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Ședința plenară 
a Comitetului Central

al Partidului Comunist Român1

-

ÎN PAG. A2-A 
CE SE POATE 
CITI PRINTRE 

RÎNDURILE 
CERERII DE 

TRANSFER (ll)

PAG. A 3-A
RACORDAREA LA 
CIVILIZAȚIE 
— o călătorie prin 

vechi „locuri 
uitate" —

ȘEDINȚA
CONSILIULUI

DE STAT
3 în ziua de 29 iulie a.c., a a- 
I] vut loc la Palatul Republicii 

ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

în afara membrilor Consi
liului de Stat la ședință au par
ticipat, ca invitați, miniștri și 
conducători ai altor organe 
centrale de stat, președinți ai 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale, re
prezentanți ai presei.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat următoarele decre
te și hotărîri: decretul pentru 
instituirea medaliei „A XXV-a 
Aniversare a Eliberării Patri
ei“ : decretul privind organiza
rea și funcționarea Consiliu
lui Național al Cercetării Știin
țifice ; decretul privind înfiin
țarea, organizarea și funcționa
rea Consiliului Sanitar Supe
rior ; decretul privind organi
zarea evidenței stațiilor de ra-

dio-emisie ; hotărîrea privind 
aprobarea Regulamentului de 
funcționare a Consiliului Apă
rării Republicii Socialiste Ro
mânia elaborat în temeiul Le
gii nr. 5 din 14 martie 1969 
privind înființarea, organiza
rea și funcționarea Consiliului 
Apărării Republicii Socialiste 
România ; decretul privind tre
cerea activității de con
stituire și valorificare a 
fondului de stat de legu
me și fructe de la Uni
unea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție, la 
Ministerul Comerțului Interior, 
precum și sarcinile comitetelor 
executive ale Consiliilor popu
lare județene și al municipiu
lui București, în legătură cu a- 
ceastă activitate ; decretul pen
tru modificarea Decretului nr. 
60 din 18 mai 1951 privitor la 
organizarea Casei de asigurări 
a avocaților; decretul pentru 
ratificarea de către Republica

Socialistă România a Con
venției asupra imprescriptibi
lității crimelor de război și a 
crimelor contra umanității, a- 
doptată de Adunarea Genera
lă a Organizației Națiunilor U- 
nite la 26 noiembrie 1968 ; 
decretul pentru ratificarea 
Convenției referitoare la în
ființarea Centrului Internațio
nal de Informare Științifică și 
Tehnică ; decretul privind ra
tificarea Convenției de la Ber
na pentru protecția operelor li
terare și artistice, revizuită și 
semnată la Stockholm la 14 iu
lie 1967.

Decretele și hotărîrile adop
tate au fost în prealabil exa
minate și avizate favorabil de 
comisiile permanente de speci
alitate ale Marii Adunări Na
ționale.

în continuare Consiliul de 
Stat a rezolvat probleme cu
rente. r •

In ziua de 29 iulie a.c, a avut loc ședința 
plenară a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. La lucrările plenarei au 
participat ca invitați primi secretari ai co
mitetelor județene de partid.

La primul punct al ordinii de zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat dezbaterea 
amplă, profund democratică desfășurată în 
partid, în rîndurile întregului popor pe mar
ginea proiectului de Directive ale Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist Român 
privind planul cincinal pe anii 1971—1975 
și liniile directoare ale dezvoltării economiei 
naționale pe perioada 1976—1980, precum și 
a Tezelor Comitetului Central. Plenara a 
subliniat cu satisfacție că prevederile proiec
tului de Directive și Tezele Comitetului 
Central s-au bucurat de aprobarea unanimă 
a comuniștilor, a națiunii noastre socialiste. 
Dezbaterea publică a acestor documente a 
scos încă o dată în relief însușirea de către 
întregul popor a politicii marxist-leniniste a 
partidului de dezvoltare a economiei, știin
ței, învățămîntului și culturii, de ridicare a
bunăstării celor ce muncesc, de întărire a 
prieteniei și alianței cu țările socialiste, a

colaborării cu toate statele, indiferent de 
orânduirea lor socială, de solidaritate activă 
cu toate forțele care luptă împotriva impe
rialismului, pentru progres social și pace în 
lume.

Plenara a adoptat în unanimitate proiectul 
Directivelor privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltă
rii economiei naționale pe perioada 
1976—1980 și a hotărît să fie supus dezba
terii și aprobării Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Plenara a analizat, la al doilea punct al 
ordinii de zi, propunerile Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind îmbunătăți
rea unor prevederi ale Statutului Partidului 
Comunist Român. Plenara a aprobat în una
nimitate propunerile făcute și a hotărît să 
Ie supună dezbaterii și aprobării Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist Român.

Plenara a examinat unele probleme legate 
de pregătirea Congresului al X-lea al parti
dului și a adoptat hotărîri corespunzătoare. 
Plenara a decis ca lucrările Congresului să 
înceapă în ziua de 6 august 1969.

La ultimul punct al ordinii de zi plenara

a ascultat informarea tovarășului Paul Ni- 
culescu-Mizil cu privire la activitatea dele
gației Partidului Comunist Român la Con
sfătuirea internațională a partidelor comu
niste și muncitorești întrunite la Moscova 
în luna iunie a.c. și a adoptat o hotărîre care 
se dă publicității.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ară- 
tînd că aceasta este ultima ședință plenară 
a Comitetului Central ales de Congresul al 
IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat intensa și rodnica activitate pe care 
a desfășurat-o acesta în perioada ultimilor 
patru ani, faptul că el și-a îndeplinit cu 
cinste rolul conducător în întreaga activi
tate a partidului, a societății noastre între 
cele două Congrese. Secretarul general al 
partidului a mulțumit membrilor Comitetu
lui Central pentru activitatea depusă, expri- 
mîndu-și convingerea că și în viitor vor 
acționa cu perseverență, Ia locul lor de mun
că, pentru îndeplinirea sarcinilor încredin
țate de partid, că vor lupta din toate puterile 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea.

PmCA EFERVESCENEÂ
CREMAREÎMMPMREA

A

HOTÂRIREA
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DELEGAȚIEI 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
LA CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ A 

PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
Plenara Comitetului Cen

tral a examinat activitatea 
delegației Partidului Comu
nist Român la Consfătuirea 
internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești 
întrunite la Moscova în luna 
iunie a.c., precum și desfă
șurarea lucrărilor și rezulta
tele acestei Consfătuiri.

Plenara aprobă în între
gime activitatea depusă la 
Consfătuire de delegația par
tidului nostru, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, activitate 
care a întrunit adeziunea 
unanimă și sprijinul deplin 
al organizațiilor de partid, 
al tuturor comuniștilor, al 
oamenilor muncii din în
treaga țară. Plenara dă o 
înaltă apreciere poziției 
principiale, constructive ex
primate în cuvîntarea 
și declarațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, modului 
în care delegația și-a înde
plinit mandatul încredințat 
de Comitetul Central, con
tribuției sale active la ela
borarea documentelor Con
sfătuiri^ la dezvoltarea re-

lațiilor de solidaritate cu 
partidele comuniste și mun
citorești, în spiritul încrede
rii și respectului reciproc, 
pe baza principiilor mar- 
xism-leninismul.ui, ale in
ternaționalismului proletar.

Cu toate că Consfătuirea 
nu s-a întrunit în cele mai 
bune condiții — datorită 
divergențelor serioase din 
mișcarea comunistă și ne- 
participării unui număr de 
partide — și în pofida unor 
aspecte negative în desfășu
rarea lucrărilor relevate la 
timpul său de delegația 
partidului nostru, plenara 
apreciază pozitiv schimbul 
larg de păreri efectuat cu 
acest prilej asupra sarcini
lor mari ce stau în fața par
tidelor comuniste și munci
torești în lupta împotriva 
imperialismului, pentru a- 
părarea intereselor vitale 
ale oamenilor muncii, pre
cum și posibilitatea care s-a 
oferit opiniei publice să ia 
cunoștință de pozițiile și ac
tivitatea fiecărui partid.

