct al 
ministrului afacerilor externe și 
conf. Petru Pînzaru • 19,30 Tele- 
furnalul de seară • 20,00 Repor
taj-anchetă „Maria din Avrig"
• 20,30 Avanpremiera • 20,40 Sea
ră de teatru TV : „Improvizația 
de Ia Versailles“ de Molière
• 21,45 Monografii contemporane, 
„între limite și performante său 
știința îndrăznelii" — film de Ho- 
rla Vastloni • 22,00 Consultație 
tehnică TV. Alegerea, construcția, 
montarea șl reglarea antenelor de 
televiziune (II) e 22.15 Telejurna
lul de noapte și buletinul meteo
rologie • 22,30 Publicitate « 22,35 
Criterii. Arte frumoase • 22,50 
Recital Gigliola Clnquettl O 23,25 
închiderea emisiunii programu
lui I.
PROGRAMUL TL

Q 19,30
«t 20,00 Concert
Perlea ' __  _______
(S 20,45 Un oraș pentru două mi
lioane — reportaj-anchetă e 21,05 
Film serial „Comisarul Maigret“
• 21,55 închiderea emisiunii.

Telejurnalul de seară 
simfonie. Tonei 

dirijînd pagini simfonice
JOI, 17 IULIE 1969

Teatrul satlrlc-muzical ,.C. Tă 
nașe“ (la grădina Boema) . FEMEI. 
FEMEI, FEMEI — ora 20 ; Ansam
blul „Perinița“ (în sala Teatrului 
„C. I. Nottara“) : PERINIȚA MEA

Sentimentul patriei
(Vrmare din pag. I)

rămîne, apoi, poate Curtea de 
Argeș. Ar mai rămîne alături, 
de asemenea, însăși faptul că 
acolo unde mîhnitul meșter 
Manole și-a frînt aripile de șin
drilă a țîșnit un izvor și că din
colo, unde un domn român și-a 
strunit calul înaintea unui zbor 
fulgerător și incisiv, a țîșnit un 
șlt izvor — adică relația, in- 
transcriptibilă în întreaga ei 
semnificație, dintre aceste două 
legende în care atît gestul final 
al învinsului, cit și dezlănțuirea 
inițială a viitorului învins ră
vășesc deopotrivă lacrimile din 
adîncul generos al pămlntuiui 
de sub Carpați.

Din cele mai vechi timpuri și 
pînă în zilele noastre arta popu
lară românească a perpetuat 
tradiții de frumos tn care rafi
namentul disciplinat și exube
ranța, totuși, a arhetipurilor 
s-au împletit organio cu un sen
timent profund al locului, al 
originii. Trecută în creația ar
tistică cultă ca sentiment al pa
triei, această stare de conștiin
ță s-a îndreptat totodată spre 
un stadiu superior de manifes
tare, spre o etapă de reorgani-

zare a reperelor care-i deter
mină conturul, suprafața de 
cuprindere și profunzimea de 
expresie. Din acest punct de 
vedere. „Cîntarea României“ de 
Alecu Russo se constituie în- 

. tr-un veritabil punct de conflu
ență al tuturor vechilor ipos
taze ale sentimentului pairiei 
din creația artistică româneas
că, într-un filtru prin care, o 
dată trecute, aspirațiile poporu
lui și ale cărturarilor săi se pă
trund de semnificații stabile, 
ferm orientate și capabile să 
fie receptate în toate comparti
mentele conștiinței sociale pe 
care le vizează intenționalita
tea lor. Prin Alecu Russo șl 
prin pașoptiștii luminați, ala 
căror opere, împreună cu „Cîn
tarea României“, alcătuieso o 
constelație distinctă în cultura 
românească, sentimentul patri
ei devine genul proxim al tu
turor marilor creații artistice, 
diferența lor specifică decur- 
gînd din condițiile istorice care 
le-au generat, din caracterele 
formelor sub care s-au legiti
mat și, bineînțeles, din darul de

a fi unice, irepetabile, al perso
nalităților care le-au zămislit, 

între Octavian Goga, adevă
rat corifeu al patriotismului 
poetic românesc și Theodor 
Pallady, interpret înțelept al 
peisajelor din Bucium, sau în
tre Dimitrie Paciurea și Geor- 
ge Enescu, aparent — dincolo 
de faptul că înaintea tuturor a 
existat Mihail Eminescu, expre
sie supremă a iubirii de patrie
— nu se poate stabili nici o re
lație nemijlocită de concepte 
estetice. Dar sentimentul patri
ei, prezent, în egală măsură, în 
obiectivările artistice ale fiecă
ruia, îi reunește sub cupola 
aceluiași dom. Dincolo de „Hi
mera" lui Dimitrie Paciurea și 
dincolo de „Rapsodia română“ 
a lui George Enescu transpare 
același tezaur de spiritualitate
— izvor al forței prin care 
Constantin Brâncuși, în toate 
peregrinările sale, și-a păstrat 
inalterată substanța cu care, 
incă din copilărie, l-au invadat 
peisajul natural și riturile exis, 
tențiale ale Gorjului. Iată ade
văruri care ne pot întări în 
credința că noțiunea mai nouă

de poezie patriotică exprimă un 
comandament actual sprijinit 
de o lungă consolidare istorică. 

Revirimentul sentimentului 
patriei din creația artistică ro
mânească a ultimului sfert de 
veac se înscrie în rîndul fap
telor revelatorii prin care noua 
orînduire, orinduirea socialistă 
își justifică legitimitatea istori
că. Poezia și proza ultimilor 
ani, artele plastice și muzica se 
reîntorc spre sentimentul tonio 
al patriei nu pentru că s-ar fi 
simțit vreodată părăsite de ei, 
ci, dimpotrivă, pentru a-i con
frunta permanența cu realita
tea redimensionată a patriei și 
a oamenilor ei. Operele de artă 
rezultate din această confrun
tare, prin reperele de incontes
tabilă valoare pe care le conțin, 
se pregătesc să-și dovedească 
perenitatea. Vor rezista timpu
lui, fără îndoială, acele opere 
ai căror creatori, printr-o loia
litate probantă, au respectat 
regula jocului pe care o presu
pune procesul de creație artis
tică și s-au menținut în limite
le generoase ale acestui res
pect. Cu alte cuvinte, vor rezis
ta timpului operele acelor crea
tori care, răscoliți de sentimen
tul patriei, au înțeles și înțeleg 
că patria este realitatea muncii 
și gîndirii poporului, configura
tă spre binele acestuia de con
ducătorul său încercat, Partidul 
Comunist Român.
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GEO BOGZA

Coloanele de distilare metanol-glicon. (Uzina de fibre sintetice

coline, ritmurile înalte caracte- 
României zilelor noastre; tim- 
Iașului au fuzionat într-un ge- 
și cuprinzător timp al energii-

între a fost și va fl este cuprinsă 
acea infinită gamă de eforturi și îm
pliniri și metamorfozări ce dimensio
nează prezentul orașului, constituind nu

O roată dințată. 
Un compas.
O suveică.
O instalație chimică..

15 
în 
de
Și

O cifră : cu țevile produse în Iași în
tr-un singur an s-ar putea confecționa 
un inel capabil să înconjoare... pămîn- 
tul la Ecuator 1

dar impresionează 
mai mult, prin ti-

în- 
Vor- 
ade- 
pro- 
ape-

(DIN CUVÎNTAREA ROSTITA DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU CU PRILEJUL VIZITEI LA 
IAȘI — OCTOMBRIE 1968)

• Din proiectele ce urmează 
să prindă viață în cursul ace
stui an menționăm : construirea 
a 2 600 de apartamente, 40 000 
m.p. străzi-pavaje, 20 săli de 
clasă, 15 km rețele apă și ca
nal, eletrificarea a încă 31 de 
sate din județ, amenajarea a 
100 de locuri în grădinițe, 208 
locuri în internate etc. Se va 
da în folosință modernul hotel 
turistic cu 340 de paturi și, pînă 
în 1970, un spital de pediatrie 
cu 400 de locuri și o sală de 
sporturi.

„Dacă aș avea vîrsta pe care o au cei mai tineri prieteni 
ai mei, adică dacă aș avea atîția ani cîți au trecut de cînd 
pe aceste pămînturi a început o nouă istorie, și ar trebui să-mi 
aleg orașul în care trebuie să învăț, și aș vrea să învăț în 
mod riguros fără să-mi pierd totuși romantismul tinereții, dacă 
aș vrea să devin un bun specialist, dar să rămîn sau să ajung 
într-un grad și mai mare, receptiv la poezie, dacă aș vrea să 
pot trece, ca în universuri proprii, dintre eprubete și retorte 
sub lumina stelelor și sub mireasma teilor înfloriți cu o fată 
de mînă, dacă aș vrea ca sufletul și spiritul meu să se formeze 
sub semnul bourului și al microscopului electronic, atunci n-aș 
sta mult pe gînduri și aș suna la poarta Universității din lași".

„Am putut constata cu satisfacție că industria lașului 
se dezvoltă continuu, făcînd din acest oraș unul din marile 
centre industriale ale patriei noastre. Aceste succese sînt 
o dovadă a faptului că și în Iași, ca pe întreg cuprinsul pa
triei, programul elaborat de Congresul al IX-lea se trans
formă în realitate. Sînt dovezi ale realismului sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea, ale justeței politicii marxist-

leniniste a partidului nostru, care face totul pentru dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a socialismului, pentru crește
rea continuă a forțelor de producție, pentru perfecționarea 
relațiilor de producție, a întregii noastre societăți“.

Sînt pur și simplu emoționat acum, 
cînd încep a scrie aceste cîteva rînduri 
despre Iași — și nu faptul că-s ieșean 
e pricina; cred că oricine se așează 
în fața colii de hîrtie cu gîndul de a 
scrie despre fosta Capitală a Moldovei, 
e cuprins de un pic de sfială. Atîtea 
amintiri, atîtea monumente, atîtea nume 
mări, atîtea pene ilustre scriind des
pre „Dulcele târg...“. Priviți orașul seara, 
de pe dealul Repedea. Tabloul este 
unic. Valea pare un uriaș acvarium în 
care s-au adunat miliarde de ființe mi
croscopice fosforescente. Apa se cla
tină ușor, luminițele pîlpîie, clipesc, 
contopindu-se și alcătuind uriașul mi
riapod strălucitor care este lașul. Mi
cile lumini își pierd dimensiunile, de
venind puncte pîlpîitoane. Un asemenea 
punct luminos poate fi . fereastra vre-

• Tn anul care a trecut, noile 
fabrici din zona industrială au 
furnizat economiei naționale 
130 000 tone țevi din oțel, 38 000 
tone profile din oțel, 22 milioa
ne m.p. țesături, garnituri de 
mobilă în valoare de 136 milioa
ne lei, 18 milioane bucăți trico
taje, 57 000 tone ulei etc.

e Față de 1950, producția in
dustrială a județului a crescut 
de peste 16 ori.

unei biblioteci universitare în sala că. 
reia întîrzie, aplecat asupra tomurilor, 
studentul ieșean. Poate fi unul dintre 
becurile de pe aleile Copoului ce tăî— 
nuiesc plimbările și șoaptele îndrăgos- 
tiților. Unul dintre punctele luminoase 
este, poate, flacăra acetilenei cu care, 
la vreun ultim planșeu, sudorul îm
bină armătura unui nou (al cîtelea ?) 
bloc ieșean. O luminiță dintr-acestea 
izvorăște poate din pătratul galben al 
ferestrei actorului care, în liniștea se
rii repetă, însuflețind cine știe ce per
sonaj cu mantie și spadă. Ori poate 
este filamentul incandescent al lămpii 
de masă a inovatorului care, aplecat 
asupra schițelor, înfiripează, din păien
jenișul de linii, viitorul dispozitiv au
tomat...

Colinele lașului, în mantia lor de în
tuneric, unduiesc liniștite, depănîndu-și 
șirul abia bănuit al butucilor de viță.

„De pe colină pe colină / Orașul meu, 
bătrînul Iași / își pune straie de lu
mină” — spune poetul George Lesriea.

Prezentul luminos al lașului socialist 
a început, de fapt, acum 25 de ani, 
în zilele toamnei de aur a lui 1944. 
Mai vîrstnicii, cercetîndu-și amintirile, 
pot înfiripa imagine cu imagine ta
bloul orașului inform și fumegînd. Noi, 
cei tineri, putem afla cîte ceva despre 
lașul de atunci doar cercetînd foile 
îngălbenite ale ziarelor vremii, tipărite 
adeseori pe hîrtie de împachetat. Și 
pentru unii și pentru ceilalți, o scurtă 
trecere în revistă a unor titluri și crîm
peie de fraze din presa ieșeană de 
acum 25 de ani mi se pare c-ar pre
zenta un oarecare interes. Nu numai- 
decît pentru a încerca anume compa
rații zdrobitoare, de genul „12 tram
vaie în 1944, aproape 200 în 1969“, 
ci spre a descifra cîte ceva din sufletul 
acestui oraș, din optimismul și dîrzenia 
locuitorilor săi care, însuflețiți de co
muniști, au crezut întotdeauna în vii
torul bătrînului Iași și au luptat ne
obosit pentru transformarea gîndului 
în faptă.

Ziarele care apăreau la Iași la sfîr- 
șitul lui 1944 și începutul lui 1945 vor
besc, la modul dramatic, despre re
construcție și întinerire, despre eroism 
și lipsuri, despre bucurii și necazuri 

cotidiene, despre avînt și entuziasm, 
pasiune și dăruire, muncă și luptă. 
O fulgerare de titluri și fraze (inspi
rată, poate, de maniera utilizată de 
Dos Pasos) poate creiona sumar fizio
nomia unui oraș. Și mi s-ar părea re
velatoare referiri contrapunctice astăzi- 
ieri, tocmai pentru motivul că istoria 
tinereții unei așezări ca lașul poate oferi 
adevărate exemplare pilde de energii 
descătușate.

Propun, așadar, ca, atunci cînd admi
răm noile cartiere ieșene, să ne amin
tim și fraza înserată cu amărăciune în 
nr. 35 al ziarului „Lupta Moldovei” : 
„După aprecierile serviciului tehnic, 
30 la sută din clădirile lașului sînt dis
truse, iar o mare parte din rest, nelocui
bile (7 iunie 1945), ori acest fragment 
dintr-un articol publicat în nr. 102 al 
ziarului „Scînteia“ : „lașul evacuat de 
trupele hitleriste a fost cîtva timp un 
oraș ucis. Un oraș pustiu, lipsit de orice 
activitate economică. Un oraș fără apă, 
fără lumină, fără ziare, cu firele tele
fonice tăiate, cu liniile ferate distruse,“. 
Tot „Scînteia“ (nr. 105 din 11 ian. 1945)

Reportaj de MIRCEA RADU lACOBAN

». ' W*

descoperea și cealaltă față a orașului: 
„Dar lașul mai are o față : oamenii săi. 
Orașul acesta, pe jumătate distrus, pe 
care cruzimea fascistă a vrut să-1 trans
forme într-un morman de ruine, închide 
în el forțe care l-ar face să renască 
mai frumos, mai viu ca oricînd : voința 
neclintită a oamenilor săi". Cînd vom 
călători prin zona industrială să ne a- 
mintim că ea reprezintă un vechi vis 
al comuniștilor ieșeni, care, în 1945 
(18 mai), scriau în coloanele ziarului 
„Lupta Moldovei“ : „Poate, într-un vi
itor, se va trece Ia crearea de zone 
speciale industriale, de locuințe munci
torești, aflate sub semnul igienei, cul
turii, confortului“.

Minunat exemplu de transformare a 
visului lucid în faptă oferă lașul zilelor 
noastre! Priveliștea impresionantă a 
sumedeniei de uzine și fabrici ridicate 
pe șesul Bahluiului mi se pare și mai 
semnificativă dacă recitesc „cronica în
ceputurilor“. Cîtă bucurie și emoție în 
această știre : „Zilele trecute, o veste a 
străbătut muncitorimea ieșeană : a su
nat din nou sirena Ia „Țesătura" ! Fa
brica, părăsită și distrusă, a început să 
reînvie“ ’ („Lupta Moldovei“ nr. 29). 