Plenara apreciază că do
cumentul principal al Con
sfătuirii — deși cuprinde 
unele formulări și aprecieri 
insuficient de clare, care pot

crea confuzii — conține o 
amplă platformă de luptă, 
obiective capabile să mobi
lizeze partidele comuniste și 
muncitorești, largi forțe so
ciale împotriva planurilor 
agresive ale imperialismu
lui, a politicii lui de domi
nație, asuprire și exploatare, 
pentru apărarea dreptului 
fiecărui popor de a decide 
suveran asupra propriilor 
destine, pentru democrație 
și progres social, pentru 
pace și securitate în întreaga 
lume. Este pozitiv că docu
mentul consemnează prin
cipiile pe baza cărora tre
buie să se dezvolte relațiile 
dintre țările socialiste, din
tre partidele comuniste și 
muncitorești — principiile 
marxism-leninismului, in
ternaționalismului proletar, 
respectării independenței, e- 
galității depline, neameste
cului în treburile interne, 
a dreptului fiecărui partid 
de a hotărî de sine-stătător 
asupra politicii interne și 
externe, a întregii sale ac
tivități. Respectarea rigu
roasă a tuturor acestor prin
cipii reprezintă condiția fun
damentală pentru restabili

rea unității mișcării comu
niste și muncitorești, pen
tru unirea tuturor forțelor 
antiimperialiste în lupta 
pentru pace și progres so
cial. Plenara apreciază, de 
asemenea, pozitiv că în do
cumentele adoptate nu este 
criticat sau condamnat nici 
un partid, că se subliniază 
necesitatea dezvoltării rela
țiilor de solidaritate inter- 
naționalistă între toate par
tidele frățești, indiferent 
dacă au participat sau nu 
la Consfătuire.

Comitetul Central aprobă, 
cu rezervele exprimate în 
Consfătuire de delegația ro
mână, documentele adoptate 
la Consfătuirea internațio
nală a partidelor comuniste 
și muncitorești, și subliniază 
hotărîrea sa, a întregului 
partid, de a acționa cu fer
mitate pentru a contribui la 
înfăptuirea obiectivelor fun
damentale ale luptei anti
imperialiste.

Apreciind că această Con
sfătuire poate avea un rol 
pozitiv în unirea forțelor 
antiimperialiste, în realiza
rea unei noi unități — pe 
baza principiilor înscrise în

documentele adoptate — 
între partidele comuniste și 
muncitorești, ca partide in
dependente și egale în drep
turi, plenara consideră că 
este necesar să se acționeze 
cu perseverență pentru nor
malizarea raporturilor din 
mișcarea comunistă și mun
citorească internațională, în 
interesul cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Plenara Comitetului Cen
tral reafirmă și cu acest 
prilej hotărîrea Partidului 
Comunist Român de a dez
volta și în viitor relații de 
solidaritate internaționalistă, 
de colaborare și întrajuto
rare frățească cu toate par
tidele comuniste și munci
torești, de a face tot ceea 
ce depinde de el pentru în
tărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești in
ternaționale. Plenara Comi
tetului Central exprimă, tot
odată, hotărîrea Partidului 
Comunist Român de a dez
volta relațiile de colaborare 
cu toate forțele democratice, 
progresiste, care luptă îm
potriva imperialismului, 
pentru pace, democrație și 
progres social.

Rezolvarea problemei naționale, 
expresie strălucită a politicii 

marxist-leniniste a partidului nostru
Nedreptatea socială și națio

nală, generată de un sistem so
cial inechitabil, care îngrădește 
totodată și libertatea de gîndire, 
se răsfrînge, în egală măsură, 
asupra tuturor generațiilor. Ti
neretul. însă, cu deosebire gene
rațiile în fața cărora intervin 
momentele sociale ale opțiunii 
între drumul spinos al luptei 
revoluționare pentru o viață mai 
bună și resemnare, resimte a- 
ceste nedreptăți cu un plus de 
acuitate. Astfel, nu întîmplător, 
unii dintre cei mai consecvenți 
revoluționari luptători pasionați 
și neobosiți pentru libertate so
cială și națională s-au ridicat 
din rîndurile generațiilor tine
re.

România burghezo-moșiereas- 
că nu a putut oferi minorităților

ANTON BREITENHOFER
naționale o patrie în deplinul 
înțeles al cuvîntului. Mai mult, 
clasele conducătoare au încer
cat pe toate căile să atragă ti
neretul în hățișurile naționalis
mului și șovinismului, adîncind 
prăpastia dintre naționalități și 
instituind o stare de lucruri ca
re, prin corolarele ci, fascismul 
și războiul, a provocat suferin
țe și nedreptăți tuturor oame
nilor, indiferent de naționalita
tea lor.

Partidul Comunist Român, 
singurul partid consecvent revo
luționar din țara noastră, a în
scris printre obiectivele sale, 
încă din ilegalitate, nobila ope
ră de eliberare socială și națio-

dimensioni ii contribuției 
ȘCOLII SUPERIOARE ÌN 

DEZVOLTAREA CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE DIN ÎNTREPRINDERI

Prof. dr. ing. MARIN UNTARU
prorector al Institutului politehnic din Brașov

O importanță caracteristică a 
dezvoltării economice viitoare 
a țării o va constitui — așa 
cum precizează Tezele pentru 
cel de al X-lea Congres al par
tidului — promovarea mai in
tensă a cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane. Se va 
acorda o atenție deosebită dez
voltării activității de cercetare 
științifică, corespunzător rolului 
tot mai important pe care îl a- 
re știința în progresul societății, 
îmbinării armonioase a cercetă
rii fundamentale cu cea aplica
tivă. In ansamblul măsurilor ce 
se preconizează, un loc central 
va reveni asimilării și introdu
cerii în fabricație de noi utila
je, mașini și instalații cu per
formanțe ridicate. Activitatea 
de cercetare științifică va fi o- 
rientată cu precădere spre re
zolvarea problemelor pe care le 
ridică modernizarea producției, 
valorificarea superioară a resur-

selor materiale. îmbunătățirea 
calității produselor, răspunzînd 
fn același timp și altor nevoi 
ale societății noastre.

Implicațiile profunde pe care 
le are știința în lumea contem
porană, generate de împletirea 
ei din ce în ce mai accentuată 
cu producția, de aplicarea rezul
tatelor activității de cercetare 
în toate ramurile economiei, în 
organizarea și conducerea pro
ducției și a proceselor econo
mice, solicită astfel într-o tot 
mai însemnată măsură partici
parea oamenilor de știință.

In domeniul cercetării, școa
la superioară dispune de impor
tante resurse creatoare. întru
nește valoroase cadre de cele 
mai diferite specialități, a dez
voltat permanente legături cu 
producția, sporindu-și recepti
vitatea la diversele cerințe ale

(Continuare în pag. a V-a)

nală a omului. Este cu atît mai 
important să amintim acest fapt 
astăzi, în preajma aniversării 
a 25 de ani dc la eliberarea pa
triei, cînd socialismul a învins 
definitiv la orașe și sate și cînd 
fiecare zi care trece aduce o 
dovadă în plus faptului că nu 
există forțe care, în ceea, ce ne 
privește, să poată întoarce îna
poi roata istoriei. Superioritatea 
orînduirii socialiste se afirmă 
tot mai limpede, mai pregnant, 
pe toate tărîmurile vieții econo
mice, sociale și culturale. In a- 
cest context, rezolvarea proble
mei naționale în patria noastră 
— rezolvare săvîrșilă în spiri
tul de înaltă principialitate al 
marxism-leninismului — se pro
filează ca una dintre cele mai 
importante cuceriri ale socialis
mului. Deși ponderea naționali-

(Contlnuare în pag. a lV-a)

Spațiul în perimetrul căruia 
se va deschide, în prima de
cadă a lunii august, Expozi
ția realizărilor economiei na
ționale a Republicii Socialis
te România — EREN 1969 — 
se prezintă. în aceste zile, ca 
un vast șantier ale cărui con
strucții încep să-și deslușească 
volumele și conturul. O su
prafață de 70.000 m.p., (din 
care jumătate reprezintă spații 
acoperite) este populată acum 
de mii de oameni — construc
tori, decoratori, ingineri, teh
nicieni și muncitori, reprezen-

EHEN 1969
fanți ai unităților expozante — 
care se străduiesc, prin efor
turi ce durează de cîteva 
luni, să ridice „la scara unu 
pe unu ’ elementele înscrise 
de proiectanti pe planșeul 
simbolic al machetelor și în 
parametrii riguroși ai hirtiei 
de calc. Dimensiunile acestui 
monument al succeselor do- 
bîndite de economia țării noa
stre în ultimii 25 de ani nu 
pot fi comparate cu ale nici- 
uneia din expozițiile anteri-

PETKE DRAGU
(Continuare în pag. a V-a)
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vreme, 
muzică 
româ- 
putut 
radio 

tra-

Pământul,

fi cîntat 
le-aș fi

— N-aș 
dacă nu 
ales eu...

— După 
terii ?

— M-au

500 lei. 
se adaugă două 

pentru orchestre și 
pentru soliști.

județele Vaslui, Brăila, Bacău, 
precum și 
care va fi 
mația de 
profesionale 
zahăr și 
ceene.

FLOAREA DE COLT“

ce cri-

FESTIVALUL DE MUZICA UȘOARA 
„FLORILE CEAHLĂULUI“ 

CÎNTECE PENTRU

în fiecare an, începîtrd din 
1968, la sfîrșitul lunii iul ie are 
(și va avea) loc, în orașul de 
la poalele Pietriclcăi, un con
curs de muzică ușoară care 
reunește tineri din 21 de jude
țe. Perioada de desfășurare a 
concursului nu a fost aleusă 
întîmplător : la sfîrșitul lui iu
lie, floarea de colț, podoat’a 
Ceahlăului, atinge maximum 
de frumusețe. Concursul va ar- 
vea loc în sala — complet re
novată. — a Casei de cultură 
din Piatra Neamț, între 30 iu
lie și 3 august. Din județul 
Neamț participă 50 de soliști 
și 30 de orchestre, iar celelalte 
județe vor fi reprezentate, fie
care, de cîte un solist și o so
listă. Vor trimite și orchestre

orașul Roman, 
prezent cu for- 
elevi ai școlii 
a Fabricii de 

două formații li- 
_____ Concursul propriu-zis 
va fi însoțit de recitaluri sus
ținute de Lili Bulaesi, Doina 
Spătaru, Călin Marian, Dan 
Gherase și Constantin Ghineț, 
de la Combinatul de îngrășă
minte Roznov, cîștigătorul edi
ției de anul trecut. Această 
manifestare artistică va oferi 
și prilejul unei selecții pentru 
emisiunea de radio „Steaua 
fără nume“. Juriul este alcă
tuit din reprezentanți ai jude
țului Neamț, personalități ale 
muzicii ușoare românești (Sile

Dinicu, Radu Șerban, George 
Grigoriu, Aurel Giroveanu, 
Vasile Vasilache junior), iar 
din partea televiziunii — Sorin 
Grigorescu și Simona Patrau- 
lea. Premiile vor fi acordate 
atît pentru orchestre cit și 
pentru soliști : locul I — 
„Floarea de aur“ — 1 000 lei ; 
locul doi — „Floarea de ar
gint" — 700 lei : locul trei — 
„Floarea de bronz" 
La acestea 
mențiuni 
două pentru soliști. Tu
turor concurenților li se acor
dă diplomă de participare, Iar 
spectatorilor insigne reprezen- 
tînd „floarea de colt".

ANA POPESCU

și Marte 
formau

o singură 
planetă ?

CÎND METRONOMUL
PRODUCȚIEI NU SE 

SINCRONIZEAZĂ
CEL A I ?ECTIV*)

Un montaj muzical

din Constanța
literar la statuia Victoriei

în ziua de 3 august a.c.. va 
avea loc la statuia Victoriei, 
ridicată de curînd în munici
piul Constanța, un montaj 11- 
tear-muzical intitulat „Glorios 
partid", consacrat celui de-al 
X-lea Congres al partidului și 
a celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei.

Organizată de Comitetul ju
dețean U.T.C. și de Comitetul 
municipal U.T.C. Constanta cu 
concursul Ansamblului Casei 
de cultură a tineretului din 
localitate, a Casei județene a 
creației populare și a Consi
liului sindical județean, mani
festarea va constitui un pri
lej de evocare a glorioaselor 
tradiții de luptă ale partidului 
și clasei muncitoare, ale între
gului popor.

M. C.

FESTIVAL DE POEZIE
PATRIOTICĂ

Ieri, în sala Teatrului Na
țional din Craiova, a avut 
loc un Festival de poezie 
patriotică închinată Con
gresului al X-lea al P.C.R., 
organizat de către Comite
tul de cultură și artă al 
județului Dolj și Uniunea 
Scriitorilor din Republica 
Socialistă România. Au ci
tit din creațiile lor scrii
tori din București și Craio
va : Marin Sorescu, Eugen 
Constant, C. Nislpeanu, 
Virgil Carianopol, Ion Po- 
topin, Rusalin Mureșan, 
Darie Novăceanu, Violeta 
Zamfirescu, Felicia Marin- 
ca, Traian Iancu, Adrian 
Păunescu, Nlcolae Georges- 
cu, Uarie Hinoveanu și 
alții.

Cu același prilej, prof. 
Ion Călin, șeful secției 

propagandă a Comitetu- 
județean Dolj al P.C.R. 
prezentat expunerea

dr.
de
lui 
a 
„Partidul Comunist Român 
—- partid al împlinirilor și 
perspectivelor“.

V. RAVESCU

© @ @ ® ® ©

:, O CHESTIUNE DE ONOARE 
rulează la Patria (orele 9 ; 12 ; 15 
18 21) , Festival (orele 9 , 11,30
14.30 , 17,45 . 20.45) . Grădina Fes
tival (orele 20.30).
0 CREOLA. OCHll-Țl ARD CA 
FLACARA : rulează la Luceafă
rul (orele 3.30 . 11 . 13,30 . 16 ;
18 30 21) . Bucul ești (orele 3,30 ,
11'. 13.30; 16; 18,30 21) , Favorit
(orele 9,30: 11,45; 14. 16; 18,15; 20,30; 
Stadionul Dlnamo (ora 20,15).
0 CONTESA COSEL : rulează la 
Republica (orele 10 ; 13,15 : 17 ;
20.15) .
0 DEȘER1UL ROȘU : rulează la 
Central (orele 9.30 12,15 . 15 . 18 :
21) ; Grădina Doina (ora 20,30).
a, PRELUDIU : rulează la Union 
(orele 15.30 . 18 . 20.30).
a LA DOLCE VITA : rulează la 
Miorița lorele 9,30 . 13 ; 16 ; 19).
a NOAPTEA GENERALILOR t 
rulează la Aurora (orele 9 ; 12 ; 
15 ; 13 ; 20,45) . Grădina Aurora 
(ora 20.30) ; Volga (orele 9—16,45 
in continuare) : Rahova (orele
15.30 ; 16) : Grădina Rahova (ora 
20.30).
0 DRAGOSTE la las vegas : 
rulează la Excelsior (orele 9; 
11,15 ' 13,30 . 16 ■ 18,30 , 21) : Gră
dina Expoziției (ora 20,30) : Glo
ria (orele 9 : 11.15 : 13.30 : 16 :
18.15) ; Melodia (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 13,15 ; 20.30), Flamura 
(orele 9—16 în continuare : 18.15 : 
’0,30).