■Trecînd printre miile de războaie care 
zvîcnesc neobosit în noile hale ale mo
dernei întreprinderi „Țesătura", să ne 
amintim de evenimentul pe care l-au 
sărbătorit, Ia 17 mai 1945, ieșenii : „20 de 
războaie au început lucrul la „Țesă
tura“. 20 de războaie înalță un imn al 
muncii. Am părăsit fabrica „Țesătura" 
cu credința că în ritmul războaielor 
se țes firele unei lumi noi“. („Lupta 
Moldovei“ nr. 18). Aceste „fire ale unei 
lumi noi“ (splendidă imagine !) prindeau 
ființă nu numai la „Țesătura“ ci și la 
„Nicolina" („Moldova liberă“ scrie : „O 
nouă victorie a muncitorilor de Ia Ate
lierele C.F.R. Nicolina: podul rulant 
a fost reparat!“ (nr. 158 din 2.IV.), pe 
străzile acoperite de moloz („A început 
refacerea liniilor de tramvai pe traseul 
Copou" — anunță, în nr. 249, ziarul 

„Moldova liberă“), în lupta cu greutățile 
de pretutindeni. „Lupta Moldovei“ sa
lută (în nr. 8) primele tramvaie care 
au început să străbată din nou bulevar
dele ieșene, iar în nr. 14 anunță imi
nenta sosire a „primilor litri de apă 
de la Timișești pe conducta nou repa
rată“. Ceferiștii reușesc să pună în 
circulație, de trei ori pe săptămînă, 
două automotoare pe distanța Iași — 
București („Lupta Moldovei“ nr. 39), să 
repare linia ferată Iași — Botoșani și 
să dăruiască țăranilor din Andrieșeni 
și Vlădeni fiare de plug, sape, coase... 
(„Lupta Moldovei" nr. 5). Prin muncă 
neobosită, adeseori eroică („Sfidînd 
moartea, tînărul Ion Vlădicu a deminat 
șapte hectare“ — scrie „Moldova liberă“ 
nr. 160), lașul începe să-și recapete, ti
mid, personalitatea : „De cîteva săptă- 
mîni, orașul a căpătat o viață nouă. In 
forfota bogată a străzilor, în aglomera
țiile din puținele tramvaie, pe drumu
rile altădată pustii ce duceau spre Uni
versitatea Ieșeană, au început să se 

distingă grupuri dese de studenți“ 
(„Lupta Moldovei“ nr. 34). Să nu uităm, 
atunci cînd admirăm orășelele studen
țești de pe Copou și de sub Tătărași 
că, în 1945, era salutată ca o însemnată 
izbîndă redeschiderea primului cămin 
studențesc ieșean : cel de pe Sărărie, 
cu 150 de. locuri („Lupta Moldovei“ nr. 
12). Muncitorimea și intelectualitatea 
progresistă a sprijinit cu abnegație 
cauza studenților rămași fără cămine 
(puținele care existau fuseseră distru
se), fără cantine, fără săli de curs. 
George Mărgărit scria (în „Moldova 
liberă“ nr. 209): „Studenții ne cheamă 
să Ie reclădim căminele, să le asigurăm 
pîinea zilnică, să le ridicăm din fața 
ochilor negura grijilor, să le redăm se
ninătatea necesară învățăturii". Și iată 
că Universitatea este redeschisă, iar 
rectorul Al. Myller va spune, în cuvîn- 
tul inaugural: „în mijlocul orașului 
în ruine, în clădirea în bună parte arsă, 
deschidem cu emoție cursurile univer
sitare“ („Lupta Moldovei“ nr. 17, din 16 
mai 1945). Iubindu-și orașul, ieșenii vi
sează la viitorul luminos al străvechii 
așezări moldovenești. Tot cu prilejul 
reluării cursurilor universitare, Mihail 
Sadoveanu spunea : „Știu, totuși, că 
lașul va înflori“. Este emoționantă a- 
ceastă încredere nestrămutată în mîine 
și aș dori să atrag atenția în mod deo
sebit asupra discursului rostit de Mi
hail Sadoveanu atunci („Moldova li
beră“ nr. 192): aproape necunoscut, 
el conține un admirabil elogiu adus 
lașului —• și s-ar cuveni să fie din nou 
înfățișat cititorilor. Pe fondul acestei 
lupte continui pentru vindecarea ră
nilor războiului și construirea unui oraș 
ce se prefigura modern și puternic, ar
tiștii își reluau locul pe baricadă. „Mol
dova liberă“ (nr. 281) anunță : „Pictorii 
ieșeni pregătesc cea dintîi expoziție: 
„Cum vedem orașul nostru drag“, iar 
un alt ziar salută întîiul concert al 
Filarmonicii (se cînta Enescu), întîiul 
spectacol al Teatrului Național...

Fapte, fapte, fapte — cascadă emo
ționantă și revelatoare.

Acesta era lașul de acum 25 de ani, 
orașul căruia socialismul i-a făurit o 
tinerețe irezistibilă, orașul care, ca și 
alte așezări românești, s-a metamorfo
zat uimitor, împingînd amintirile un
deva dincolo de limita credibilului. 
Le-am răscolit nu pentru a reînvia 
vechi amărăciuni, ci tocmai pentru a 
ne bucura deschis, omenește, de dis
tanța imensă ce desparte lașul de ieri 
de lașul zilelor noastre. O singură do
minantă comună : dragostea ieșenilor 
pentru orașul lor, totdeauna vie și ne
stinsă. Dragoste care, sprijinită de dîr- 
zenie, mîndrie și entuziasm, a contri
buit din plin la edificarea tuturor „mi
nunilor contemporane" ce au înflorit 
în fiecare cartier ieșean.

Mozaicul din Piața Unirii a înfiripat, 
din frînturi de marmură, simbolurile in
dustriei ieșene. Au trecut doar cîțiva 
ani de cînd constructorii au terminat 
vastul tablou de piatră, dar privirea în
registrează de pe acum absențe — unele 
virtuale, altele prezumtive. Panoul va 
trebui — cumva — îmbogățit; de la 
data proiectării, industria ieșeană s-a 
dezvoltat și diversificat, apărînd unități 
noi, ale căror simboluri se cer — în 
mod firesc — așezate alături de cele
lalte. Rîndurile de față nu se vor un 
reproș la adresa creatorilor frumosului 
și sugestivului mozaic; vinovat — dacă 
poate fi întrebuințat aici acest ter
men — este doar ritmul în care s-a 

făcut și continuă să se facă industria
lizarea bătrînului oraș, ritm care a 
contribuit și la împămîntenirea unor 
substantive altădată necunoscute în vo
cabularul industrial al orașului de pe 
cele șapte coline. De pildă, Iaminorist.

Mitologia dă relații destul de amă
nunțite despre zeul focului, ba, îmi a- 
mintesc și de un basorelief avînd drept 
subiect fierăria lui Hefaistos : o nico
vală, patru bărbați lovesc cu cioca
nele, Palas Atena veghează. Ades, foarte 
ades, în reportaje avînd drept temă 
crîmpeie din munca metalurgiștilor, am 
întîlnit referiri.sau comparații, cel de-al 
doilea termen fiind constituit de subpă- 
mînteanul atelier al șchiopului Hefais
tos. Iertați-mă, dar nu pot fi dezacord : 
comparați fierăria zeului (asemănă- 

toate cu orice biată potcovărie rurală 
de la începutul secolului) cu o hală din- 
tr-o uzină metalurgică modernă. Foalele 
vrăjite? Jucării față de exhaustoarele 
și instalațiile de aer comprimat. Cioca
nele, nicovala ? Miniaturi pe lîngă forje, 
reductoare, linii automate. Dintr-un 
singur punct de vedere comparația re
zistă : Hefaistos stăpînea metalul și-I 
mlădia după propriul plac; metalur
gistul din zilele noastre dispune de 
soarta oțelului, tranșformîndu-1 și pre- 
lucrîndu-1 cu aceeași dezinvoltură cu 
care — după cum atestă legendele — 
era lucrat în atelierul lui Hefaistos. 
în rest, totul la „scară“, mult în defa
voarea prea uzitatei comparații, deve
nită, în timp,, „floricică“ gazetărească.

„Hefaistoșii“ ieșeni sînt laminoriștii. 
Cei mai mulți dintre ei nu-și închipuiau, 
acum 7—8 ani, că vor contribui la îm
pămîntenirea unui substantiv inexistent 
pînă atunci în vocabularul industrial 
din dulce tîrgul Ieșilor. Erau construc
tori atunci, sau montori, și nu pro
iectau să schimbe cazmaua ori cheia 
franceză cu butoanele pupitrului de 
control. Uzina pe care o ridicau din 
temelie avea să prilejuiască fiecăruia 
inaugurarea unui nou și neașteptat ca
pitol în biografie; la modul cel mai 
propriu se poate afirma că, în primă

vara lui 1962, constructorii își făureau 
destinul cu propriile mîini, fiecare că
rămidă, fiecare utilaj montat însem- 
nînd cîte un pas către un nou orizont 
de viață. Astăzi, foștii constructori sînt 
cuptorarî și laminoriști încercați, de
prinși să mlădieze eternul etalon al re
zistenței : oțelul. La Iași, substantivul 
Iaminorist presupune periplul imense
lor suluri de bandă trimise de la Hu
nedoara și Oțelul Roșu, cu derulări, bu- 
clări și unduiri subterane în care oțe
lul se mlădiază ca fundele înnodate în 
părul unei școlărițe, presupune rostogo
lirea de apocalips a electrozilor circulari 
înecați în scîntei ca artificiile unei 
fiesta mexicane, presupune duduitul 
flăcărilor în nesfîrșitul tunel de foc 
al celor 50 de cuptoare, presupune spec
taculoase modelări între fălcile reduc- 
toriilui ce soarbe literalmente țeava in
candescentă, presupune duduitul cu 
ecou de cataclism primar al rostogolirii 
țevilor pe patul cu role... Hefaistoșii din 
hale nu fac gesturi mărețe, mînuind for
midabile baroase ori înfruntînd colbul 
auriu al scînteilor-licurici. Simplu, fi
resc am spune, ei apasă un buton ori 
răsucesc o manetă, determinînd aerul 
comprimat să modifice traiectorii in
candescente, dominînd fără efort zvîr- 
colira metalului dezlănțuit. Aparent 
lipsită de spectaculos, munca lamino- 
riștilor ieșeni presupune mai degrabă 
mișcări de claviaturi decît înfruntări 
directe cu metalul albit de flăcări, iar 
rezultatul confirmă adevărul potrivit 
căruia stăpînirea tehnicii moderne im
plică în egală măsură risipă de inteli
gență, pricepere, dăruire, inițiativă — 
și abia undeva, în planul al șaptelea, 
efort fizic.

Pînă acum 10—15 ani, dacă un că
lător întreba „ce să vizitez în Iași?“ i 
se. răspundea invariabil: Pinacoteca, 
Trei Ierarhi, Golia, Bojdeuca lui Crean
gă. La întrebarea respectivă răspunsul 
este astăzi același, sau aproape aceiași 
doar în prima sa parte : „Vizitați mu
zeele, Trei Ierarhi, Bojdeuca din Ți- 
cău, vizitați noul cartier Socola, noul 
Tătărași, noua zonă industrială, noua 
Piață a Unirii...“. Iată deci că monu
mentelor lașului li s-au adăugat al
tele : acestea nu poartă încă pecetea 
trecerii deceniilor, 
tot atît, dacă nu și 

nerețe și grandoare. lașul și-a făurit, 
în ultimii ani, o puternică zonă in
dustrială, în perimetrul căreia se înal
ță turnurile argintii ale noii Fabrici de 
ulei, profilul zimțat al noilor fabrici 
de mobilă, uriașa hală monobloc a U- 
zinei metalurgice, eleganta clădire a 
Fabricii de mase plastice, noile hale ale 
Uzinei mecanice Nicolina, coloanele 
albe ale Uzinei de fibre sintetice, tur
nurile de răcire ale Termocentralei etc. 
etc.

Dar nu numai întreprinderi noi în
seamnă zona industrială a lașului, ci 
și noi cartiere de locuințe, adevărate 
orășele ridicate pe locul unor mahalale 
insalubre. Iar noi cartiere înseamnă 
nouă frumusețe, geometria elegantă a 
străzilor și spațiilor verzi adunînd în 
luminoase ansambluri arhitectonice 
sute de blocuri cu fațade realizate în 
subtile nuanțe ale terasitului. Blocuri 
noi în Socola, blocuri noi în Nicolina, 
Tătărași, Copou, Păcurari... Vechile ar
tere, obișnuite cu casele scunde, așe
zate fără nici o noimă, după cheful și 
inspirația oricui, s-au deprins acum cu 
etajele cinci și șapte, cu 'terasele eta
jelor unsprezece.

în întinerită Piață a Unirii se întîl- 
nesc, ca niște rîuri ajunse la capătul 
drumului, cinci artere, fiecare cu spe
cificul ei. De jos, pe strada ce trece pe 
lîngă școala în care a învățat Sado- 

veanu, pătrunde în inima orașului vu
ietul gării, freamătul călătorilor, din
spre Copou coboară studenții, aducînd 
cu ei veselia și entuziasmul proprii ti
nereții avîntate ; de sus, dinspre Să- 
rărie, alunecă liniștea marilor clinici 
universitare ; către Socola și Nicolina 
trec tramvaiele care, la ora schimbu
lui, poartă spre noile fabrici miile de 
muncitori ieșeni ; la capătul străzii Ște
fan cel Mare, ca un delicat filigran, 
tronează Palatul Culturii ce adăpos
tește în sălile-i luminoase opere de Ve
ronese, Murillo, Caravaggio, Van Dyk, 
Aman, Grigorescu, Tonitza, Băncilă... 
Sus, pe Copou, constructorii cé au ri
dicat noile cămine studențești au oco
lit cu grijă, acolo unde a fost posibil, 
bătrînii tei ai Copoului, astfel încît 
ferestrele luminate ale noilor complexe 
studențești sînt încadrate de coroanele 
grele ale arborilor în ale căror tulpine 
s-a rotunjit al 70-lea sau 80-lea cerc. 
Această grijă față de vestmîntul verde 
al lașului, pretutindeni prezentă, îmi 
amintește versurile poetului Nicolae Ța- 
țomir despre macaragiul care a scos 
un tei de pe locul unei viitoare con
strucții „cu grijă, să nu-1 scuture de 
floare“, transplantîndu-1 apoi într-unul 
din noile parcuri ale orașului... 

o simplă „punte de legătură“ între 
timpul trecut și timpul viitor, ci o au
tentică rampă de lansare. Unghiul ferm 
caracteristic acestei rampe-vector poa
te fi dedus, pas cu pas, dacă se ordo
nează, în cadență de metronom, șuvo
iul cifrelor care, ilustrînd stadiul ac
tual al dezvoltării lașului, prefigurea
ză elocvent și viitoarele lui coordo
nate. în ultimele două decenii, viața 
orașului s-a structurat în funcție de o 
realitate nouă : prezența ritmului ca 
factor catalizator și dinamizant.

De altfel, dac-ar fi să investim gra
matica și cu virtuți consemnative <fe 
ordin sociologic, atunci s-ar putea 
voțbi, prin analogie cu existența unui 
„Viitor 1“ și „viitor II“, despre „trecu- 
tdl 1“ și „trecutul 11“ drept categorii 
proprii lașului: Trecutul I: lașul Iui 
Cuza și Kogălniceanu, Eminescu și 
Creangă, Mațorescu, Ibrăileanu și Phi- 
lippide, Cobă'lcescu și Xenopoi, Bănci
lă, Sadoveanu și Topîrceanu, orașul 
care și-a durat, în timp și piatră, Go-

lia și Trei Ierarhi, Academia Mihăi- 
leană și turnurile Galatei. Trecutul II: 

•— ceva mai aproape de deceniile noas
tre — orașul începea să se cufunde în 
propriile-i reverii și în acel „dolce far- 
niente" provincial al ' vagii așteptări 
„ca să sune monoton / ornicul cu trei
cadrane / de la Sfîntul Spiridon“ — 
cum, cu ascuțită și amară ironie, nota 
Topîrceanu... __________

A existat, în dezvoltarea orașului; "Un 
mare hiatus de ritm, care a potolit pînă 
Ia insesizabil pulsul înnoirilor; adevă
rata explozie de dinamism proprie a- 
nilor noștri a trebuit, de aceea, mai M“ 
tîi să clatine obișnuințe și să dezră
dăcineze deprinderi. Tradiția presti
gioasă este și va fl oricînd aură, dar 

ea nu poate suplini efortul cotidian 
susținut și căutările fervente îndrep
tate în direcția racordării la freamă
tul contemporan ce însuflețește 
treaga noastră patrie socialistă, 
beam, ceva mai înainte, despre o 
vărată „explozie de dinamism“ ; 
porțiile ei pot fi descifrate numai 
lîndu-se Ia elocventul și lapidarul grai 
al cifrelor: în ultimii ani s-au con
struit la Iași 15 fabrici; față de 1950, 
producția industrială a crescut de 
ori; numărul salariaților ocupați 
industrie urmează să fie, în 1970, 
șase ori mai mare decît în 1950... 
fiecare cifră se corelează cu o a doua, 
dintr-un cu totul alt sector al vieții 
citadine, reflexele industrializării pu
țind fi urmărite în impresionantul a- 
vînt al construcției de locuințe (un 
sfert din suprafața locuibilă a lașu
lui a fost construită în ultimii cinci 
ani !), în înzestrările din domeniul în- 
vățămîntului, ocrotirii sănătății, artei, 
culturii ș.a.m.d. Entuziasmantele ritmuri 
ieșene se impun prin intermediul ver
ticalelor, terasitului, asfaltului, covoa- 
relor de flori, sau mai puțin specta
culos, dar nu și mai puțin temeinic, 
operează mutații în mentalități și op
tici, valorifică disponibilități spirituale 
și afective, realizînd acea punte-vec- 
tor între a fost și va fi. împlinirile so
cialiste au adus, în orașul de pe cele 
șapte 
ristice 
purile 
neros 
lor descătușate, în care ieri-azi-mîine 
înseamnă lucidă și entuziasmantă tra
iectorie mereu ascendentă.