PARADISUL ÎNDRAGOSTIȚI-

FOLCLOR ROMÂNESC 
ÎN LIMRA SPANIOLA

In ultima 
iubitorii 
populară 
nească 
asculta 
citeva cîntece 
duse în limba spa
niolă. Noutatea 
faptului ne-a tri
mis pe urmele rea
lizatorilor. Prima 
cunoștință o fa
cem cu interpreta 
Elisabeta Moldo- 
veanu Nestor, pe 
care o găsim Ia In
stitutul de etno
grafie și folclor al 
Academiei 
înconjurată 
teancuri de 
muzicale, 
magnetofoane.

școală și în familie. O educație 
care i-a obișnuit să ceară și să 
primească de la societate mai 
mult decît sînt ei capabili să o- 
fere societății' la vîrstă lor.

Ne asociem pe deplin acestei 
observații cu caracter etic adău. 
gînd' că activitatea politică, edu
cația comunistă, apelul la conști
ința lor de oameni maturi, res
ponsabili în viața uzinei, în viața 
economică și socială a țării, tre
buie să meargă mînă în mînă cu 
o activitate științifică, în _ care 
măsuri ca ridicarea calificării, 
promovarea, organizarea echi
pelor și atelierelor, salarizarea, 
îmbunătățirea serviciilor socia
le, să constituie urmarea unor 
cercetări competente.

Iată în^ acest sens, și părerile 
dr. docent Traian Herseni, șe
ful sectorului de sociologie in
dustrială al Institutului de psi
hologie al Academiei.

T.H. : Laboratoarele psihoso
ciologice uzinale, așa cum le 
preconizăm noi, pe baza expe
rienței mondiale și a cercetări
lor întreprinse de Institutul de 
psihologie al Academiei, trebuie 
să cuprindă neapărat în afară 
de sectoare de selecție, reparti
zare și promovare, pe care le-am 
mai amintit, sectoare de califi
care profesională (inclusiv edu
cație sau formare profesională) 
și sectoare de relații umane 
(conducere, organizare, mobili
zare etc.) Direcția unei între
prinderi care nu se ocupă de 
educarea muncitorilor, de ati
tudinile și aspirațiile lor, riscă 
eșecuri la fiecare pas, pentru 
că factorii social-umani ai unei ' ' 
uzine sînt cel puțin tot atît de 
importanți ca și cei tehnico.ma
teriali.

E interesant de subliniat că 
Ministerul Muncii a luat ini
țiativa de a înființa laboratoa
re uzinale de orientare și selec ■ 
ție profesională, ceea ce este 
foarte bine, dar ignoră cu de 
săvîrșire problemele majore ale 
întreprinderilor noastre, care 
sînt de ordinul calificării pro
fesionale, al educației socialis
te, al relațiilor interpersonale. 
al raționalizării procedeelor de 
conducere și organizare, în ge
neral de ordinul muncii cu oa
menii, care sînt de resortul 
psihosociologici și al sociologiei, 
nu al psihotehnicii, știință com
plect depășită azi. Dacă aseme- 
menea greșeli se pot ivi la ni
vele atît de înalte, din cauză 
că nu se consultă experți în pro
bleme psihologice, pedagogice 
și sociologice ale întreprinderi
lor decît la voia întîmplării, fă
ră a se adresa, cum este nor
mal. institutelor de specialitate, • 
de ce ne-ar surprinde că apar 
atît de frecvent la nivelul cqn- 
ducerii unor întreprinderi ?

„Serviciul de personal”, ca 
și „serviciul de învățămînt” 
sînt după toate cercetările între
prinse pînă acum, fără nici o 
singură excepție, punctul cel 
mai slab al întreprinderilor 
noastre. Salarizarea celor care 
conduc și formează aceste ser
vicii este atît de joasă, îneît 
posturile din cadrul lor nu pot 
fi ocupate decît de oameni cu 
o calificare modestă. Cei care 
se ocupă în unele locuri de oa 
meni, de selecție, calificare, pro
movare sînt cei mai neselecțio
nați și necalificați pentru munca 
de mare răspundere pe care o 
desfășoară, in toate țările evo
luate din punct de vedere in
dustrial, cu foarte puține ex
cepții, aceste servicii, de care 
depinde într-o proporție foarte 
mare soarta întreprinderilor 
sînt ocupate de psihologi, socio
logi și pedagogi selecționați cu 
mare atenție și cu o calificare 
superioară, de nivel post-univer- 
sitar. Trebuie să luăm măsuri " 
radicale în această privință, căci 
altfel este inutil să învinuim 
practicile existente, in stadiul 
actual al dezvoltării industriei 
românești, nu se pot obține 
trepte și mai înalte decît prin 
rezolvarea științifică a tuturor 
problemelor social-umane. —

După aceste observații și 
sugestii cu caracter gene
ral, de perspectivă, fă

cute de un specialist, revenim 
la problematica specifică au- ,. 
zinei „1 Mai” ascultînd cîteva 
remarci ale directorului tehnic, 
ing. Gh. Bobaru :

— Studiile întreprinse de ser
viciul organizării științifice a 
producției și a muncii vizează 
probleme largi, uneori cu efi
ciență în următorii 2-3 ani. Cred 
că asemenea studii trebuie îm
binate cu analiza unor fenome 
ne aparent mărunte, care să fie 
rezolvate operativ, de la o lună 
la alta, reducînd astfel conside
rabil procentul fluctuației.

★
In lumina Documentelor celui 

de-al X-lea Congres al partidu
lui, in atmosfera de vie dezba
tere în care colectivele de oa
meni ai muncii analizează posi
bilitățile de perfecționare a tu
turor sectoarelor de activitate 
economică și socială, de sporire 
a producției și productivității 
muncii, se impune de la sine lu
area unor măsuri menite să ducă 
la optimizarea imensului aport 
uman în opera de construcție 
socialistă, măsuri care, și în ca
zul Uzinei „1 Mai" — Ploiești 
vor canaliza și vor valorifica 
mai bine eforturile și energiile 
creatoare ale tinerilor munci
tori.

VIORICA DIACONESCU

viciului de organizare științifi
că a producției și a muncii să 
găsim acele analize care să re
flecte convingător marile posibi
lități de creștere a producției și 
productivității muncii printr-o 
integrare profesională și socială 
mai activă a tinerilor în uzină 
In acest an asemenea analize 
nu s-au făcut și nici nu sînt in 
plan.

Ce motive invocă tinerii ca
re vor să-și schimbe locul 
de muncă ? Avînd ca mo

del cercetări similare ale Insti
tutului de filozofie,, iată o ie
rarhizare a acestor motive, în 
ordinea frecvenței :

1. Pentru a obține un salariu 
mai bun ; 2. Pentru un regim 
mai bun de lucru (fără depăși
rea orelor, schimburi) ; 3. Pen
tru a primi locuință ; 4. Pentru 
că nu găsesc înțelegere la su
periori ; 5. Pentru că sînt rela
ții proaste in colectivul de 
muncă ; 6. Pentru a iii mai a- 
proape de locuință ; 7, Pentru
a avea posibilități mai bune de 
continuare a studiilor : 8. Pen
tru a găsi servicii sociale mai 
bune la altă întreprindere ; 9.
Pentru a găsi o muncă mai in
teresantă, mai atrăgătoare.

Așadar, în mecanismul fluc
tuației, factorii economici se in
terferează cu cei psihologici și 
extraprofesionali. Sentimentul 
integrării în colectivul uzinei nu 
este suficient de puternic. Insu. 
ficienta sudare în grupa de mun
că, nerecunoașter.ea sau lipsa 
de apreciere a capacității de 
muncă precum și unele tensiuni 
afective născute în colectiv, in
fluențează negativ atitudinea fa
ță de mpncă, potențează fluctu
ația. Cercetările recente ale u- 
nor specialiști francezi au stabi
lit că o grupă de lucru alcătui
tă din oameni animați de sim-

— Nici să o criticăm dar nici 
să o apreciem fără o analiză 
mai aprofundată — ne spune so
ciologul Traian Herseni. Școlile 
profesionale nu trebuie să cree
ze „visuri”, ci să pregătească 
oameni pentru profesie, așa cum 
vor fi chemați să o exercite în 
realitate. Sînt necesare, fireș
te, și piulițele, dar ele pot fi 
făcute pe rînd, de mai mulți lu
crători, nu numai de unul sin
gur, pînă la suprasaturație. Deci 
o problemă simplă de organi
zare a muncii. La rîndui lor, 
brigăzile sînt necesare și efici
ența lor nu poate fi obținută pe 
altă cale, dar sînt ele organizate 
într-adevăr după norme științi
fice ? Institutul de psihologie 
are un colectiv întreg de psiho
logi organizaționali care se o- 
cupă exclusiv de psihologia gru. 
pei de muncă (echipe, brigăzi, 
ateliere, servicii etc.). Nici o 
fabrică nu i-a cerut pînă acum 
vreo consultație în această ma
terie și totuși problema se pu
ne, iar soluții există. Este ne
voie deci, de o colaborare mai 
strînsă între cercetarea științi. 
fică și practica industrială.

Unele studii se fac în uzină 
de către ingineri, econo
miști, activiști, studii care 

ajung la constatări foarte apro
piate de aspectele ilustrate mai 
sus. De pildă :

„Considerăm că munca depu
să de conducerile secțiilor pen
tru creșterea și stabilizarea ca
drelor tinere nu se ridică la ni. 
velul cerințelor actuale. Secții 
ca M.I, M.II. Sape foraj, re
fuză să primească noi absolven
ți, iar atunci cînd li se impu
ne acest lucru, de către condu
cerea uzinei, caută prin diver
se forme să scape de aceștia...” 
(Fragment dintr-un referat al

Trecerea este uluitoare, mai 
ales pentru un neavizat. 
Căutăm un tînăr din secția 

sape foraj. Am trecut printr-un 
atelier, am deschis încă o ușă și 
iată-mă într-o ambianță de la
borator : instalația de tratament 
termic cu atmosferă controlată. 
Cea mai nouă și mai modernă 
instalație a uzinei : programator 
electronic. încălzire cu gaz cra
cat, totul controlat pe bază de 
infraroșii, bineînțeles, timp re
cord de lucru. Oamenii care 
dirijează această instalație sînt 
tineri. Selecționați dintre cei 
mai buni tratamentiști, aceștia 
au urmat un curs de speciali
zare în uzină. Saltul lor profe
sional este extraordinar.

— De la trei fiare pe care le 
introduceam în diverse băi, la 
5 tone capacitatea actualelor 
cuptoare de cimentare, face 
comparația CONSTANTIN
VLĂDESCU, șeful de echipă, 
care răspunde de munca a 25 de 
oameni, dar are, în continuare, 
aceeași categorie de salarizare.

Din nou realitatea este igno
rată de uscăciunea unor șabloa
ne : șeful de echipă nu poate 
susține examenul pentru cate
goria a VlII-a deoarece nu are 
stagiu] în meserie prevăzut în 
nomenclator ; celălalt stagiu — 
de trecere de la o categorie la 
alta — îl îndeplinește ; posturi 
de categoria a VÎII-a sînt. A. 
vem impresia că ne aflăm în 
fața întîmplării din povestea în 
care căruța era așezată înain
tea cailor.

Nu. Vlădescu nu vrea să ple
ce din uzină. Este mîndru că 
poate lucra la o asemenea in
stalație, este conștient că a rea. 
lizat un important salt profesio
nal. Dar este mîhnit pentru că 
acest fapt nu este apreciat nici 
moral, nici material.

Și totuși, Vlădescu are o ma
re satisfacție : sapele de foraj 
călite de echipa lui au o durată 
de exploatare de 2-4 ori mai 
mare decît cele realizate prin 
vechile procedee. Iată cum 
conștiința pe care o are asupra 
importanței unui produs, asu
pra rezultatului social al mun. 
cii prevalează asupra satisfac
ției materiale individuale. Asta 
nu înseamnă, evident, că fac
torii subiectivi trebuie ignorați. 
Iată un exemplu : Secția meca
nică II.

Munca schimbului doi începu
se de aproape o oră. Dar o ma. 
șină mare de alezat orizontală 
nu pornise încă In jurul ei se 
învîrtea neajutorat Alexandru 
Spirea :

— Nu mă descurc deloc. De
senul îl înțeleg dar nu știu cum 
să încep. N-am nici scule...

— Ai spus cuiva ?
— Maistrului Clucerescu. A 

zis să aștept. Așteptăm împreu
nă. Maistrul mă ia drept marto
ră :

— Vedeți tovarășe, noi l.am 
promovat pe o mașină mare, 
bună și după 50 de zile tot se 
mai bîlbîie. Nu-și dă interesul. 
Reproșurile continuă. Tînărul 
lasă capul în nămînt. Are lacri
mi în ochi :

— V-am rugat eu să mă pro. 
movați ? De ce nu mă dați pe 
un strung mic pe care am învă
țat la școală să arăt ce pot ?

In sfîrșit, cu scule de la ve
cini, cu priceperea maistrului 
mașina pornește. Spirea ne po
vestește ■

— Am încercat să.i explic to
varășului inginer. Nici nu a 
stat de vorbă cu mine. Cînd am 
văzut că nimeni nu mă înțelege 
n-am mai venit la lucru. De ce 
să ajung de rîsul secției cînd 
am terminat școala cu medie 
peste 9 ? Am revenit mai mult 
forțat ca să nu plătesc școlari
zarea. M-au dat pe mașina a- 
ceasta cu un lucrător lingă ca
re am stat cinci zile dar nici 
pornirea nu am învățat-o. O- 
mul mqncea pentru el, avea ne
voie de bani.

Cînd revenim în uzină Spirea 
manevrează un strung mic în a- 
ceeași secție. Mă întimpină ve
sel :

— Noroc că s-a stricat mașina 
de alezat. De voie, de nevoie 
am fost dat Ia strunguri mici. 
A pus obrazul pentru mine 
maistrul Tănase Nedelcu. „E 
băiat bun, ascultător — ne spu. 
ne maistrul. Nu era el format 
pentru mașinile de alezat. Sînt 
mașini complexe care-ți solicită 
cunoștințe de strungar, frezor, 
borist".

Trebuie să treacă luni ca să 
se ajungă la această constata
re ?

Cine a visat să facă piulițe ? 
Piulițe, mii și mii de piu
lițe pe săptămînă și asta 

la vîrsta de 18 ani. Cristea N. 
are această vîrstă și de un an 
de zile produce piulițe : „Nu 
mai pot — ne declară el. Dacă 
pînă într-o lună, două nu sînt 
trecut pe un strung îmi fac li
chidarea".

— Nu mai vreau să stau în 
brigadă. Unii trag, alții se lasă 
pe tînjală și cîștigul se împarte 
la toți în mod egal. Vreau să 
lucrez singur, să arăt ce pot, 
ne spunea Marin A.

Iată deci, dorința de afirmare 
în două ipostaze concrete și 
destul de des întîlnite. Intre vi
surile din școala profesională și 
realitatea complexă a uzinei e 
o diferență. Aici sînt necesare 
și piulițele, se mai înttlneso și 
brigăzi neomogene, dar întregul 
colectiv muncește pentru atin
gerea aceluiași scop, realizarea 
planului, calitatea produselor.

Să criticăm sau să apreciem 
o asemenea tendință de eviden. 
ți ere ?

Controversa cu privire la o- 
rlglnea Lunii continuă. La ipo
tezele asupra formării ei prin 
aglomerarea unor particule 
cosmice sau prin desprinderea 
ei din masa Pămîntului, des
pre care am informat pe citi
torii noștri, s-a adăugat, recent, 
alta. Cu numai cîteva zile în 
urmă, presa științifică adăuga 
o nouă filă la dosarul acestui 
controversat subiect.