Și toate aceste cifre, toate aceste 
ritmuri sînt desprinse din marea car
te de căpătîi a țării — cartea Directi
velor Partidului Comunist Român — 
din care constructorii noului Iași și-au 
extras, cu mîndrie și pasiune, partea 
lor de răspundere și de vis.

Privesc orașul de azi — în acest a- 
notimp jubiliar în care aniversăm li
bertatea și demnitatea țării și ne pre
gătim pentru cel de-al X-lea Congres 
al partidului, pentru o nouă și stră
lucită etapă a istoriei noastre — și 
parcă văd aievea cum, peste ani, ima
ginile și datele acestui prezent vor tre
ce la capitolul „începuturi“, repere 
comparative într-o evoluție spectacu
loasă, mereu și mereu ascendentă, pe 
drumul luminat de partid.
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POȚI TRECE PRIN 
VIAȚĂ CA UN 

SIMPLU FIGURANT'
— Cînd omul vrea să facă o 

treabă, o face, indiferent de 
piedicile ce-i apar în drum, con
chide interlocutorul nostru.

★
Pentru suceveni impunătoarea 

clădire a Casei de cultură, care 
va fi inaugurată zilele viitoare, 
se identifică cu numele proiec
tantului, arhitectul Nicolae 
Porumbescu. Cu patru ani în 
urmă, cînd a venit la Suceava, 
după ce repurtase certe succese 
profesionale în București, — prin
tre altele a proiectat clădirea 
Circului de. Stat — oamenii se 
mirau. Cum a putut părăsi Ca- 
?itala ? De ce a venit aici ? 

reptat, au început să-i simtă 
prezența la D.S.A.P.C. — Su
ceava. Blocurile erau mai fru
moase, încadrate organic în 
peisajul dealurilor domoale pe 
care e situat municipiul, interi
oarele mai largi, într-adevăr func
ționale. Apoi, Casa de cultură, 
cel mai frumos edificiu al Suce
vei. îmbinînd elementele tradi 
ționale fondului de arhitectură 
populară bucovineană cu elemen
tele caracteristice arhitecturii 
modeme.

— De ce am ales Suceava ? 
Știu, pentru unii a pleca în pro
vincie înseamnă, implicit, accep
tarea unei existențe mediocre, 
avînd în schimb satisfacția unei 
ușoare și strălucite realizări pro
fesionale. Dacă iei lucrurile în 
serios, dacă meditezi asupra rea
lităților în mijlocul cărora îți 
desfășori munca ajungi să-ți dai 
seama de felul în care poți con
tribui efectiv la instaurarea spi
ritului creator, la înlăturarea ori
cărei umbre de rutină. Tinerii 
au în această privință un rol pri
vilegiat. Tocmai de aceea e trist 
să constați o îmbătrfnire nefi
rească la un tînăr, de tipul ce
lor ce se agață de locul lor în 
București, gîndindu-se că, che
mați să-și arate utilitatea în altă 
parte nu prea ar avea ce arăta... 
Explicații și justificări se găsesc, 
căci nu e greu să motivezi as
peritățile luptei împotriva iner
ției.

— Cînd credeți că apare iner
ția ?

— Cu siguranță, în ceea ce 
privește domeniul nostru, atunci 
cînd nevoia e saturată. Aici, 
poarta receptivității e larg des
chisă. Teoria că în orașele mici 
inerția e mai puternică, neper- 
mițînd oamenilor să se realizeze 
era adevărată cînd acestea erau 
locuri unde nu se întîmpla ni
mic. Acum, cînd socialismul le-a 
schimbat destinul, puterea nou
lui e mare, constituind un șoo 
.pentru vechiul sistem inerțial și 
e suficientă o mînă de oameni 
hotărîți și capabili pentru a 
schimba roata care s-a mișcat 
atît de greu. Fenomenul pro
vincial n-a dispărut, e pre
zent. Dar nu mai este ca
racteristic, fiind înlocuit de vigu
roasa capacitate de intervenție a 
noului, hotărîtă să schimbe totul. 
Această luptă cere dăruire, con
vingeri și credințe neșovăielnice 
— apanaje ce revin, prin exce
lență — tinerilor. Lupta cu via
ța în front deschis cere ieșirea 
în primele rînduri, confruntarea 
cu tine însuți, care este cea mai 
grea dar și cea mai hotărîtoare.

Mi-am amintit că, odată cu ar
hitectul Porumbescu veniseră în 
1965 și alți arhitecți. După scurt 
timp însă au părăsit Suceava. 
De ce ?

— Poate că oamenii nu sînt în
deajuns de tari pentru a rezista 
la o luptă deschisă. Aceasta este, 
iarăși în contradicție cu sensul 
tinereții...

★
însăși noțiunea de proiect con

ține o doză de neprevăzut. In-*  
dicațiile cu privire la parametrii 
funcționali sînt aproximative, ne- 
putînd fi prevăzute exact. De a- 
ceea, pot interveni schimbări 
după instalarea utilajelor, dato
rate acelor cadre tehnice care au 
sesizat nosibilitățile de îmbună
tățire. Există însă oameni cărora 
le e teamă de neprevăzut, atunci 
cînd acesta înseamnă modificare, 
transformare. Prudența este o 
calitate, dar ea nu trebuie să se 
transforme în eufemismul fri
cii. De cele mai multe ori însă, 
teama că liniștea va dispare, că 
va trebui să se muncească serios 
pentru a pune la punct un nou 
procedeu, mult mai economic, 
coalizează pe cei care își văd 
tulburată starea inerțială. „De ce 
să se modifice o stare de lucruri 
existentă, despre care avem cer
titudinea că e bună 1 raționează 
ei. Se poate că astăzi să fie 
bună 1 Dar mîine ?

rămizi, care s-au lipit de pereții 
cuptorului, blocîndu-1.

— Am lucrat încontinuu 72 de 
ore, la o temperatură de 700-800 
grade Celsius, pentru a îndepărta 
topitura de pe pereți. Era dato
ria noastră pentru că noi accep
tasem toate riscurile, ne spune 
inginerul Murvay. Apoi, proiec- 
tanții nici n-au vrut să mai audă 
de modificări, trimițîndu-ne o 
întreagă suită de avize negative. 
Mai mult, ne-am văzut ridiculi
zați în paginile revistei „Urzica". 
In pofida acestor fapte am ho
tărît să aplicăm invenția noastră 
și astfel fabrica a obținut un spor 
de producție de 60 milioane lei 
anual.

Cu toate acestea, invenția nu 
a fost aprobată de proiectanți, 
care au trimis la fabrica „Cera
mica" din Iași, același proiect. 
Inginerul Murvay, chemat să su
pravegheze probele tehnologice 
ale instalațiilor noii fabrici, a ce
rut explicații. Nu i s-a dat nici 
un răspuns. Inerția proiectanților 
e greu de urnit. Pentru ei a fost 
mai ușor să copieze un proiect 
vechi, depășit de tehnică, și să-l 
trimită la altă fabrică. Fără a se 
gîndi cîtuși de puțin la însemna
tele sporuri de producție ce ar 
putea rezulta prin generalizarea 
invenției deja omologate.

★
Dinamismul dezvoltării ac

tuale a tuturor domeniilor de 
activitate scoate în prim plan 
confruntarea opiniilor, valorifi
carea noului în dauna și prin > 
anihilarea vechiului. Nimeni și 
nimic nu este desăvîrșit, dar 
toate sînt pasibile de pro
gres. înfruntarea între vechi 
și nou, procesul de înnoire 
angajează, la limita superioară 
toate resursele morale, fizice și 
intelectuale ale individului și ale 
colectivului din care face parte, 
consacrând, în final, energiile 
sale potențiale.

— Inerția nu este o deficiență 
— remarcă prof. univ. Vast/« 
Pavelcu, șeful catedrei de psiho
logie a Universității ieșene — ci 
o expresie și o manifestare a unor 
trăsături temperamentale și a ri
nei insuficiențe de energie psi
hică. In genere, inerția este le
gată de vîrstă. Inerția nu este o 
trăsătură de caracter imuabilă, 
înnăscută, ce rămine ca atare in 
cursul vieții. Ea poate fi învinsă 
prin reacția individului față de 
propriile lui stări sufletești și

La fabrica de cărămizi și țiglă 
„Mureșeni“ din Tg. Mureș au 
fost instalate cuptoare — tunel 
tip I.P.M.P.C. Observînd procesul 
de ardere, inginerii Ana-Maria 
Becmambeth și Nicolaie Murvay 
și-au dat seama că, printr-o serie 
de modificări constructive și ale 
alimentării cu gaze, gradul de 
ocupare a cuptorului va crește 
pînă la limita posibilă. Aceasta

Bk ntegrarea în- 
■ tr-un mecanism 
H productiv, me- 

nit să asigure 
progresul so
cial, înfăptuirea 

unei grandioase opere de edifi
care economică, științifică și cul
turală, implică obligatoriu cerin
ța ca fiecare membru al societă
ții să-și pună în valoare întrea
ga capacitate de muncă* * să dea 
randament maxim. Descătușînd 
toate forțele și valențele umane, 
socialismul creează cadrul de va
lorificare deplină a potențelor 
creatoare ale fiecărui om. Astfel, 
devine posibilă transformarea 
inventivității și fanteziei omenești 
într-un puternic factor progresiv, 
a cărui spirală suie mereu.

Tendința aceasta continuă că
tre o muncă mai „deosebită", 
mai plină de satisfacții, se con
cretizează prin rezultate remar
cabile. Dar oamenii nu le obțin 
întotdeauna ușor. Uneori trebuie 
să lupte, să se zbată, să treacă 
peste bariera ridicată de cei care 
nu pot sau nu vpr să dfepășească 
obișnuința, devenită — pentru 
ei — natură artificioasă. Căci, 
acolo unde năzuința de perfec
ționare a muncii a fost abando
nată, unde echilibrul firesc al 
lucrurilor a fost răsturnat de că
tre inerție și rutină, se preferă 
stereotipia, există chiar o luptă 
pentru a o menține. Inerția de
vine astfel „privilegiul“ celor 
care consumă, muncesc și gîn- 
desc doar în limite de situații și 
de timp (de regulă, cele 8 ore de 
serviciu), evitînd cu grijă tot 
ceea ce le-ar putea stînjeni „ac
tivitatea“. Adică, ceea ce ar re
clama un efort în plus...

★
— Tovarășe Buțincu, cum să 

rezolvi dumneata problema în
călzirii furnalelor de var prin in
jectarea cărbunelui praf, cînd 
nimeni în lume n-a făcut-o ? Nu 
te supăra, dar nu ești în toate 
mințile ! Așa îmi spuneau mulți 
cunoscuți și specialiști cînd afla
seră ce am de gînd să fac... Dar 
nu m-am lăsat ! Cu toate că nu 
mi s-au aprobat fonduri am în
ceput să lucrez cu mijloace ru
dimentare sau cu instalații îm
prumutate din alte locuri.

De cîțiva ani, furnalele de var 
de la Izvorul Alb (județul Sucea
va) funcționează excelent după 
noua tehnologie, unică în țară, 
economisindu-se însemnate can
tități de material lemnos. Auto
rul invenției, ing. Gheorghs 
Buțincu, a avut de înfruntat a- 
tunci nu numai ironiile, ci mai 
iales indiferența celor cărora li 
B-a adresat. Toți socoteau inten
ția sa de-a dreptul imposibilă și 
se opuneau oricărei experimen
tări. „De ce să se experimenteze? 
Știm doar că nu se poate, pen
tru că nu s-a mai făcut așa nică
ieri în lume 1“ Și puneau „nu" 
pe toate schițele instalației și pe 
cererile inginerului. în cele din 
urmă, văzînd că timpul trece și 
nu i se dă un răspuns favorabil, 
inginerul Buțincu a hotărît să 
riște, luînd toată experimentarea 
pe răspunderea sa.

Glasul omului din fața mea, 
capătă sonorități neobișnuite cînd 
începe să-mi deslușească rostul 
muncii, gîndurile care l-au înso
țit în momentele cînd puțini a- 
yeau încredere în el:

— Dacă vrem să progresăm, 
trebuie să riscăm. De aceea nu 
m-am uitat cînd eram luat în 
derîdere. Era treaba lor. A mea 
era să dovedesc justețea intenții
lor. Fără asta n-aș fi putut trăi. 
M-aș fi simțit inferior celorlalți 
oameni. Or, eu voiam să arăt 
superioritatea instalației concepu
tă de mine, și pentru aceasta 
trebuia să rezist și să lupt. „Cu 
voință ajungi la orice". — iată 
o maximă pe deplin adevărată. 
Cel care-și pune în cap să facă 
un lucru, prin chiar această ho- 
tărire micșorează adesea greută
țile și-și asigură înfăptuirea. E- 
vident, cu eforturi. Dar mai bine 
să te consumi pentru un scop în 
care crezi, decît să ruginești lu- 
crînd neeconomic sau așteptînd 
să-ti aducă alții soluția !

Dincolo de posibilitățile apa
rente ale sectorului pe care-1 
conducea se ascundeau rezerve 
mari. Convins de aceasta, ingine
rul Buțincu nu s-a oprit din dru
mul căutărilor, deși sîcîielile mă
runte l-au însoțit de fiecare dată. 
Cea mai recentă reușită a sa, 
constă în înființarea sectorului 
de prelucrare a maselor plastice. 
Am văzut cum cîteva mașini 
vechi (care altfel ar fi fost trimi
se la retopit) și-au recîștigat ti
nerețea într-un nou proces teh
nologic, născut datorită fap
tului că acest om și-a ima
ginat diferite combinații și 
recompuneri ale pieselor com
ponente ale mașinilor. Piese
le injectate pe care le realizează 
acum mașinile respective sînt su
perioare celor similare realizate 
de alte întreprinderi. Și nu e de 
mirare că industria locală suce
veana abia prididește să facă 
față cererilor.