Prof. W. H. McCrea de la 
Universitatea din Sussex afir
mă că, inițial, Pămîntul, Luna 
și Marte formau împreună o 
super-planetă. Prin scindarea 
ei ar fi apărut Pămîntul și 
Marte, iar din rămășițele „pla- 
netei-mamă“ s-ar fi format 
Luna.

în sprijinul afirmațiilor sale 
McCrea aduce constatări știin
țifice de dată recentă, cum ar

numărate scrisori 
cu cereri în acest 
sens.

— După cîte 
știm, aceste cîntece 
cu texte în spa
niolă au fost tran
smise și la emisiu
nea ,. Agendă fol
clorică". Pentru au
ditorii din țară, 
deci- Iar „Electre- 
cordul“ va scoate 
în curînd un 
cu cinci dintre 
ceste melodii.

— Pentru că, 
cum spuneam, 
teresul 
e în 
nu-i 
Cine 
rios 
să zicem • 
lita de la 
„Pe cimpu cu flo
rile"... în engleză 
sau rusă, în fran
ceză sau 
mană ?

ajutat 
mult pe lingă cu
noștințele muzicale 
generale, mai cu 
seamă cele spe
ciale, de folclor. De 
altfel, am realizat 
personal armoniza
rea și orchestrarea 
cîtorva dintre ele. 
Traducerea texte
lor aparține Ali
nei Panaitescu, re
dactor și crainic la 
emisiunea în limba 
spaniolă a Radiote- 
leviziunii. Am 
lahorat cu 
adaptarea 
spaniole Ia 
ficul muzicii popu
lare românești. A 
fost o treabă difi
cilă, dar cu atît 
mai interesantă. Și, 
cred, foarte utilă : 
pe adresa radiodi
fuziunii sosesc ne-

ALE cm SINT PANOURILE?

co
ca la 
frazei 
speci-

In holul Casei de cultura din Predeal:

auditorilor 
Creștere. Și 
de mirare, 

n-ar fi cu- 
să asculte — 

„Hău- 
Gorj",

O ÎNTREBARE PE ZI; /

cea

IL8

da-
ce-

TA MEA — orele 19. Teatrul 
Tănase“ (Grădina Boema) : 
TE LAȘA, STROE ! — ora

R.S.R. 
de 

lucrări 
benzi, 

re
ferate, culegeri...

— Cine a selec
ționat cele 12 cîn
tece care s-au tra
dus în spaniolă și 
pe care le inter
pretați dumnea
voastră ?

CONSTANTINA 
CARANFIL

Cu această camera T.V. 
s-au efecțuat transmisiile 
de pe Lună. Ea cîntărește 
3,3 kg și e echipată cu 
un tub orthicon avînd o 
sensibilitate suficient de 
mare pentru a asigura lu
area imaginilor chiar pe 
timp de noapte.

Cum intri în holul spațioasei 
Case de cultură din Predeal 
te întimpină cîteva panouri 
Impozante, montate pe supor
turi și armături solide de me
tal, frumos lucrate, cu foto
grafii și fraze cvasi-aforistlce 
llustrînd festiv activitatea ar
tistică de amatori din țară.

Vrei, nu vrei, zăbovești în 
fața lor : și le citești, le pri
vești, că altceva nu-i de văzut 
în holul acela ; și afli, dintr-un 

citat“ cu litere de-o șchioapă, 
că : „măiestria artei populare 
se transmite neîncetat din ge
nerație în generație“. Punct. 
Sau, lingă poza alb-negru a 
unui frumos cap de fată cu 
maramă sub care e indicația 
„Solistă a casei de cultură din 
Bacău“ (de fapt, oricine o 
poate recunoaște pe Maria 
Pietraru. orginară din Bacău, 
e drept, dar de 9 ani, solistă 
a ansamblului „Perinița“). lin
gă poza ei, deci, se poate citi : 
„Costumul popular constituie o 
grăitoare mărturie a simțului 
artistic al poporului, fantezie

de neegalat. în culoare și de
sen" (!).

După -. aceste lecturi bizare 
aflăm că tovarășul Anghel 
pîrvănescu. unul din directorii 
lăcașului cultural din Predeal, 
e și mal nedumerit ca vizita
torii săi : nu poate afla nici
cum ale cui sînt panourile cu 
pricina. Nimeni nu știe — nici 
directorii dinaintea domniei 
sale, nici cei de la județ, cine 
sînt stăpînii acestor bunuri. 
Au rămas acolo de la un festi
val de folclor ținut în Predeal 
cu mulți ani în urmă. Cine 
le-a adus — nu se știe. Dînșii 
le-ar lua în stăpînire și le-ar 
utiliza cu folos, dar dacă într-o 
bună zi vine cineva și le re
vendică ? Cu cine să trateze, 
de la cine 
fost pup și 
aruncate ?) 
cultură din 
se perindă

să le ceară ? Au 
simplu uitate (sau 
în holul Casei de 
Predeal, pe unde 

„ ________ totuși atîta lume.
Și cînd te gîndești că trebuie 
să fi costat cîteva mii de lei, 
pe puțin...

• Inaugurarea unor muzee sătești
De curînd, în județul Pra

hova au fost create, din ini
țiativa Consiliului popular ju
dețean și cu sprijinul direct al 
Comitetului județean U.T.C., 
primele muzee sătești. Cele 7 
muzee nou înființate cuprind 
documente scrise, unelte, o- 
biecte din ceramică. fier; care 
vorbesc despre trecutul istoric 
al localităților respective, con
stituind un sprijin prețios

pentru elevii școlilor generale 
de aici, precum și pentru sti
mularea interesului din partea 
specialiștilor în ceea ce pri
vește organizarea unor cerce
tări mai ample.

De menționat că toate piese
le acestor muzee au fost colec
ționate de către populația din 
satele respective.

fl, de exemplu, existenta unor 
mari aglomerări de nori de 
praf cosmic in a căror compo
ziție predomină silicații. Or, 
conform unei Ipoteze mai ve
chi, originea plantelor ar fi 
pusă pe seama aglomerării 
particulelor de silicați în ju
rul așa-numitelor „inimi meta
lice". In jurul acestor nuclee 
prin atracția gravitațională se 
acumulează particulele „nori
lor cosmici", formînd structu
ra planetară „clasică" : un 
sîmbure metalic cu densitate 
mare învelit de o „manta" de 
silicați.

Noua ipoteză presupune că 
în jurul „inimii metalice" a 
Pămîntului s-ar fi aglomerat, 
în faza inițială, o cantitate 
mult mai mare de silicați de- 
cit cea care există astăzi. Sur
plusul de roci ar fi dat naștere 
Lunii și lui Marte. Aceasta ar 
explica, afirmă prof. McCrea, 
compoziția asemănătoare a 
celor doi aștri, precum și fap
tul că ambele corpuri cerești 
par să fie formate numai din 
roci de silicați, avînd o densi
tate mult mai redusă ca 
a Pămîntului.

Savanțil afirmă, pe baza 
telor mecanicii, că un corp 
resc atît de ușor cum este 
Luna nu s-ar fi putut desprin
de din sfera de atracție a Pă
mîntului. în cazul lui Marte, 
însă, a cărui masă reprezintă 
peste o zecime din cea a 
Terrei. desprinderea este per
fect posibilă.

Cercetările spațiale, care, 
după primul contact nemijlo
cit al omului cu Selene își 
propun. în viitorii 10—15 ani, 
„abordarea" 
elucida fără 
controversată

lui Marte, vor 
îndoială, această 
discuție.