însemna o capacitate cu 20 la su
tă mai mare decît cea proiectată. 
Proiectanții n-au fost de acord 
cu modificările, s’isținînd că a 
cestea periclitează integritatea 
cuptorului. După îndelungate in
sistențe și acceptînd conștient 
răspunderile unui eventual eșec, 
pe care pregătirea lor ingine
rească îl găsea imposibil, cei 
doi ingineri au făcut prima încer
care. Din păcate temerile proiec- 
tanților s-au adeverit, producîn- 
du-se o avarie. Cauza ei nu ți
nea însă de propunerea celor 
doi, ci se datora nefuncționării 
unui element de execuție de la 
reglarea temperaturii cuptorului, 
anume unei electrovane cu do
meniul de sensibilitate deplasat 
spre presiuni mai mari. Avaria 
întrerupsese energia electrică și 
dusese la topirea a 6 000 de c&-

IZVORUL ESENȚIAL
VALOAREA FUNDAMENTALĂ

MUNCA

NE RAPORTĂM ÎNTREAGA EXISTENTĂ
inerția indica temperatura entuziasmului, a dăruirii 
Rutina nu e doar o deficienta profesionala, ci și o

® Lupta cu 
generoase ® 
insuficienta a elanului constructiv • in măruntele bătălii ale vieții 
se pot realiza fapte mari ® Omul lipsit de ferme principii morale 
e aidoma unui fluture efemer 9 Depinde numai de noi ca pe vasta 

scenă a vieții să fim protagoniști sau figuranfi anonimi
twvwwwwww

conduite, atunci Cînd acesta a- I 
lunge la conștiința propriilor de
fecte. Lupta cu inerția este deci i 
lupta cu sine, concepută în ca- I 
drul unui sistem de autoeducație. ' 
In cazul grupurilor cu climat . 
stagnant, inerția poate fi înlătu- I 
rată prin schimbarea liderului, o- | 
ficial sau neoficial, care menține 
această stare de inerție. Cînd în | 
grup păt-unde alt individ, însu- I 
flețit de idei înnoitoare începe I 
o luptă surdă. Liderii și grupul . 
nu renunță ușor la ceea ce con- I 
sideraseră ei a fi, „drepturile | 
lor", nefiind interesați în acțiuni 
noi. Schimbarea liderilor duce la I 
dispariția inerției colectivului. In I 
această luptă se verifică curajul, . 
abnegația, dăruirea și perseve- I 
renta omului care înfruntă iner- • 
ția, deschizînd drumuri noi pro- . 
greșului",

In aceste mici lupte ale vieții 
se fac adesea multe fapte mari. 
Nobila nemulțumire, continua 
căutare a soluțiilor noi de muncă 
sau de existență, dîrzenia și încă- 
pățînarea oamenilor care doreso 
să-și dovedească justețea opinii
lor, întemeiați pe fapte, pe pro
be palpabile, sînt capabile să 
depășească o stare dată, ana
cronică în raport cu noile 
cerințe. De aceea, menține
rea inerției nu poate fi justi
ficată. Nici un om nu are drep
tul să lase lumea așa cum a gă
sit-o, și trebuie neapărat să facă 
tot ce-i stă în putință pentru a 
contribui la schimbarea ei în 
bine. Lupta nu e ușoară. Dar 
satisfacția sa și valoarea utilă 
dobîndită de societate sînt cele 
care hotărăsc valabilitatea nou
lui.

VICTOR RAREȘ

e stradfi, în ho
lurile cinema
tografelor, în 
cafenele, ade
sea întîlnim a- 
cei băieți și 

fete cu ținuta vestimentară 
neglijentă (și cuvîntul acesta 
are prea multă moderație), 
netunși sau nerași cu lunile, 
abordînd un aer absent și 
nepăsător. Și, dacă cineva, 
un om de bun simț, este in
trigat peste măsură și își ex
primă opinia cu voce tare, 
atunci unii dintre acești ti
neri scot de prin buzunare 
niște petece de hîrtie, soioa
se șl roase de prea multă în
trebuințare, prin care se a- 
testă că posesorii, figuranți 
sau cascadori, joacă în filmul 
cutare sau cutare și, în con
secință, să li se scuze înfă
țișarea. Dar, de obicei, nu în-

■ fățișarea exterioară prejudi-
• ciază celor din jur ; poate că 
. această înfățișare contrariază
■ prin grava lipsă de igienă, 

însă dincolo de ea, răul este

I cauzat de absența principiilor 
morale, de actele unora din
tre acești tineri. Am la în- 

. demînă un exemplu : de cu- 
| rînd, la sectorul IV miliție a 

început anchetarea unui caz 
Ide viol. Victima, o elevă în 

ultimul an, care s-a dus la 
Buftea „să facă film“, a fost 
stimulată să bată la porțile I celei de-a șaptea arte de că
tre cîțiva cascadori întîlniți 
la o sală de antrenamente.
Cel reclamat pentru viol, una I dintre proaspetele cunoștințe
ale fetei în lumea filmului, 
este un cascador.

In cercul tinerilor, a căror 
manifestare jignește bunul 

| simț, contravine normelor pu- 
' blice de conviețuire, unii pot 

fi simpli debusolați, atrași ca 
fluturii de lumina orbitoare a 
reflectoarelor, alții însă, folo
sind aceeași metaforă, nu au 
avut niciodată aripi și hîrtiu- 
țele soioase ascunse prin bu
zunare li ajută să camufleze 
minusurile din înfățișarea lor 
morală. O întîmplare recentă 
m-a ajutat să pătrund mai 
mult în lumea acestor tineri, 
într-o rubrică de publicitate 
a apărut, nu de mult, urmă
torul anunț : „Studioul cine
matografic București, produc
ția filmului „Zestrea Domni
ței Ralu", organizează între 
orele 10—13 și 17—19, vizio
nări de femei și bărbați fără 
limită de vfrstă (tineri și 
vtrstnici), în localul Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2, pentru com
pletarea distribuției de roluri 
episodice din film".

AL FERICIRII UMANE,
LA CARE TREBUIE SĂ

Era într-o vineri. A doua 
zi m-am prezentat și eu la 
locul indicat și, în gangul 
strimt și neprimitor am găsit 
cîteva sute de oameni — cei 
mai mulți tineri. Puteai, fără 
nici o greutate, recunoaște 
printre ei „băieții“ și „fetele“ 
de pe bulevard sau din holu
rile cinematografelor. Erau și 
elevi aflați în vacanță și cîți
va studenți. Trebuie spus, de 
altfel, că aici exista o lume 
pestriță care în forfota străzii 
se pierdea cu desăvîrșire dar 
acum apărea într-o lumină 
plină. Se discuta, firește, des
pre film și actori. Animato
rul era un cerber înalt, aflat 
în pragul ușii care ducea spre 
încăperea de vizionări, adică 
acolo unde se afla regizorul 
secund al echipei împreună 
cu asistenții lui. Tînărul cer
ber, posesor al unei bărbi ne- 
stufoase, cascador după cum

se numea singur, pomenea în- 
tr-una de Alain Delon, care 
„era un simplu băiat, așa ca 
mine, pînă l-a văzut un re
gizor și a devenit vedetă. Așa 
că ORIȘICARE are posibili
tăți".

Cam aceasta era atmosfera. 
Nu a fost greu să fac cîteva 
cunoștințe, să încep o discu
ție „pe viu“, mai ales că ha
zardul a făcut din mine pen
tru scurt timp un partener 
oarecum veritabil al celor ca
re tînjeau spre gloria consfin
țită pe celuloid. După o oră 
de așteptare și discuții în pra
gul ușii a apărut regizorul se
cund al echipei de filmare. A 
privit tot grupul și a început 
să aleagă : „dumneata, dum
neata... (vreo 10—13) veniți 
sus’’. La cel de al doilea 
„dumneata” rostit de regizor, 
degetul său s-a întins către 
mine... O emoție secretă ; e- 
ram bun pentru film I Și bă
nuiesc că o asemenea emoție 
însă mult mai puternică, au 
avut-o sau au așteptat-o toți.

O paranteză: sus am fost 
tratați cu multă amabilitate. 
Două-trei întrebări, numele, 
înălțimea și eventual „dacă 
știți să călăriți ?” precum și 
apelativele : dumneavoastră... 
domnule... stimată domnișoa
ră”... Am fost invitați peste 
cîteva zile la Grădina Icoanei 
și de acolo „se va merge la 
Buftea pentru probă de costu
me”.

înainte de a da cuvîntul ti
nerilor care au răspuns la a- 
ceastă anchetă, răspunsuri 
care configurează puternic o 
anumită stare de lucruri, să 
ne oprim puțin asupra cuvin
telor tovarășului Dinu Nicu- 
lescu care se ocupa personal 
de această selecție pentru fi
gurație. „A șaptea artă 
— ne-a declarat regizorul — 
reprezintă, într-adevăr un pu
ternic miraj pentru tinerii 
aflați Ia început de drum. Dar 
pentru cei care știu din capul 
locului că vor face doar figu
rație mirajul este uneori inex
plicabil. In fond aceștia apar 
în film atît de puțin, așa ca 
un decor oarecare, încît ni
meni nu-i reține. La Buftea 
s-a creat, aș putea spune, o 
mică armată de figuranți de 
profesie. Sînt acei oameni, ti
neri și vîrstnici, care se 
complac în situația de a veni 
pentru cîteva sute de lei pe 
lună să lucreze Ia un film și 
apoi să aștepte cu speranța că 
vor fi luați la altul. Nouă ne 
sînt necesari, și nu-mi fac un 
bun serviciu spunînd toate 
acestea, dar de ce n-aș recu
noaște-o, unii dintre ei, cei 
tineri, ar putea îmbrățișa o 
meserie serioasă. Identitatea 
lor este... anonimă și Ia acest 
anonimat social îi împing și 
falsele legende care se nasc 
în jurul filmului, vedetei de 
cinema și cascadorilor”.

Cu tușe mai puternice, com
pletează aceste imagini direc
torul Clubului Finanțe-Bănci. 
Iată ce spune tovarășul Ilie 
Neacșu care i-a văzut zi de zi 
aproape două săptămîni:

„O adunătură de tineri fără 
căpătîi, fără ocupații, fără 
idealuri sociale, despre a căror 
existență știam mai puțin decît 
pînă acum, cînd i-am văzut 
laololtă adunați în curte. A- 
ceasta nu face altceva decît să 
scoată Ia iveală slăbiciuni de 
caracter, dezorientare și tot
odată atitudinea greșită a unor 
părinți. Au venit aici oameni 
serioși, cu preocupări solide, 
pentru copiii lor pe care-i ți
neau cțe mînă. O funcționară 
din ministerul nostru s-a su
părat pe mine pentru că 
tocmai eu. directorul clubului, 
n-am anunțat-o să vină cu 
fata ei Ia selecție. Am che- 
mat-o aici în curte să vadă 
cine ar fi fost eventualii „co
legi” ai fetei sale. S-a îngro
zit !”

Există aici, în acest început 
de drum, nu numai multă ne
siguranță sau un debușeu 
pentru manifestarea unor du
bioase veleități, ci, mai ales, 
posibilitatea unei evadări din 
mediul sănătos al muncii co 
tidiene. O evadare nejustifi
cată de niciunul din argumen
tele cu care tinerii figuranți 
întîlniți, aici, în strada Doam
nei, la Grădina Icoanei sau 
Ia Buftea și apoi la „Tomis” 
pe Calea Văcărești, și-au susți
nut poziția. Iată două tinere 
în vîrstă de 22 de ani. Cu mi
rare afli că F. Gh. și I. V. au 
absolvit Institutul pedagogic 
de trei ani și au fost reparti
zate în învățămînt. — Și pînă 
atunci vreți să aveți o varie
tate a preocupărilor? — Nu 
numai atît... Cine știe, poate 
norocul ne surîde mai mult 
și — ....De ce credeți că aici vă 
veți putea realiza mai bine, 
într-un domeniu în care n-a- 
veți nici o pregătire și nu a- 
colo, în mediul dv. care vă

este binecunoscut ? — N-am 
primit nici un răspuns demn 
de transcris.

Nerespectarea normelor de 
angajare socială a apărut însă 
și mai evidentă la unii dintre 
băieți, la acei zdrahoni cit 
munții de înalți și voinici, 
oameni pe care ți-i imaginezi 
muncind cu rfvnă și folos 
social maxim. Unul dintre ei 
este Leon Lazarovici, 20 de 
ani. — Ai lucrat vreodată 
undeva ? — Da, muncitor,
dar nu-i o treabă. își susține 
atitudinea fără să roșească la 
nici un cuvînt, fără să fi în
cercat cu seriozitate să-și caute 
un loc de muncă onorabil în 
societate. — Și ce faci aici ? 
— încerc. încercarea moarte 
n-are. — Și bani de mîncare, 
de buzunar ? — Mai fac eu 
rost, bătrînii, ba una, ba alta. 
„La fel și Grigore Pruneanu i 
—- Eu nu zic ba, am lucrat, ca 
mecanic, ca fochist la calorife
re, dar vorba ăstuia dinaintea 
mea, nu-i o treabă. Aici poate 
cîștig un ban mal ca lumea. 
Adică mai ușor, fără efort. 
La el fuga aceasta de muncă 
are și o altă explicație care 
se află pe undeva în dosarele 
unei secții de miliție.

In întreprinderi, în labora
toare, instituții, pretutindeni 
unde se cere forța brațelor și 
a minții muncesc un milion șl 
jumătate de tineri — o treime 
din populația activă a țării. 
In fața acestui șuvoi puternic, 
cuvintele unuia ca G. P nu 
au, practic nici o pondere. 
Dar asemenea tineri, oricît 
de puțini ar fi Ia număr, re
prezintă totuși pete pe obra
zul adevăratei tinereți.

...Această secțiune în lumea 
figuranților relevă acei tineri 
angajați pe rute obscure ale 
vieții. Băieții și fetele cărora 
nu le place sau n-au fost o- 
bișnuiți cu aerul sănătos și 
tare al muncii cotidiene, la 
școală, pe șantiere sau într-un 
laborator, cei care nu-și fac 
prea multe iluzii dar speră în
tr-un cîștig material bun, cei 
care au venit azi aici și mîine 
vor pleca aiurea, fiindcă nu 
și-au găsit încă un adevărat 
țel. Nu ne-am oprit cu prea 
multă insistență la înfățișarea 
exterioară ; ceea ce vrem să 
subliniem, în cazul lor ține 
de absența dragostei de 
muncă, de frumos, de neînțe
legerea necesității de a te 
angaja social. Intr-o diminea
ță în stația autobuzului care 
mergea la marele combinat 
din Galați am întîlnit un tînăr 
care aducea foarte mult la 
înfățișare cu acei băieți din 
gangul din strada Doamnei. 
Cam netuns, o cămașă roșie, 
o curea lată cu cataramă de 
alamă, pantofi cu vîrf ascuțit 
și toc înalt. Ținuta lui vesti
mentară poate să-ți placă sau 
să nu-ți placă — și mărturi
sesc că mie nu mi-a plăcut — 
dar Cristea Teodor care este 
fierar-betonist mi-a mărturi
sit că peste cîteva zile va pleca 
militar, că-i din nordul Mol
dovei dar se va întoarce tot 
aici la Galați. — M-am obiș
nuit cu șantierul, cu băieții. 
Cînd voi veni înapoi podul va 
fi gata. — Care pod ? — Po
dul la care am lucrat și eu. 
Nu l-ați văzut din tren ? Cresc 
picioarele lui înalte de 20 de 
metri ca niște flori. Intîi tul
pina, bucată cu bucată, tron
soane cum le spunem noi, șî 
sus, cînd ajung la cota finală, 
se desfac petalele. Petalele se 
vor uni la vîrfuri și astfel oa
menii vor călca ca pe niște 
flori. Și totul se face fără 
schelă : e ceva unic.

Pentru fiecare om, specta
colul muncii adevărate are 
ceva unic. Și depinde de noi 
dacă în acest spectacol vom 
avea un rol de seamă sau 
doar unul de simplu figurant, 
în funcție de acest rol apar și 
împlinirile de care avem ne
voie. Iată ce spune în acest 
sens inginerul electronist 
Gheorghe Percheanu de la a- 
celași combinat gălățean I 
Fiecăruia dintre noi, acolo 
unde muncim și o facem 
cu convingerea că acesta 
este rostul nostru în via
ță, ni se oferă o acceptare 
socială, o recunoaștere. Acea
stă recunoaștere, succesul no
stru dacă vreți, este converti
bil în tot ceea ce ne înconjoa
ră : stimă, prietenie, dragoste 
iar pe plan material împlini
rea unor nevoi cotidiene: lo
cuință bună, televizor, telefon, 
de ce nu, și mașină... Cînd 
ești un simplu figurant nu mai 
poți avea pretenția să obții 
toate acestea, stima și încre
derea oamenilor, nu poți gusta 
cu adevărat bucuria de a te 
simți de folos societății”. A

VICTOR CONSTANTINESCUI

DISCUTAM DESPRE ț ;. „a, :



Lucrările unor comisii permanente Sesiune științifică
ale Marii Adunări Naționale

, Miercuri a avut loc la Palatul 
Marii Adunări Naționale ședința 
comună a Comisiei pentru învă- 
țămînt, știință și cultură și a Co
misiei juridice ale Marii Adunări 
Naționale, în cadrul căreia a fost 
examinat, din însărcinarea Con
siliului do Stat, Proiectul de de
cret privind organizarea și func
ționarea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice.