(orele 
13,30 . ț6 . 18.30 , 20,45). 
................... Șl BANDA

rulează la 
(orele 8,30 , 11 . 13,30 ; 
21) . Arta (orele 8,45 ; 

in continuare . 18.45) :
Arta (ora 20.30) Modern 

9 .30 , 11.45 . 14 . 16,30 . 18.45 ; 
Tomis (orele 9: 11,15: 13,30: 
18,45). Grădina Tomis (ora 

Arenele Libertății (ora

LOR : rulează la Victoria 
9; 11,15, ,* ...............
e COMISARUL X 
„TREI CÎINI VERZI“ 
Feroviar 
16 . 18,30
- 16,30
Grădina 
(orele 
21) , 
15,45. 
20,30), 
20,15).
• A TRAI PENTRU 
rulează îa Cotroceni
19).
0. COMEDIANȚ1I .

A. TRAI :
(orele 15,30;

la® COMEDIANJII . rulează 
Drumul Sării (orele 1'3; 19).
0 RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT: 
rulează la Lumina (orele 9—15,45 
în continuare. 18,15: 20,45) : Gri- 
vița (orele 9.30; 12; 15,30; 18; 20,30). 
0 ULTIMA TURA ■ rulează la 
„înfrățirea între popoare" (orele 
15,15 ; 17,45 ; 20).
a CRIMA DIN PĂDURE : rulea
ză la Dacia (orele 8.45—21 în con
tinuare).
• CONTEMPORANUL TAI) : ru
lează la Munca (erele 16: 19).
© GAUDEAMUS IGITUR : rulea
ză la Floreasca (orele 20,30)
© SETEA: rulează la 
(orele 20,30).
a StNGEROASA NUNTA 
DONEANA : rulează ’~ 
(orele 15.30: 18: 20.30).
0 OPERAȚIUNEA 
rulează la Floreasca 
11,30; 15,30; 18).
® ÎNCOTRO, OMULE 1 : rulează 
la Moșilor (orele 15.30; 19,30).
e STRĂIN IN CASA : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18): Grădina 
Lira (orele 20.30).
e SECRETUL CIFRULUI : rulea-

Gloria

la
MACE-
Flacăra

CKOSBOW :
(orele 9,15;

ză la Giulești (orele 15,30; 18; 20,30) 
® ÎN UMBRA COLTULUI : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18); 
Grădina Buzești (ora 20,30).
© PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,30).
• NOAPTEA E IACUTA PEN
TRU... A VISA : rulează la Uni
rea (orele 15.30. 18) : Grădina U- 
nirea (ora .20,30).
• NEIMELINZITA 
rulează la ~ 
18/ 20.30) . 
J8; 20,15) ;
18: 20.30).
• TARZAN,

20.30).
LtNZITA

Popular 
.Cosmos 
Viitorul

ANGELICA :
(orele

(orele
(orele

15,30:
15,30;
15.30.

_ T.-.r"-•OMUL JUNGLEI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30' 
18; 20,30).
o ADIO. GRINGO : rulează la 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,30).
• LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,15); Grădina Bucegi 
(ora 20,30): Vitan (orele 15,30: 18): 
Grădina Vitan (ora 20,30).
• CĂSĂTORIE PRIPITA : rulea
ză la Doina (orele 11,30: 13,45: 16; 
18,15; 20.30).
<D ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20).
o LUSTRAGIUL î rulează la Gră
dina Moșilor (ora 20.30).
• PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—-21 în continuare).
• HAIDUCII : rulează la Progre
sul Parc (ora 20,30).

Ansamblul „Perinița“ (Sala Tea
trului „C. I. Nottara“) : PERINI-

E3iv
• 10.00 Limba franceză (reluare)

• 10,25 Zilele dramaturgiei româ
nești : spectacolul de teatru
„Apus de soare“ de Barbu 
nescu Delavrancea 
derea
• 17,30
Lumea . . _
școlarilor. Album de vacanță la 
Suceava • 18.20 Dialog cu tele
spectatorii • 18,45 Tribuna econo
mică. Investițiile cincinalului. 
Participă : dr. Vasile Rausser, 
conf. univ. Vladimir Trebiel și 
Cornel Peligrad, director al Băncii 
de Investiții • 19,15 „Tinerețe, 
ani de aur“.
ansamblul 
al Casei de 
din Cluj • 
seară • 20,00
„Soarta unui om“, o producție a 
studiourilor sovietice. Regia : An
drei Bondarciuc o 21,35 Reflector
• 21,50 De la operetă la muzica 
ușoară. Micro-recltal 
Cîmpeanu • 22,10 
noapte. Buletin 
22,30 întîlnirea de 
pa — America.

Ștefă-
• 11,35 închi- 

emisiunii de dimineață 
Buletin de știri ® 17,35 
copiilor ® 17,50 Studioul

Program susținut de 
folcloric „Mărțișorul“ 
cultură a studenților 
19,30 Telejurnalul de 

Telecinemateca :

Constanța 
Telejurnalul de 
meteorologic • 
atletism : Euro-

Serviciului personal, din anul 
1968).

„La nestabilitatea tinerilor 
contribuie și neasigurarea unor 
condiții corespunzătoare pentru 
formarea lor ca buni meseriași 
în specialitatea în care s-au 
pregătit : lipsă de asistență teh
nică și supraveghere, sînt puși 
să lucreze pe mașini mari, com
plicate etc (Din concluziile u_ 
nei brigăzi de control, efectu
at la începutul acestui an).

„Deși s-a demonstrat prin cal
cule eficiența economică a mă
surilor reieșite din studiul rea
lizat în ianuarie pentru „îmbu
nătățirea pregătirii practice a 
ucenicilor și folosirea acestora 
în producție”, nu s-a aplicat în 
întregime nici pînă în prezent”. 
(Constatare a Serviciului de or
ganizare științifică a producți
ei $i a muncii).

Deci, aceste situații se cunosc 
dar analiza lor nu trece dinco
lo de faza constatărilor. Nu se 
urmărește în suficientă măsură 
descoperirea cauzelor mai a- 
dînci care determină fluctuația, 
ceea ce lipsește studiile res
pective de funcția lor esențială : 
acționarea acelor pîrghii menite 
să dirijeze în mod conștient a- 
cest fenomen, să-i limiteze a- 
ria, să preconizeze prin criterii 
științifice evoluția și mijloacele 
de influențare.

Asemenea studii trebuie să 
pornească nu de la statistici a- 
le celor plecați, ci de la depis
tarea celor ce intenționează să 
plece. Cu alte cuvinte studiul 
să aibă un caracter preventiv și 
uu unul constatativ.

Am încercat să efectuăm noi 
un astfel de studiu inve. 
stigînd „fluctuația poten

țială" a uzinei, acea perioadă în 
care motivele, cauzele, aspirații
le, se acumulează ducînd la ho- 
tărîrea definitivă, la cererea de 
demisie sau transfer.

„Vreți să rănnneți în actuala 
întreprindere?" Ne-au răspuns 
325 de tineri, astfel : 51 Ia sută 
vor să plece ; 42 Ia sută vor să 
rămînă : 4 Ia sută le este indi
ferent : 3 la sută nu răspund.

Un asemenea procent de ti
neri care sînt cu gîndul la ple
care este îngrijorător deși stu
diile de acest gen stabilesc că 
nu toți cei care vor să plece, 
pleacă într-adevăr, răzgîndindu- 
se în multe cazuri pe parcurs. 
Totuși, lipsa de interes, randa
mentul scăzut în muncă, care 
anticipează de cele mai multe 
ori plecarea le.am întrevăzut 
și In faptul că 74 la sută din to
talul rebuturilor provin din vi
na muncitorilor : nerespectarea 
disciplinei de producție, neaten
ția, slaba calificare.

Avînd în vedere faptul că o 
bună parte din forța de muncă 
se irosește prin lipsuri nemoti
vate, întîrzieri, învoiri (multe 
avînd ca mobil căutarea unui 
alt loo de muncă) ne așteptam 
ca în planul de măsuri al Ser-

patii reciproce are un randa
ment cu circa 15 la sută mai 
mare, față de alta, egală ca po
sibilități și condiții, dar în ca
drul căreia se manifestă animo
zități.