In fața comisiilor, reunite sub 
președinția prof. univ. Constan
tin Dinculescu, proiectul do de-

creț a fost expus de către Ștefan 
Bîrjea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, care a dat lămuririle 
cerute de deputați.

După dezbateri, comisiile au 
avizat favorabil, în unanimitate, 
Proiectul de decret, cu unele 
observații.

Raportul ooroisiilor, exprimînd 
concluziile cu privire la proiectul 
da deoret examinat, urmează să 
fie prezentat Consiliului de Stat.

Vizitele delegației Adunării Populare

Supreme a R.P.D. Coreene
Membrii delegației Adunării 

Populare Supreme a R.P.D. Co- 
eene, condusă de Kang Riang 
Uk, vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, 
aia fost, miercuri diminea- 

oaspețil cooperativei a- 
e de producție „Pri-

ța, < 
jpicole 
elenia româno-coreeană" din oo- 
muna Făcăeni. Un mare număr 
da cooperatori și oficialități din 
comună au făcut delegației o 
caldă, sinceră și prietenească pri
mire. Toma Dimache, președin
tele cooperativei, a vorbit mem
brilor delegației despre organi
zarea și specificul cooperativei, 
despre sporirea averii obștești și 
despre munca cooperatorilor.

Conducătorul delegației Adu
nării Populare Supreme și-a ex
primat recunoștința pentru calda 
primire, pentru ospitalitatea gaz
delor și a urat acestora să obțină 
rezultate tot mai bune în activi
tatea lor.

Președintele Consiliului popu
lar județean Ialomița, Vasile 
Marin, a oferit, la Călărași, un 
dejun în cinstea oaspeților. In 
timpul dejunului, desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, Vasile 
Marin și Kang Riang Uk au 
tehstat pentru continua întărire 
a prieteniei româno-coreene.

★
Biroul Marii Adunări Naționa

le a oferit, miercuri seara, o re- 
cepție la Palatul M.A.N., în o- 
r.mrea delegației Adunării Popu
lare Supreme a R. P. D. Coreene, 
condusă de Kang Riang Uk, care 
ne vizitează țara.

La recepție au luat parte 
Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Dumitru 
Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Ilie Murgulescu și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți 
ai M.A.N., Ștefan Bălan și A- 
drian Dimitriu, miniștri, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat, președinți ai 
unor comisii permanente și se
cretari ai M.A.N., conducători ai 
unor instituții centrale, organiza
ții de masă și organizații ob
ștești, academicieni și alți oa
meni de știință, artă și cultură, 
deputați, ziariști.

Au participat Kim The Hi, 
ambasadorul R. P. D. Coreene 
la București, și membri ai am
basadei.

în timpul recepției, desfășura
tă într-o atmosferă de caldă 
prietenie, Ștefan Voitec și Kang 
Riang Uk au rostit toasturi. Vor
bitorii au subliniat că vizita de
legației Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene în Re
publica Socialistă România re
prezintă o nouă manifestare 
a relațiilor de trainică prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
cele două țări, dintre popoarele 
frățești român și coreean, o con
tribuție valoroasă la cauza uni
tății țărilor socialiste.

în aula Universității din Bucu
rești au început miercuri dimi
neața lucrările sesiunii științifice 
pe țară a cadrelor didactice care 
predau științele sociale, sesiune 
consacrată Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist 
aniversării unui 
de la eliberarea 
jugul fascist.

Manifestarea 
de prof. univ. 
nescu, adjunct 
vățămîntului.

A început 
celor aproape 
științifice înscrise pe agenda se
siunii. Vor fi dezbătute proble
me privind însemnătatea rolului 
conducător al partidului în viața 
socială, politica de industriali
zare a țării, realizările agricul
turii socialiste, dezvoltarea eco
nomică și structura socială a 
României, raportul dintre filozo
fie și cuceririle contemporane 
ale științei, umanismul socialist, 
examinarea critică a unor con
cepții și orientări filozofice con
temporane, metodologia științe
lor sociale etc.

Lucrările sesiunii continuă-

sfert 
țării

fost
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de Consiliul CentralSimpozion organizat
al Asociației Juriștilor din România

Consiliul Central al Asociației 
Juriștilor din Republica Socialistă 
România a organizat miercuri 
după-amiază un simpozion în 
cinstea Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român și 
împlinirii unui sfert de veac de 
la eliberarea patriei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Stelian Nițulescu, pre
ședintele Asociației Juriștilor.

In cadrul simpozionului au fost 
prezentate comunicările „Rolul 
partidului în crearea și dezvol
tarea dreptului socialist în Ro
mânia" — conf. dr. Dumitru I. 
Mazilu, „Planificarea și centra
lismul democratic ca factor de 
configurare a dreptului civil so
cialist român" — prof. dr. do
cent Traian Ionașcu și Eugen

A. Barasch, membri corespon
denți ai Academiei, „Noi garan
ții juridice în apărarea drepturi
lor persoanei în procesul penal“ 
— conf. dr. Siegfried Kahane și 
„Contribuția României la promo
varea legalității în relațiile inter
naționale" — prof. dr. docent 
Edwin Glaser.

Au participat Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției, Alexa Augus- 
tin, procuror general al Repu
blicii Socialiste România, Emi- 
lian Nucescu, președintele Tri
bunalului Suprem, cadre didac
tice din învățămîntul superior și 
cercetători din domeniul dreptu
lui, judecători, procurori, avocați 
și jurisconsulți.

(Agerpres)

Român și 
de veac 
de sub

deschisăa
Miron Constanti
ni ministrului în-

„Mănușa litoralului“
prezentarea fi 
comunicări |
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Pe harta sportivă a județului Olt

• o„Ionele albe“reclamă soluții

• MIERCURI SEARA a sosit 
în Capitală delegația Tineretului 
Comunist din Belgia condusă de 
Van Den Abbeel, membru al se
cretariatului, care, la invitația 
C.C. al U.T.C. va face o vizită 
în țara noastră. La sosire, pe a-

I
I

eroportul Băneasa, delegația a B 
fost întîmpinată de tovarășul | 
Gheorghe Stoica, secretar al C.C. ■

Ial U.T.C., membri ai Biroului și 
activiști ai C.C. al U.T.C.

• MIERCURI A PLECAT ÎN 
UNIUNEA SOVIETICĂ delega
ția A.R.L.U.S. < 
ment Rusu, membru —-----—
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular 
Cluj, care, la invitația i 
de prietenie sovieto-română va 
întreprinde o vizită de schimb de 
experiență în această țară.

itiiLA aeiega- _ 
condusă de Cle- B 
nbru al C.C. al I

județean I 
Asociației a 
amână va ■

(Agerpres)

Astăzi, la Constanța, va 
începe competiția pugilis- 
tică „MĂNUȘA LITORA
LULUI". La întreceri parti
cipă patru echipe : selecțio
nata de tineret a Cubei, se
lecționata de tineret a țării 
noastre, echipa clubului Fa
rul și selecționata de tine
ret a R.D. Germane.

Competiția se anunță deo
sebit de disputată. O serie 
de tineri, cu reale calități, 
dornici 
crucișa mănușile pentru cu
cerirea 
echipa 
(care cuprinde, 
boxeri tineri consacrați și 
cîteva nume noi : Boboc, 
Păpălău, Melinte, Nicolae, 
Constantin și Pătru Cojo
carul întrecerea este deose
bit de utilă, ea constituind o 
veritabilă „repetiție gene
rală" în vederea participării 
la Turneul internațional de 
la Varșovia, din toamnă, 
care va reuni mai multe 
echipe de tineret din Eu
ropa.

Galele se vor desfășura 
pe ringul care a găzduit 
„europenele" și care a fost 
transportat în acest scop la 
Constanța. Din cauza timpu
lui friguros, organizatorii, 
se pare, că vor prefera 
„Sala sporturilor", în loc de 
arena „Olimpia", cum se 
stabilise inițial. Zilele de 
disputare sînt: joi, vineri și 
duminică. Boxerii români, 
germani și cubanezi au so
sit la Constanța, cu autoca
rul, și așteaptă, cu nerăb
dare, prima bătaie de gong.

T. P.

de afirmare, vor în-
trofeului. Pentru 

noastră de tineret 
alături de

N-ar trebui să s*  creadă că 
există o delimitare precisă a 
celor două sfere de activi
tăți — sport de masă, sport 
de performanță — față de 
care unul sau altul dintre orga
nele investite cu responsabili
tăți ar avea doar sarcini unidi
recționale. Și nld că fiecare din 
aceste organe ar ii specializate 
doar intr-una din direcții, în
deplinind în mod secundar și 
atribuții ce privesc cealaltă sfe
ră. Precizăm aceasta întrucît 
mai pot fi intîlnite situații în 
care organele locale de educa
ție fizică și sport se consideră 
absolvite de obligația de a asi
gura și îndrumarea de speciali
tate a activității sportive de 
masă lăsînd organizațiile de 
tineret șl asociațiile sportive — 
mai ales la sate — să-și desfă
șoare singure activitatea. Nu 
încercăm să justificăm prin 
aceasta inerția, necontlnuitatea 
sau — uneori — formalismul 
care se mai face simțit in unele 
organizații de tineret In ceea c*  
privește calendarul competiții
lor de masă. Am vrea însă să 
arătăm că activitatea sportivă 
de masă ar putea căpăta, in 
mod neindoielnio, noi valențe 
dacă îndrumarea de specialita
te ar fi mai pregnantă, dacă ea 
s-ar manifesta susținut pînă la 
nivelul asociației sau cercului 
sportiv. Consiliul jud'ețean Olt 
pentru educație fizică și sport 
manifestă preocupare în direc
ția consolidării activității spor
tive de masă. Așa se spune, așa 
a reieșit și din dezbaterile unei 
ședințe de lucru a biroului 
C.J.E.F.S. la care am participat 
șl noi. Fără Îndoială dacă în 
comune ca Stolcănești, Nicolae 
Titulescu, Redea, Vișina, Osica, 
sau Crîmpoia activitatea spor
tivă de masă cuprinde toate ca
tegoriile de tineri, calendarul 
sportiv există realmente pe hîr- 
tie și pe teren, iar bugetul aso
ciațiilor este bine Întocmit și 
folosit, se poate vorbi și despre 
o preocupare susținută a acti
viștilor C.J.E.F.S.

Dar aceste șase puncte de re
ferință, dîntr-un total de 96'co
mune nu sînt, în ultimă Instan
ță, reprezentative. Pentru că în 
Județ sînt chiar unele comune 
(Văler.i, de exemplu) unde de 
foarte multă vreme nu s-a or
ganizat nici un fel de activitate’, 
în altele (Găneasa, Fășețelu, 
Seaca) comitetele de sprijin fî-
gurează doar în scripte; în 
,.zons“ Corabia sau Drăgățani, 
înțelegînd comune cum stnt 
Vlădăstrița, Tia Mare, Izbicenl, 
Oriea, Cilienl, Urzica n-a a- 
juns încă un reprezentant al 
CJ.E.F-S.

Cîteva opinii ale unor organ*

activitatea de îndrumar«!
— Ne conducem după trei 

criterii, ne spune ALEXAN
DRU MOMETK, președintele 
C.J.E.F.S. : avem în vedere eta
pele pe centre de comune ale 
Cupei tineretului de la sate, ne 
preocupăm de echipele asocia
țiilor sportive care activează 
in campionatele județene, acor
dăm sprijinul nostru atunci 
cînd ne solicită vreo asociație.

Aria este, așadar, destul de 
restrlnsă. Pentru că, după pă
rerea șefului secției sport a Co
mitetului județean Oft al U.T.C., 
CONSTANTIN VASILE, „în
drumarea șl asigurarea tehnică.

Asociați« sportivi înaoamnA numai— fotbal î
Do ce doar trei criterii în oaordarea îndrumării de epock»- 
litote ? •
„Cronometrai sau ruleta In putem mi 
Colaborarea organelor județene m

cu atribuții sau chiar direct 
responsabile în privința organi
zării activității sportive de 
masă sînt în măsură să ne edL 
fice : „Intre etapele obligatorii 
ale competițiilor organizate de 
către U.T.C., Ia sate, activitatea 
sportivă stagnează". (ION DIA- 
CONU, președintele C.O.E.F.S. 
Slatina) ; „Numărul asociații
lor sportive unde se poate vorbi 
despre îndrumare tehnică de 
specialitate este foarte mic" 
(ILIE GEORGESCU — șeful 
comisiei sport a Comitetului 
județean Olt al U.T.C.) j „15 la 
sută din comunele județului 
nostru au amenajări șt baze 
sportive, dar nici acelea nu sint 
la nivelul cerințelor regula
mentare" (reprezentantul 
U.J.C.A.P.—Olt) ; „Se mai con
fundă, uneori, asociația sporti
vă cu... fotbalul" (CONSTAN
TIN EREMIA — activist al Co
mitetului județean Olt al P.C.R.).

Cum se desfășoară, în fona.

nu trebnie reduse doar Ia ra- 
pravejiierea antrenamentelor 
unor echipe din campionatul 
județean, la mînuirea unui cro
nometru sau a unei rulete. Or
ganizațiile U.T.C., asociațiile 
sportive, In special Ia sate, au 
nevoie de mult mal mult spri
jin. Au nevoie de ajutor în or
ganizarea unor frecvente întîl- 
niri pe terenul de sport. Ia care 
tinerilor să nu li se rezerve 
doar rolul de a fi spectatori la 
un med de fotbal sau volei. Au 
nevoie de instructori, de consti
tuirea nucleelor sportive despre 
care se vorbește atita la sate, 
de activizarea comitetelor de 
sprijin, datoare și ele să-și adu
că aportul la bunul mers al ac
tivității sportive".

S-ar putea crede că astfel de 
atribuții depășesc cadrul obli
gațiilor activiștilor C.J.E.F.S. 
Dar nu este deloo așa fiindcă, 
dacă avem în vedere scopul 
pentru atingerea căruia acest

organ trebui*  să militeze susți
nut, noțiunile de îndrumare șl 
asistență tehnică se lărgeso 
oonsiderabll. Or, pentru reali
zarea unei astfel de situații, 
contribuția organelor C.J.E.F.S. 
trebuie să fie, calitativ, cu totul 
alta.

C.J.E.F.S- — Olt dispune, este 
adevărat, de un număr mic de 
specialiști Investiți cu astfel de 
atribuții șl care sînt deosebit 
de solicitați. Asta nu scuză însă 
faptul că un număr însemnat 
de asociații sportive din comu
nele județului nu au beneficiat 
de vreo formă de ajutor da 
specialitate sau de instruire 
nici pînă acum, după doi ani 
de la reorganizarea mișcării de 
educație fizică și sport. Curio*  
este șl faptul că organele inves
tite cu rtsponsabilltăți în do
meniul activității sportive de 
masă se află într-o buni 
colaborare, dar numai la ni
vel de județ. Totul se di
luează, rămînind aproape ex
clusiv în sarcina organizații
lor U.T.C. pe măsură ce se ajun
ge la ultima verigă — asociația.

Chiar dacă trebuie să luăm 
în considerare numărul mic de 
specialiști de care dispune 
C.J.E.F.S.-U1 nu putem fi de a- 
cord cu ineficienta contribuției 
acestora în domeniul activității 
sportive de masă. Ei muncesc, 
cantitativ, mult. Putem oare să 
facem abstracție de rod, de efi
ciență 7 Cam tîrziu, dar nu 
foarte tîrziu, organul județean 
își propune să cunoască mal 
întîl cu exactitate situația pînă 
la cea din urmă comună ; apoi 
va avea în vedere problema 
îmbunătățirii bazei materiala 
șl, în sfîrșit, va forma instruc
torii de care este, realmente, 
nevoie. îndrumarea de speciali
tate astfel concepută constituie, 
credem, forma cea mal prețioa
să de ajutor pe care o așteaptă 
organizațiile U.T.C. șl asociații
le sportive.

VIOREL RARA

Constanfa — sub continuu „tratament“ de întinerire

MERIDIAN

(Urmare din pag. 1) 

ia sută, România cîștigîndu-șl 
astfel un loc prestigios în co
merțul internațional de mașini 
și utilaje, produse chimice și 
mărfuri industriale de 
consum.

Ilustrarea succeselor înregis
trate în domeniul comerțului 
exterior — marcate de sporirea 
permanentă a volumului schim
burilor comerciale externe și 
îmbunătățirii structurii aces
tora — ar fi totuși incompletă 
dacă am omite să subliniem în 
același cadru lărgirea ariei 
geografice în care se desfășoară 
schimburile noastre comerciale 
externe. în urmă cu 25 de ani 
statisticile consemnau faptul 
că România întreținea legături 
comerciale cu 20 de țări. în 
prezent numărul lor depășește 
o sută, dintre care cu 55 de țări 
schimburile comerciale se des
fășoară pe 
convenții

larg

bază de acorduri, 
și aranjamente co-

a căror transpunere In practică 
va asigura atingerea unei trep
te calitativ superioare în parti
ciparea României în circuitul 
economic al țărilor socialiste. 
Astfel, se subliniază, țara noas
tră „va acționa și în viitor cu 
consecvență în direcția dezvol
tării colaborării economice, a 
cooperării în producție, știință 
și tehnică cu țările membre aîe 
C.A.E.R., cu toate țările socia
liste, pe baza principiului in
ternaționalismului socialist, e- 
galității depline în drepturi, 
respectării suveranității și in
dependenței naționale, avanta
jului reciproc și într-ajutorării 
tovărășești". Respectarea aces
tor principii călăuzitoare, veri
ficate de practica istorică, con
stituie calea sigură prin care se 
poate asigura dezvoltarea trai
nică și eficientă a colaborării 
economice pe toate planurile. 
In calitate de membră a Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc, România și-a exprimat în

ROMÂNIA ÎN CIRCUITUL

te crescînd semnificativ pon
derea produselor chimice, side
rurgice, a mașinilor și instala
țiilor exportate în țările dez
voltate din punct de vedere e- 
conomic și acest lucru este în 
măsură să exprime convingător 
caracterul ascendent, viguros 
al industriei românești.

Așa cum reiese din documen
tele date publicității, potenția
lul crescînd al economiei națio
nale va permite ca și în cinci
nalul următor dinamismul co
merțului exterior să se mențină 
ridicat, volumul 
mînd să crească 
sută. în legătură 
trebuie menționat 
le două decenii, ritmul in gene
ral ridicat de sporire a volu
mului comerțului exterior și 
amplificarea schimburilor co
merciale ca factor al creșterii 
economice se înscrie ca o ten
dință cu sferă tot mai largă de 
acțiune mai ales în ceea ce pri
vește țările dezvoltate din punct

acestuia ur- 
cu 40—45 la 

cu aceasta, 
că în ultime-

apare problema necesității 
creșterii exportului de mărfuri. 
De creșterea susținută a expor
tului sînt legate în mod nemij
locit posibilitățile unei dimen
sionări corespunzătoare a im
portului de materii prime, ma
șini și instalații și alte produse
necesare producției și consumu
lui. Totodată, prin creșterea 
exportului se poate valorifica 
pe piața mondială, o cantitate 
sporită de resurse materiale. 
Evident, avantajele ce decurg 
pentru o economie națională 
din dezvoltarea exportului de 
mărfuri sînt condiționate foar
te strins de eficiența acestuia.

Așa cum se subliniază și în 
proiectul de Directive pentru 
Congresul al X-lea premisa 
principală a ridicării eficienței 
exporturilor o constituie fabri
carea unor produse competiti
ve, realizate cu costuri 
reduse și comercializate 
ța externă in condiții 
joase. în legătură cu

cît mai 
pe pia- 
avanta- 
aceasta

pentru 
cu toată 
imbună- 
activită-

I
I

ECONOMIC INTERNATIONAL
a co
in ur- 
deose- 
econo- 
o for-

Trăsătura definitoriemerciale. ______ ..
a relațiilor noastre comerciale 
este reprezentată de dezvolta- 

■ rea schimburilor comerciale 
reciproc avantajoase, întemeia
te pe fundamentul respectării 
viguroase a principiului suve
ranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne ale altor state. In sfera 
de cuprindere a acestora, pe pri
mul plan, fiind situată dezvol
tarea cu precădere a relațiilor 
comerciale, colaborare econo
mică tehnico-științifică cu țări
le socialiste, țări de care sîntem 
legați prin comunitatea orîn
duirii sociale, ideologia mar-
xist-leninistă, unitatea de țeluri 
și aspirații supreme. în pre
zent circa 54 la sută din volu
mul total al comerțului exte
rior al României este ocupat de 
schimburile cu țările care fac 
parte din sistemul mondial so
cialist, ponderea în acest total 
fiind deținută de principalul 
partener comercial f’ 
noastre — Uniunea 
relațiile comerciale dintre cele 
două țări cunoscînd o extin
dere continuă în interesul am
belor popoare, al cauzei socia
lismului și păcii în întreaga 
lume.

Pornind de la aceste realități, 
proiectul de Directive pentru 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
stabilește o seamă de obiective

al țării 
Sovietică,

repetate rînduri constructiv cu- 
vîntul pentru perfecționarea 
continuă a activității acestuia, 
pentru dezvoltarea colaborării 
și cooperării între țările mem
bre pe baza Statutului acestui 
organism, care conferă largi 
posibilități conlucrării între 
statele membre, corespunde pe 
deplin necesităților actuale și 
de perspectivă ale adîncirii co
laborării între țările socialiste.

Concomitent cu amplificarea 
și întărirea relațiilor comer
ciale cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu celelalte state so
cialiste, promovînd consecvent 
o politică de largă cooperare 
internațională, se subliniază fn 
proiectul de Directive „Româ
nia va extinde în Continuare
legăturile sale economice cu
toate statele, indiferent de o- 
rînduirea lor socială, în spiri
tul ideilor călăuzitoare ale po
liticii externe a țării noastre", 
în acest context poate fi a- 
mintită experiența pozitivă deja 
existentă !n domeniul cooperă
rii și schimburilor economice, 
comerciale și tehnico-științifice 
cu țări dezvoltate din Europa 
occidentală, și de pe 
tinente, cu țările în 
dezvoltare din Asia,
America Latină. De 
aici că de la un an la altul a- 
sistăm la schimbări structurale 
(în volumul mărfurilor exporta-

alte con
curs de 
Africa șl 
remarcat

de vedere economic. Astfel, o 
serie de cauze, printre care re
voluția tehnico-științifică con
temporană se situează la loc 
de frunte, duc la accentuarea 
rolului comerțului exterior ca 
factor al creșterii economice, 
în relația : creșterea producției 
— dezvoltarea comerțului exte
rior, producția are rol deter
minant, nivelul dezvoltării for
țelor de producție, dinamismul 
acestora fiind condiția hotărî- 
toare pentru afirmarea susținu
tă, eficientă și de durată a eco
nomiei unei țări pe piața mon
dială, pe calea schimburilor co
merciale. Dar această relație se 
manifestă și ca o interdepen
dență, factorul determinat in- 
fluențînd la rîndul său evoluția 
celui determinant, dezvoltarea 
comerțului influențînd crește
rea producției. Pe această linie 
menționăm că într-o serie de 
țări industriale dezvoltate, în 
ultimii 10—15 ani creșterea vo
lumului comerțului exterior a 
devansat de regulă creșterea 
venitului național și chiar pe 
cea a producției industriale, fe
nomen care în trecut în mod 
practic n-a existat pe plan 
mondial decît cu titlu de foarte 
rare excepții și pentru perioade 
extrem de scurte, decf avînd 
caracter cu totul accidental.

Fără Îndoială că în aprecie
rea ritmului de creștere a co
merțului exterior, pa prim plan

dez-se subliniază necesitatea 
voltării de producții pentru ex
port prin continuarea profilării 
unor uzine, fabrici sau sec
ții care să producă mărfuri 
exclusiv sau în cea mai mare 
parte pentru export. Dezvolta
rea producției pentru export 
constituie un fenomen tot mai 
frecvent întîlnit în literatura 
economică mondială. Deși deli
mitări precise ale amploarei a- 
cestui fenomen sînt extrem da 
dificil de făcut, se pare că a- 
ceasta cunoaște o extindere re
lativ însemnată.

Creșterea eficienței exportu
lui este condiționată în mare 
măsură de intensificarea pre
ocupărilor pentru perfecționa
rea în continuare a structurii 
acestuia. Realizările obținute 
plnă în prezent pe linia îmbu
nătățirii structurii exportului 
de mărfuri vor fi amplificate în 
următorul cincinal, cresctnd 
ponderea produselor cu un grad 
înalt de prelucrare, îndeosebi 
din Construcția de mașini, chi
mie și industria alimentară.

Dinamismul exportului româ
nesc în următorul cincinal și 
în întreg deceniul următor se 
va realiza deci în condițiile 
unei accentuate mobilități struc
turale, intensifîcîndu-se preocu
parea pentru Introducerea de 
noi produse pe piața mondială. 
Chiar dacă am lua In conside
rare numai acest unto fapt da

importanță primordială 
exportul nostru, apare 
pregnanța necesitatea 
tățirii în continuare a 
ții economice-organizatorice în
domeniul comerțului exterior, 
îmbunătățirea în continuare a 
cadrului de relații dintre pro
ducție și comerțul exterior, 
perfecționarea sistemului infor
mațional în cadrul întreprinde
rilor comerciale, folosirea pe 
scară mai largă a metodelor 
moderne de studiere a pieții 
prezente și a tendințelor de 
viitor sînt unele dintre proble
me care rezolvate în mod judi
cios pot contribui la impulsio
narea comerțului nostru exte
rior și la ridicarea eficienței 
acestuia. Avem în vedere prin
tre altele, necesitatea, sublinia
tă și cu alte prilejuri In dife
rite documente de partid în le
gătură cu întocmirea unor stu
dii de profunzime ale pieții 
mondiale în diferitele sale com
partimente, elaborarea pe a- 
ceâstă bază a unor prognoze 
fundamentate temeinic, mai 
ales a unora pe termene mai 
lungi care ar putea fi de un 
real folos în orientarea produc
ției pentru export și a exportu
lui ca atare.

în cadrul direcțiilor de dez
voltare și intensificare 
laborării internaționale 
mătorul cincinal, un loc 
bit se acordă cooperării 
mice, care se dovedește
mă contemporană tot mai avan
tajoasă de realizare a divizi
unii internaționale a muncii. 
In proiectul de Directive se 
menționează numeroase forme 
de cooperare în care este inte
resată țara noastră, cum ar fi 
construirea în comun cu alte 
țări a unor obiective economi
ce, realizarea unor investiții 
comune pentru satisfacerea ne
voilor de materii prime, înfiin
țarea unor întreprinderi mixte 
de producție sau pentru comer
cializarea produselor etc. De a- 
semenea, cooperarea internațio
nală se poate intensifica prin 
specializarea producției pentru 
nevoile reciproce ale părților 
sau pentru realizarea unor pro
duse destinate piețelor terțe 
etc. O atenție sporită se va a- 
corda în cincinalul următor 
dezvoltării comerțului invizibil 
în special a comerțului cu idei 
noi (licențe, brevete) precum și 
turismului internațional.

Direcțiile preconizate în ve
derea intensificării colaborării 
noastre economice cu alte țări, 
a modernizării schimburilor e- 
conomice externe marchează 
realizările însemnate pe care e- 
conomia românească le va face 
în următorul cincinal și în de
ceniul următor, ilustrează, o 
dată în plus, că poporul nostru 
parcurge sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Comunist 
Român un drum sigur spre cul
mile prosperității și progresu
lui.
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FESTIVALUL
— spre a fi difuzată ți în
drăgită de ascultători — are 
nevoie de interpreți adec
vați care devin în mare mă
sură „co-creatori", muzica 
ușoară trăind prin interpre- 
ții ei, mai ales tineri.

— Programul festivalului 
va conține și piese din crea
ția dv. 7

— în cadrul concursului 
de interpretare una dintre 
concurente, Luiza Costache, 
se va prezenta cu o veche 
melodie de a mea „Ionel, 
lonelule" melodie care refu
ză să moară... Cred că este 
vorba de acea reînviere pe
riodică a anumitor cîntece 
cărora eu le-am spus „de 
viață lungă" t viața lungă a 
Iui „Ionel" se datorește, sint 
convins, ..............
lare ale 
nelor.

— In 
al celor 
parte și 
festivalului, 
spune despre 
gătiri 7

— Atenția noastră se în
dreaptă spre ultimele pregă
tiri atît în ceea ce privește 
interpreții cît și a orchestrei 
dirijate de Sile Dinicu și 
Gelu Solomonescu. Este 
vorba de acele nuanțe care 
dau un sens artistic mal a- 
dînc, chiar acestei arte 
ușoare ce rămîne însă pen
tru cultivatorii ei, în per
manență o probă dintre cele 
mai dificile.

(Urmare din pag. I) 
prezentați In prima etapă, 
5e preselecție, a festivalului, 
în fața juriului s-au perin
dat aproape o sută de inter- 
preți care au prezentat pe 
lingă înzestrări diferite, și 
stiluri variate. în ce mă pri
vește socotesc semnificativ 
faptul că majoritatea aces
tor concurenți au optat pen
tru un stil în care nu pre
domină neapărat „beat-ul", 
ci căutarea afirmării liniei 
melodice și a conținutului 
liric.

— Am dori să cunoaștem 
părerea dv. despre piesele 
prezentate în concurs.

— Din cele peste 600 de 
Îiiese, care au fost văzute în 
ucrărlle de preselecție de 

către juriu, cea mai mare 
parte sînt melodii lirice, 
lente, uneori foarte reuși
te. dar lipsește și de astă 
dată, așa cum s-a mai re
marcat și în concursurile an
terioare ale festivalurilor, 
creația veselă, optimistă, fn 
mișcare vioaie, care să afir
me și acest gen de muzi
că tinerească, plină de dra
goste de viață...

— Noutatea acestui festi
val 7

— Față de festivalurile 
anterioare ediția din acest 
an nu mal este doar un fes
tival de creație, ci și de in
terpretare ! acest lucru este 
cit se poate de fireso fntru- 
cît creația de muzică ușoară

intonațiilor popu- 
cupletelor și refre-
calitate de membru 
două jurii, făcînd 
din comandamentul 

ce ne puteți 
ultimele pre-
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• A ÎNCEPUT turneul 
internațional de șah de la' 
Amsterdam. în grupa mari
lor maeștri participă și ro
mânul Florin Gheorghiu, 
care în prima rundă a re
mizat în 17 mutări cu șa- 
histul sovietic Vasiukov. A- 
celași rezultat a fost con
semnat in partidele Portisch 
— Darga, Ivkov — Byrne, 
Tatai — Stein, Donner — 
Ree. Liberson l-a învins pe 
Langeweg.

In grupa maeștrilor, Osto- 
jici a ciștigat Ia Ujtelky, iar 
Csom l-a invins pe Baarle.

• CEA DE-A 18-A ETA
PĂ a Turului ciclist al Fran
ței, disputată ieri intre Mou- 
renx Viile Nouvelle — Bor
deaux (201 km), a fost cîș- 
tigată de englezul Hoban, 
cronometrat in 5h 44’23”. In 
clasamentul general indivi
dual continuă să conducă de
tașat Merckx (Belgia). In a- 
ceastă etapă a abandonat 
ciclistul Altig (R. F. a Ger
maniei), care s-a accidentat 
la mina dreaptă.

• PROBA DE ARMĂ 
STANDARD din cadrul con
cursului internațional de la 
Levocz (Cehoslovacia) a re
venit trăgătoarei iugoslave 
Masici cu 553 puncte, ur
mată de românca Daroczi cu 
535 »puncte.

• ECHIPA DE FOTBAL 
a Armatei R. P. D. Coreene, 
aflată in turneu 
Ungară, a susținut un meci 
amical cu echipa Armatei 
ungare. Intilnirea s-a termi
nat cu scorul de 5—2 in fa
voarea fotbaliștilor coreeni.

în R. P.

SFATUL CU TARA
(Urmare din pag. I)

în modul cel mai elocventmă
dragostea, înalta stimă pe care 
toți cei ce trăiesc pe aceste me
leaguri o poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, act pe care 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
îl înfățișa într-o recentă cuvîn- 
tare atît de plastic „de recunoaș
tere meritată pentru acest stră
lucit fiu al țării, pentru migala 
cu care a pus în valoare adevă
rurile și frumusețea socialismului, 
măreția lui, pentru energia cu 
care a luptat ca aceste adevăruri 
să fie luate în seamă în lume, 
să-și croiască drum din ce în ce 
mai larg, pentru destoinicia cu 
care a iucrat la construirea, la 
înfăptuirea socialismului în țara 
noastră“.

Vizitele recente în județele Ia
lomița, Constanța, Cluj, Mara
mureș, Satu Mare, Bihor și Arad 
ne oferă nenumăratele exemple 
emoționante ale căldurii și dra
gostei cu care locuitorii de aici 
au înconjurat pe conducătorul 
partidului și statului, al încrederii 
și stimei ce i-o poartă. Să ne 
amintim doar de acea adunare 
din piața Clujului cînd, din cauza 

Nicolae 
amînarea 

mitingului pentru a doua zi. „Din 
mii de glasuri — scriau reporterii 

i — izbucnesc însă excla
mații prin care secretarul general 
al partidului este rugat să vor
bească". Și mitingul a continuat, 
așa cum au dorit cetățenii Clu
jului, nerăbdători să asculte cu
vintele secretarului general al 
Comitetului Central al partidului. 
„Mitingul oamenilor muncii din 
orașul Cluj — scriau mai departe 
cronicarii acestei adunări — a 
constituit o impresionantă de
monstrație a încrederii cu care 

parti- 
. .. _______ • tra

sat de documentele pregătitoare I pentru Congresul al X-lea al par
tidului — a hotărfrii tuturor oa
menilor muncii — români, ma- 

Ighiari și de alte naționalități, ca 
strîns uniți în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, să-și dă-

I
I
I
I
I
I

I ploii torențiale, tovarășul Ni 
Ceaușescu propusese amîi

Imii de g 
prezenți 
matii r>r

I ponorul privește politica p 
dului. programul însufleți tor

ruiască întreaga energie creatoa
re operei mărețe de desăvîrșiro 
a construcției socialiste, înfloririi 
și propășirii patriei“.

Dar aceste vizite care întot
deauna îmbină, spontan, haina 
festivă a sărbătorii pe care căl
dura sentimentelor unanime nu 
poate să nu o confere prezenței 
conducătorilor iubiți, au, în prin
cipal, un pronunțat caracter 
de lucru. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, alți conducători ai 
partidului și statului merg în în
treprinderi, în fabrici, la unită
țile agricole, în institutele de cer
cetare, în instituțiile de știință și 
cultură, pe marile șantiere unde 
se ridică noi obiective economice 
sau social-culturale. împreună cu 
cadrele de conducere din aceste 
unități, cu specialiștii, cu activul 
de partid și de stat se analizează 
amănunțit stadiul îndeplinirii sar
cinilor ce revin fiecărei unități 
din amplul program de dezvol
tare a țării, sînt evidențiate suc
cesele, relevîndu-se factorii ce 
le-au determinat pentru a fi ge
neralizați ; sînt reliefate și pre
cizate exact deficiențele, neajun
surile ce mai persistă într-un do
meniu sau altul, într-o unitate 
sau alta, căutîndu-se în comun 
modalitățile practice pentru în
lăturarea lor. Sînt abordate con
cret, la condițiile snecifice ale 
fiecărei unități, problemele com
plexe ce stau în fața economiei 
noastre, se. confruntă păreri, di
ferite experiențe privind perfec
ționarea continuă a conducerii șl 
organizării producției, creșterea 
eficienței economice, a rentabili
tății, modalitățile de realizare în 
termen a amplului program de 
investiții, realizarea parametrilor 
proiectați, ridicarea eficienței in
vestițiilor prin reducerea ponde
rii lucrărilor de construcții-mon- 
taj, înlăturarea tendințelor de gi- 
gantomanie : sînt analizate pers
pectivele de dezvoltare social- 
economice, edilitare a localită
ților ; se caută căi de soluționare 
mai operativă a diverselor cerințe 
și nevoi ale cetățenilor.

E un dialog viu, profund res
ponsabil, 1« un înalt nivel do

competență purtat între condu
cerea partidului și statului nos
tru cu diversele categorii de ce
tățeni, cu specialiști, cu comu
niștii ; conducerea de partid con
sultă, se sfătuiește cu oamenii 
muncii cum să fie rezolvate mai 
bine importantele probleme ce le 
ridică edificarea societății noas
tre, dă prețioase indicații, soluții, 
primește sugestii. Este acest dia
log o elocventă expresie a adîn- 
cului democratism al orînduirii 
noastre, un exemplu edificator 
al uneia din multiplele modali
tăți prin care conducerea parti
dului antrenează masele largi de 
oameni ai muncii la conceperea 
și înfăptuirea obiectivelor majore 
ale politicii P.C.R.

Recentele vizite au o particula
ritate distinctă ; ele s-au desfășu
rat și se desfășoară pe fondul 
puternicului entuziasm, al avîn- 
tului creator generate de apro
pierea marilor evenimente din 
august, în momentul în care în
tregul nostru popor participă cu 
însuflețire, cu sentimentul înaltei 
îndatoriri civice, la ampla dezba
tere a documentelor pentru Con
gresul al X-lea al partidului. Dia
logul devjne cu atît mai amplu, 
mai profund, mai bogat în sen
suri. Adeziunea unanimă a tu
turor categoriilor de cetățeni Ia 
prevederile acestor documente, 
nenumăratele propuneri făcute în 
scopul completării și îmbunătă
țirii lor exprimă realitatea evi
dentă că întregul nostru popor 
se consideră plenar angajat în în
făptuirea amplului program ela
borat de partid, că își identifică 
propriile idealuri cu idealurile ge
nerale ale țării, de prosperitate și 
progres.

In acest angajament colectiv 
— realitate însuflețitoare avînd 
dimensiunile întregii noastre so
cietăți — glasul generației tinere 
se face auzit cu vigoare. Suc
cesele viitoare ale socialismului 
pe meleagurile românești, spre 
care partidul ne conduce cit mină 
sigură, vor încorpora din belșug 
vigoarea, entuziasmul și înalta 
calificare — deprinsă și șlefuită 
cu migală — de care este capabil 
tineretul patriei noastre,
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atacate
de patriojii 

sud-vietnamezi
In cursul nopții de marți spre 

miercuri, forțele Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud au bombardat 16 
poziții ale trupelor americano- 
saigoneze — relatează co
respondentul agenției FRANCE 
PRESSE. Acțiunile ofensive de
clanșate de patrioți au fost con
centrate asupra instalațiilor mili
tare deținute de trupele inami
ce în sectoarele Fhan Thiet, Ban 
Me Thuot, Fhuoc Vinh și Rach 
Gia.

Aspect de la o demonstrație revendicativă care a reunit la Roma reprezentanți ai agricul
torilor din toate regiunile Italiei

„Apollo ir în drum spre Luna
• Start reușit la Cape Kennedy • Prolog la primii pași

ai omului pe Selena • Armstrong: „Totul

CAPE KENNEDY 16. — Trimisul special Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Miercuri, 16 iulie, ora 9,32 (15,32 ora 
Bucureștiului), nava cosmică „Apollo-ll“, la bordul căruia se află 
astronauții Neil Armstrong, Michael Coliins și Edwin Aldrin, și-a 
luat zborul spre Lună de pe rampa de lansare nr. 39 a racheto- 
dromului Cape Kennedy, intr-o misiune spațială considerată de 
Administrația națională pentru cercetarea și exploatarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a fi cea mai importantă dintre toate misiu
nile cosmice întreprinse pînă în prezent de Statele Unite. Doi 
dintre cei trei astronauți urmează să aselenizeze.

merge ca pe roate“

Generalul Earl Wheeler, pre
ședintele Comitetului mixt al 
șefilor de state majore ale arma
tei americane, a plecat marți 
spre Saigon. Ministerul Apărării 
al S.U.A. a precizat că misiunea 
generalului Wheeler este ■ de a 
„efectua o evaluare detaliată a 
situației militare actuale și de a 
proceda la o inspecție pentru a 
furniza președintelui Nixon ele
mentele ce i-ar permite să anun
țe, în luna august, o nouă redu
cere a trupelor americane din 
Vietnamul de sud. Aceasta este 
prima călătorie pe care genera
lul Earl. Wheeler o face în Viet
namul de sud, după ce S.U.A. 
au anunțat o reducere cu 25000 
de militari ai efectivelor ameri
cane din Vietnamul de sud.

Imediat după decolarea 
navei spațiale „Apollo-ll“ 
directorul operațiunilor de 
lansare, Rocco Petrone, a 
ținut o conferință de presă, 
în cadrul căreia a subliniat 
perfecta funcționare a tutu
ror aparatelor de comandă 
și control, precum șl clarita
tea transmisiunilor radio 
dintre Centrul de control al 
zborului și cabina navei 
spațiale.

Lucrurile se prezintă bine, 
a declarat el, dar fiecare 
fază a zborului își are riscu
rile ei. Pe măsură ce zborul 
continuă, 
rează — 
din zona 
mintului 
nează in

inte de sfîrșitul acestui secol, a 
declarat vicepreședintele S.U.A, 
Spiro Agnew, care este și preșe
dintele Consiliului național pen
tru problemele aeronauticii și cer
cetării spațiului cosmic, într-un 
interviu acordat posturilor de 
televiziune C.B.S. Vicepreșe
dintele S.U.A. a exprimat cu 
această ocazie dorința guver
nului american de a coope
ra cu Uniunea Sovietică în 
domeniul cercetării spațiale și a 
apreciat că o asemenea colabo
rare va influența pozitiv asupra 
evoluției discuțiilor privitoare la 
dezarmare. Spiro Agnew a sub
liniat că cheltuielile pentru ex
plorarea spațiului cosmic vor fi 
pe deplin justificate de progre
sele ce vor fi înregistrate în dez
voltarea umanității.

aparatura se ușu- 
ca urmare a ieșirii 
de gravitație a Pă- 
— fapt care acțio- 
favoarea noastră-

Intre echipajul navei și 
centrul de la Houston are 
loc un dialog permanent. 
Intr-unui din mesaje, Arm
strong comunică; „Totul 
merge ca pe roate", la care 
Centrul de urmărire și con
trol al zborului i-a răspuns : 
„Nici nu se putea altfel, 
pentru că ați călcat cu drep-

a fost pus din nou în funcțiune 
propulsorul celei de-a treia trep
te, imprimînd complexului spa
țial viteza de 39 209 km pe oră, 
necesară învingerii forței gravi
tației Pămîntului și startului pe 
drumul lung de 320 000 km pînă 
la Lună. în drum spre Lună, la 
circa 3 ore și 20 minute de la 
lansare, astronauții au rearaniat 
formația de zbor, aducînd modu
lul lunar în fața navei de co
mandă printr-o manevră care a 
necesitat decuplarea modulului, 
părăsirea celei de-a treia trepte, 
întoarcerea navei cu 180 de gra
de și recuplarea ei cu modulul. 
Operațiunea a durat 10 minute. 
Astronauții își continuă cu succes 
drumul spre Lună.

La 19 iulie nava cosmică 
„Apollo-ll“ va ataca prima re
voluție în jurul Lunii, înscriin- 
du-se pe o orbită elipsoidală. 
Ulterior ea își va corecta orbita, 
pentru a o transforma într-una 
circulară. La 20 iulie este 
prevăzută să aibă loc aseleniza
rea modulului lunar, iar pentru 
a doua zi coborîrea astronauților 
Armstrong și Aldrin pe suprafața 
Lunii, adunarea eșantioanelor de 
sol lunar și reîntoarcerea la 
nava-mamă plasată pe o orbită 
„de așteptare“ în jurul Lunii, 
întreaga misiune „Apollo-ll" 
este planificată să dureze 195 
ore și 17 minute, amerizarea în 
apele Pacificului fiind prestabi
lită pentru ziua de 24 iulie.

Oficialitățile Administrației na
ționale pentru cercetarea și ex
plorarea spațiului cosmic consi
deră zborul navei spațiale 
„Apollo-ll“ drept cel mai ris
cant zbor întreprins vreodatȘ de 
astronauții americani, deși 
pollo-11" r1---- * ---- ' -
lași traseu ca și „Apoho-10' y. 
efectuează aproape aceleași ma
nevre.

La lansare au asistat membrii 
guvernului, guvernatorii statelor, 
primarii principalelor orașe ame
ricane, oameni de știință, artă și 
cultură, peste 4 000 de ziariști, 
corespondenți de presă din circa 
50 de țări ale lumii, fotoreporteri, 
operatori de televiziune și cine
matograf.

De asemenea, au fost prezenți 
reprezentanții diplomatici din 
circa 100 de țări, printre care și 
ambasadorul României la Wa
shington, Comeliu Bogdan.

Aproape 2 milioane de per
soane au urmărit lansarea din 
apropierea cosmodromului Cape 
Kennedy.

...Numărătoarea inversă coboa
ră spre zero. In apropierea gi
ganticului complex spațial înalt 
de 109 m și cu o greutate de 
3 100 tone, se mai 
echipele de salvare, 
cunde înainte de 
mandă aprinderea, 
șapte secunde întregul aparataj 
de bord intră în funcțiune. Ram
pa de lansare este învăluită în 
nori de fum și flăcări. Com
plexul cosmic consumă în cele 
două secunde pînă la lansare, 
30 tone de combustibil lichid. 
Vehicolul spațial se înalță încet 
de pe postamentul rampei, lăsînd 
în urmă un lung jet de flăcări 
și fum. După cîteva secunde se 
înclină puțin spre est, înscriin- 

avea 
»de 

în jurul Pămîntului, cu 
de 28 000 km pe oră. 

primele două trepte se 
de vehicul, căzînd în

Sub privirile sutelor de 
„Apollo-ll" ț' 
Terrei călătoresc acum în

) milioane de spectatori și telespectatori, 
și-a luat zborul de pe rampa de lansare. Solii 

spațiile siderale spre o țintă care 
înflăcărează imaginația noastră, a tuturor 

(TELEFOTO AGERPRES)

Ostilitățile dintre
Honduras si Salvador9

durian Nueva Ocotepeque, si
tuat la 9 kilometri de frontieră, 
și continuă să înainteze spre in
teriorul țării. La operațiunile 
militare ar participa 5000 de 
militari salvadorieni, rezistența 
opusă de trupele honduriene 
fiind slabă. Agenția REUTER 
menționează că o coloană de in
fanterie înaintează spre capitala 
Hondurasului, Tegucigalpa.

Pe de altă parte, autoritățile 
honduriene dezmint știrile pri
vind faptul că salvadorienii au 
ocupat unele localități, dar re
cunosc că se desfășoară lupte.

La Washiijgton, Consiliul Or
ganizației Statelor Americane a 
cerut marți guvernelor Salvado
rului și Hondurasului să suspen
de ostilitățile.

Știri din cele mai con
tradictorii continuă să fie 
transmise de coresponden
ții agențiilor occidentale 
de presă cu privire Ia 
conflictul armat ce a iz
bucnit luni între Hondu
ras și Salvador.

Potrivit informațiilor difuzate 
la San Salvador, trupele salva- 
doriene ar fi ocupat orașul hon-

In preajma sărbătorii 
nationale a Poloniei 3

Nova Huța:
2 000 000 tone oțel

Combinatul metalurgic de 
la Nova Huța furnizează a- 
nual peste 2 milioane tone 
oțel, adică 25 la sută din în
treaga producție a țării, și 
peste 2 milioane tone lami
nate — ceea ce reprezintă 40 
la sută din întreaga produc
ție.

In prezent se desfășoară

lucrări de extindere a acestui 
combinat. Numai anul acesta 
se vor executa lucrări în va
loare de 1 242 milioane zloți. 
Încă la sfîrșitul lunii septem
brie va fi dată în producție 
o nouă secție de tablă lami
nată cu o capacitate de 
800000 tone tablă de oțel de 
înaltă calitate.

O știre de ultim moment a- 
nunță că cele două părți au ac
ceptat să pună capăt ostilităților 
în conformitate cu cererea adre
sată de secretarul general al 
O.N.U., U. Thant. Agenția 
Reuter anunță însă că situația 
de Ia granița dintre cele două 
țări '„continuă să fie considerată 
gravă".

950 de nave
Polonia ocupă un Ioc frun

taș printre țările cu industrie 
navală dezvoltată. Șantierele 
navale poloneze au construit 
pînă Ia sfîrșitul anului 1968 
950 de nave cu un deplasa
ment total de 4 milioane 
tone.

Dinamica dezvoltării aces
tui sector industrial polonez 
rezultă din faptul că navele 
care au constituit primul mi-

lion de tone au fost construi
te în 12 ani, pe cînd cele din 
al patrulea milion în mai pu
țin de 3 ani.

începînd cu construcția de 
nave mici, industria navală 
poloneză a ajuns să realizeze 
în prezent motonave moder
ne cu un deplasament de 24 
și 55 mii tone și moderne 
fabrici plutitoare pentru pro
ducția conservelor de pește-

Automobilele poloneze
După 20 de ani de la în

ființarea în R.P. Polonă a 
primei fabrici de automobile, 
producția acestui sector in
dustrial va atinge în 1969 
aproximativ 100 000 de ma
șini. Se modifică, de aseme
nea, și structura producției 
de automobile, astfel că în 
anul 1968 producția de auto
turisme a depășit pe cea de 
autocamioane.

în cei 20 de ani, industria 
poloneză de automobile a tre
cut și printr-un continuu pro
ces de modernizare- Cel mai 
important pas în această di
recție,' relatează agenția

P.A.P. într-un articol consa
crat industriei de automobi
le, a fost achiziționarea licen
ței Fiat. în primul an după 
cumpărarea acesteia au fost 
produse numai 7 000 de ma
șini de tip Fiat, însă pentru 
cincinalul viitor se prevede 
ca din totalul de 550 000 de 
autoturisme prevăzute în 
plan, 450 000 să fie fabricate 
după licența Fiat.

După o licență Leyland, 
în Polonia se produce un 
motor cu care sînt înzestrate 
diverse tipuri de autocami
oane.

Sesiunea
Comitetului

Executiv

MOSCOVA 16. — Cores
pondentul Agerpres, L. Duță, 
transmite i La 16 
Moscova s-a deschis cea dc-a 
42-a sesiune a Comitetului 
Executiv al Consiliului de a- 
jutor economic reciproc. La 
sesiune participă reprezentan
ții permanenți ai țărilor mem
bre în Comitetul Executiv, 
vice-președinți ai consiliilor 
de miniștri din R.P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. 
P. Polonă, R. P. Ungară, 
Uniunea Sovietică. Din Re
publica Socialistă România 
la lucrările sesiunii participă 
Gheorghe Kădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul perma
nent al țării noastre în Comi
tetul Executiv al C.A.E.R.

iulie la

aflau doar 
Cu 8,9 se- 
zero se co- 
După alta

du-se pe traiectoria ce 
șă-1 plaseze pe o orbită 
parcare“ ' ’ '
o viteză
Pe rînd, 
desprind 
apele Pacificului, Cea de-a treia 
treaptă a rachetei „Saturn-5“ ră- 
mîne însă atașată vehiculului 
pentru a mai fi folosită odată 
cînd nava cosmică va părăsi 
orbita „de parcare“ pentru a se 
înscrie pe o 
lunară. După 
atacarea celei

traiectorie trans- 
puțin timp de la 
de-a doua rotații

. - - ,1 ,,A- 
zboară exact pe ace- 

și

cooperare irdemațio*O largă cooperare intemațio-1 
nală în domeniul cuceririi Cos
mosului va permite realizarea ri
nei debarcări pe Marte încă îna-

DELEGAȚIE A U.A.S.R.II JL

• LA CAIRO s-au încheiat 
lucrările celei de-a doua sesi
uni a întîlnirii tripartite a mi
niștrilor economiei din India, 
R.A.U. și Iugoslavia. Au fost 
examinate rezultatele și pers
pectivele comerțului dintre a- 
ceste țări pe baza acordului tri
partit din 1967 prin care cele 
trei țări s-au angajat să-și 
acorde sprijin reciproc în co
merțul dintre ele.

• FOSTUL VICEPREȘEDIN
TE AL S.U.A., Hubert Hum
phrey, a fost primit miercuri 
la cererea sa de ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., 
Nikolai Patolicev, cu care a 
avut o convorbire, anunță, a- 
genția TASS. Humphrey, care 
se află în U.R.S.S. de o săptă- 
mînă, a vizitat Leningradul, 
Kievul și localitatea balneară 
Soci de. pe litoralul Mării 
Negre.

ÎN ELVEȚIA

• BIROUL DIN BERLINUL 
OCCIDENTAL al societății a- 
viatice „Panamerican Airways“ 
a primit 147 de cereri de reți
nere a unor bilete pentru vii
toare călătorii în Lună. Anun- 
țînd acest lucru, un purtător de 
cuvînt al societății amintite nu 
a precizat costul unui bilet și 
nici cînd se va inaugura linia 
directă Pămînt — Lună.

Demisii la Delhi

CADRUL MANIFES
TĂRILOR ocazionate de cea 
de-a 25-a aniversare a eliberă
rii României în localitatea 
Schotten din Belgia, unde are 
loc în prezent un festival inter
național de folclor, a fost des
chisă o expoziție de fotografii 
și obiecte ale artei populare ro
mânești. Formația de cîntece și 
dansuri „Bihorul“, participantă 
la festival, a prezentat un pro
gram de muzică și dansuri 
populare românești.

O delegație a Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din Ro
mânia a sosit la Zürich, la 
invitația Uniunii Naționale a 
Studenților din Elveția. Oas
peții vor lua contact cu dife
rite asociații studențești din 
Zürich, Berna și Geneva.

Vizita navei-școală „Mircea“
la

BELGRAD 16. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Comandantul forțelor 
maritime militare ale Republicii 
Socialiste România, viceamiralul
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• LA SCURT TIMP de Ia a- 
nunțarea demisiei președinte
lui interimar al Indiei, V.V. 
Giri, la Delhi s-a făcut cunos
cut că Morarji Desai și-a pre
zentat demisia din funcția 
vicepremier.

de

Marteș Grigore, care a sosit ÎS 
Split, la bordul navei-școală „Mir
cea“, a depus marți o coroană do 
flori la Mormîntul marinarilor. 
Au fos de față ambasadorul Re
publicii Socialiste România lâ 
Belgrad, Aurel Mălnășan, și ata
șatul militar român, colonel Ma
rin Pancea.

Comandantul forțelor maritime 
militare ale României a vizitat 
apoi unități militare, printre care 
și Centrul de instrucție de la 
Divulie al forțelor maritime mili
tare ale Iugoslaviei, șantierul na
val „Split" și spitalul militar din 
localitate.

Un grup de ofițeri, subofițeri, 
elevi și marinari de pe nava 
școală „Mircea“ au vizitat monu
mentele orașului Split și centrul 
de instrucție de la Divulie.

Nava școală „Mircea“ a fost 
deschisă pentru vizită locuitorilor 
orașului Split. Cu acest prilej au 
avut loc calde manifestări ala 
prieteniei româno-iugoslave.

lună și care au deve
nit aproape endemice 
în ultimii cîțiva ani) 
o creștere a valului 
de proteste, o 
prire a reacției 
selor muncitoare 
potriva „stării 
cepționale“.

Recrudescența 
mintărilor sociale 
mica republică i 
americană își are ră
dăcina în instabilita
tea economică. Imagi
nea Uruguayului ca 
o „oază liniștită", ca 
o „Elveție latino-ame
ricana“, imagine ce-și 
avea sursa în relativa 
prosperitate și stabili
tate social-politică a

denților care cer îm
bunătățirea condiții
lor de viață și învăță
tură și, in același 
timp, suspendarea 
„stării excepționale“ 
actualmente în vi
goare. In piața din 
fața Facultății de me
dicină s-au produs 
ciocniri violente între 
studenți și forțele po
lițienești care au re
curs la grenade cu 
gaze lacrimogene, o- 
perind zeci de ares
tări.

Autoritățile conti
nuă ceea ce agențiile 
de presă denumesc 
„linia dură". Au fost 
operate noi arestări

urugua- 
elemente 
evidență 

tensiunii : 
acțiunii 

și de- 
studen-

înăs- 
ina- 
îm- 
ex-• GUVERNUL ZAMBIEI 

cerut convocarea Consiliului 
Securitate ca urmare a bom
bardării teritoriului zambian, 
la 25 iunie și 2 iulie a. c., de 
către avioane portugheze cu 
baza în Mozambic.

a 
do

fră- 
! în 
sud-

Departe de a se fi 
atenuat, încordarea se 
menține pe arena po- 
litico-socială 
yană. Două 
au scos în 
persistența 
continuarea 
sindicatelor 
monstrațiile
țești din Montevideo.

In ciuda loviturilor 
primite prin decreta
rea — la 24 iunie — 
a „stării excepționa
le", sindicatele conti
nuă să acționeze vi
guros. Aproape 600 de 
lideri sindicali se află 
încarcerați pe o mică 
insulă situată la cîte
va zeci de kilometri 
de capitală; alții se 
ascund pentru a nu fi 
încarcerați. Cu toate 
acestea, federația sin
dicală — Convenția 
națională a muncito
rilor — a reușit 
organizeze 
acțiuni 
semn de 
potriva 
„stării 
și în sprijinul cereri
lor de mărire a sala
riilor. Chemarea la o 
grevă generală de 32 
de ore a fost lansată 
prio manifeste clan
destine deoarece gu
vernul a interzis reu
niunile sindicale pe 
baza legii privind in
stituirea „măsurilor de 
securitate“. în pofida 
faptului că toți func
ționarii și lucrătorii 
instituțiilor de stat 
au fost „militarizați“ 
greva a cuprins a- 
proape 300 000 de 
muncitori și funcțio
nari paralizind sec
toare întregi ale eco
nomiei și deservirii 
publice.

La sfîrșitul săptă- 
minii trecute, acțiuni
lor sindicale li s-au 
alăturat cele ale stu
denților. Montevideo 
a fost teatrul unor 
demonstrații ale stu-

GĂRZILE DE COASTĂ 
AMERICANE au anunțat inter
ceptarea unui mesaj din partea 
exploratorului norvegian Thor 
Heyerdahl, privind faptul că 
ambarcațiunea construită din 
papirus „Ra“ se află în pri
mejdie. „Ra“, care întreprinde 
o cursă de traversare a Ocea
nului Atlantic și se găsește la 
1280 km est de Insulele; Barba
dos, a cerut tuturor navelor a- 
flate în apropiere să fie gata 
pentru a . răspunde unor even
tuale semnale S.O.S. în cazul 
pericolului unei scufundări.

• REPUBLICA ARABĂ YE
MEN a hotărît marți restabili
rea relațiilor diplomatice cu 
Republica Federală a Germa
niei, anunță un comunicat ofi
cial dat publicității la Sanaa. 
Cele două țări vor proceda în 
curînd la schimbul de ambasa
dori.

unor reforme 
care să 

larg calea 
economice 
țării, inlă- 
dominației 
străin în 

limitarea 
marilor 

și stimu- 
in-

tiniîi doi ani costul 
vieții a crescut cu a- 
proape 200 la sută, șo
majul sporește conti
nuu iar datoriile ex
terne au atins un 
plafon foarte ridicat, 

împotriva acestei si
tuații, împotriva în
cercărilor de a arun
ca povara crizei pe 
umerii maselor prin 
„programe de auste
ritate", își ridică gla
sul organizații politi
ce progresiste, mili- 
tanții sindicali. Cere
rile lor vizînd înfăp
tuirea
structurale 
deschidă 
dezvoltării 
și sociale a 
furarea 
capitalului 
economie, 
privilegiilor 
latifundiari 
larea progresului 
dustrial găsesc un pu
ternic ecou.

Citind opinii ale u- 
nor observatori poli
tici uruguayeni, co
respondentul la Mon
tevideo al 
FRANCE 
notează că „guvernul 
Areco nu 
ieși din impas decit 
dacă va înfrunta in 
mod real și cu calm 
marile probleme și 
dificultăți ale econo
miei uruguayene, pro
bleme pe care legisla
ția stării excepționale 
nu le 
Așa 
mulți 
scenei 
ciale 
promovarea 
dure“, departe de

Frammtarile
din Uruguay

Cutintarea lui Fidel Castro
va putea

E. R.

agenției 
PRESSE

Mariano Rumor, însărcinai 
cu formarea noului guvern, și-a 
început la 16 iulie consultările.
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La combinatul petrochimic din Plock

Cuba, a rostit o cuvîntare la 
fabrica de zahăr „Antonio Gui- 
teris“ cu ocazia începerii cam
paniei de recoltare a trestiei de 
zahăr.

După ce a trecut în revistă 
eforturile uriașe pe care poporul 
cubanez a trebuit să le facă în 
ultimii ani pentru a pregăti ac
tuala campanie de recoltare — 
care va avea drept rezultat ob
ținerea celei mai mari producții 
de zahăr din istoria Cubei — 
aproximativ 10 milioane tone — 
Fidel Castro a spus că în anul 
1980 printr-o mai bună fertili
zare și irigare a solului Se vor 
putea obține două recolte pe an, 
fiecare cu o producție de peste 
10 milioane tone zahăr.

• INTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului norvegian ,AR- 
BEIDER BLADET“, ministrul 
de externe al R.F. a Germaniei, 
Wiliy Brandt, a arătat că nu se 
pune problema reevaluării 
mărcii vest-germane.

In ultima parte a cuvîntării 
sale, Fidel Castro s-a ocupat de 
unele probleme actuale ale si
tuației internaționale. Precizînd 
poziția Cubei față de evenimen
tele din America Latină, vorbito
rul a spus : „Trebuie să avem o 
poziție obiectivă, să observăm 
bine evenimentele, iar atunci cînd 
sprijinim ceea ce este revoluțio
nar să evităm orice acțiuni care 
ar putea să fie considerate ca 
un amestec în acest proces“, 
în încheiere, primul minis
tru cubanez a făcut aprecieri 
pozitive Ia adresa acțiunilor în
treprinse de guvernul din Peru 
pentru înfăptuirea reformei agra
re și naționalizarea unor socie
tăți străine.

să 
puternice 

greviste în 
protest îm- 
introducerii 

excepționale"

Consultări 
la Roma

în toate cele 18 de
partamente ale țării. 
Potrivit unor știri 
„din surse bine infor
mate", reluate 
genția U.P.I., 
nul Uruguayan 
tenționa ca in 
continuării 
greviste să 
„militarizarea“ 
citorilor și funcționa
rilor la sectorul parti
cular, ceea ce ar în
semna, practic, o mo
bilizare forțată la lo
cul de muncă a tutu
ror salariaților.

Este, însă, evident 
că linia dură nu va 
duce decit la sporirea 
încordării, determi- 
nînd (așa cum arată 
experiența înfruntă
rilor deschise care 
durează de peste

de a- 
, guver- 

ar in- 
cazul 

mișcării 
extindă 

mun-

țării, s-a estompat in 
ultimul deceniu. Lip
sit de o industrie na
țională dezvoltată, 
Uruguayul, depinzind 
pe piața internațio
nală de jocul marilor 
monopoluri, suferă 
consecințele dureroa
sei „foarfeci a prețu
rilor“. în vreme ce 
prețul materiilor pri
me exportate — lina 
și carnea, care aduc 
80 la sută din devize 
— scade vertiginos, 
prețul produselor in
dustriale pe care țara 
e nevoită să le im
porte crește la fel de 
masiv. Urmarea ? Nu
mărul devalorizărilor 
monedei naționale a 
atins într-un deceniu 
cifra de 11 (veritabil 
record), numai în

poate rezolva“, 
cum constată 
cunoscători ai 
politice și so- 
din Uruguay, 

liniei 
a 

atenua dificultățile e- 
conomice și instabili
tatea politică facili
tează amestecul vîrfu- 
rilor militare, creînd 
pericolul agravării u- 
nei situații și așa ex
plozive.

In cursul dimineții de miercuri 
Mariano Rumor a primit o dele
gație a Partidului Democrat- 
Creștin, în frunte cu secretarul 
național, Flaminio Piccoli, iar 
după-amiază a avut întrevederi 
cu Ugo la Malfa, secretarul na
țional al Partidului Republican.

Tot miercuri s-a deschis la 
Roma și reuniunea direcțiunii 
Partidului Socialist Unitar, care 
urmează să definească atitudinea 
P.S.U. față de problemele pe 
care le ridică soluționarea crizei 
guvernamentale.

Partidul Socialist Unitar, con*  
stituit din foștii social-democrații 
s-a pronunțat în favoarea con1 
stituirii unui guvern monocoloi 

■— democrat-creștin, căruia i-d 
oferit sprijin în Parlament. Aceas1 
tă soluție a fost respinsă însă di 
P.D.C, care în actualele împre*  
furări nu vrea să-și asume singup 
răspunderea guvernării.
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