Ne-am interesat de media 
cîștigurilor pe uzină : 
1350-1400 lei, O mențiune : 

ancheta noastră s-a adresat, ti
nerilor, ciștigurile lor sînt mai 
mici. Dacă comitetul U.T.C. pe 
uzină ar fi realizat în trimes, 
trul II, așa cum își propusese, 
studiul privind repartizarea ti
nerilor pe mașini, felul în care 
reușesc să-și îndeplinească nor
ma, ciștigurile realizate, am fi 
avut la dispoziție un prețios in
strument care să ducă la reali
zarea unor măsuri concrete, cu 
eficiență economică. Subliniem 
o concluzie : neritmicitatea pro
ducției, neacoperirea timpului 
de lucru în unele perioade, su
prasolicitarea în altele au im
plicații asupra cîștigurilor. Cau
zele ?

Din discuțiile cu factori de 
răspundere din uzină, motivele 
sînt și de organizare internă a 
muncii dar mai ales sînt dato
rate necunoașterii ferme a pla
nului de producție măcar cu 
șase luni înainte.

Mănînc la cantina uzinei. Ci
neva îmi atrage atenția ; „Ve
deți să nu vă murdăriți”. Nu 
știu exact la ce s-a referit : la 
mesele de 25 persoane nu prea 
curate (fețele de masă lipsesc), 
la banchetele care au urme de 
unsoare (nu există un loc unde 
muncitorii să se poată spăla pe 
mîini), sau la vesela nu prea 
strălucitoare. Cănile de apă au 
fost înlocuite cu sticle de lap 
te...

Sînt amănunte. Dar nu tre
buie să uităm că ele ilustrează 
cuantumul de respect de care 
dau dovadă factorii administra
tivi față de oameni, față de cei 
ce hotărăsc, în fapt, realizările 
uzinei. De aceea, nu întîmplător 
o parte din tinerii anchetați 
și.au manifestat interesul pen
tru alte întreprinderi, unde li 
se oferă servicii sociale mai bu
ne.

Dar sînt acestea singurele 
motive ?

— Și noi am fost tineri, 
și noi am simțit graba de a 
ne afirma, de a ne făli cu suc
cesele noastre și chiar, de ce să 
n-o spunem, cu ciștigurile noas
tre — își amintește maistrul 
Dumitru Oiței de 24 de ani în 
uzină. Totuși, în condiții cu mult 
mai grele, noi tie.am legat de u- 
zină, am prins rădăcini aici, des
tinul nostru s-a împletit cu viața 
uzinei, ca într-o căsnicie care, 
alături de bucurii și satisfacții 
trebuie să invingă, uneori și ne
cazuri sau dificultăți. Poate că 
tinerii de azi sînt mai grăbiți de- 
cit am fost noi, dar am impresia 
că această grabă se datorește și 
educa(iei pe care au primit-o in

* Prima parte a acestui articol 
a apărut in ziarul de miercuri, 
9 iulie a.c.
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„Victoria socialismului Ia orașe și sate, avîntul continuu al industriei, agriculturii, transporturilor, comerțului 
au determinat atragerea tot mai largă a diferitelor localități și zone la activitatea economroä a țării, extinderea legă

turilor dintre acestea, integrarea lor activă în complexul unitar al economiei naționalei
(NICOLAE CEAUȘESCU : Expunere cu privire la îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România) 
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riRGU-FRUMOS,TlRGU-FRUMOS,

SfâtfŒl EECtÊAN
3 DIN 49 ORAȘE NOI

Orașe noi... In dinamica dez
voltării noastre sociale, în peisa
jul nostru de azi, orașul, ca defi
niție, înseamnă nu numai o em
blemă arhitectonică sau o pro
porție (spațiu, număr de locuitori 
etc.), ci un organism complex și 
complet din punct de vedere eco
nomic și social-cultural, un nu
cleu de muncă și viață consolidat 
și puternic, cu ample puteri de 
iradiație, de influență, asupra zo
nelor înconjurătoare, a ținutului 
în care evoluează. Legi, care în
deplinite inițial doar de o parte 
anume dintre așezările românești, 
au desenat, treptat, datorită apa
riției unor factori necunoscuți al
tădată, perimetrele a numeroase 
alte așezări, comune rurale care 
și-au cucerit, în ultimul timp, 
dreptul la această nouă învesti
tură. Noua împărțire administra- 
tiv-teritorială a țării, dezbătută 
la tribuna Conferinței Naționale 
a partidului din decembrie 1967, 
a legiferat acest drept făcînd ca 
49 de comune rurale să primeas
că — în primăvara anului trecut 
j- titlul nou de orașe.

Factorul primordial care a de
cis această nouă calitate admi
nistrativă — reflex al unei cali
tăți reale, de fond, argumentată 
de datele și faptele vieții — este 
industrializarea socialistă, dezvol
tarea întregii economii, însoțită 
consecvent de perfecționarea re
partizării teritoriale a forțelor de 
producție — element economic și 
social dintre cele mai importan
te al politicii partidului și statu
lui nostru, relevat din nou, cu 
pregnanță în documentele pentru 
Congrpsul al X-lea al P.C.R.

într-o Românie ca aceea a a- 
nului 1932, în care aproape 70 
la sută din producția industrială 
națională, 72 la sută din forța 
motrice industrială și 60 la sută 
din forța de muncă ocupată în 
industrie erau aglomerate în nu
mai 6 orașe, veritabile oaze 
într-un teritoriu condamnat 
Ia imobilism și stagnare, nici 
unul din locuitorii celor 49 
de comune devenite orașe 
nu s-a gîndit, cred, vreodată, 
la posibilitatea acestui destin al 

șezării în care trăiau. Faptul că 
în cadrul actualului cincinal, în 
70 din circa 100 foste raioane 
lipsite de industrie sau cu o in
dustrie slab dezvoltată s-au creat 
sau sint în curs de a se crea 
baze industriale tot mai puterni
ce, e semnificativ pentru pă
trunderea largă, masivă a unei 
noi pulsații de viață în 
cîndva ostenite de secole, 
nînd în jurul lor profunde 
ții pe plan social, care
perspectiva unor noi așezări.

Și dacă apariția pe harta țării a 
acestor 49 de noi orașe repre
zintă una dintre cele mai 
expresive manifestări ale di
namicii noastre sociale, aceeași 
dinamică a sincronizat, prac
tic, cu rețeaua urbană, lo
calități în care „orașul“, dato
rită noii sale economii și culturi, 
exista ; pentru a se chema ca ata
re mai era nevoie de semnul dis
tinctiv pe care cartograful îl o- 
percază Ia întocmirea unei hărți 
administrative.

Ne vom opri, în rîndurile care 
urmează, la 3 din cele 49 de noi 
orașe. încercînd să le creionăm 
peisajul, vom încerca să reliefăm 
— fie și numai prin cîteva linii 

— modul în care astfel de așezări 
legitimîndu-și noua titulatură, își 
potrivesc ritmurile de muncă și 
viață după alte cadențe, în care se 
întrevăd tot mai puternic, în lu
mina marilor planuri ale partidu
lui, elementele civilizației viito
rului.

artere 
anlre- 
muta- 
ridică

„ESTE 
MAI VECIII 
NEȘTI ALE 
VECHIMEA 
ÎNDOIALĂ“

UNA DIN CELE 
AȘEZĂRI OME- 
NOASTRE, DE 

IAȘULUI, FĂRĂ

(Nicolae Iorga)

de sis-din „schița 
orașului, întocmită

Transcriem 
tematizare“ a 
anul trecut :

„Tîrgu-Frumos este situgt la 
extremitatea sud-vestică a depre
siunii Jijia-Bahlui, la zona de 
confluență a pîrîurilor Bahlueț, 
Cucuteni și Rediu. Se află în 
partea de vest a județului Iași, 
pe traseul căii ferate Iași—Paș
cani, la intersectarea drumurilor 
naționale 2S, 28 A și 28 B. Ora
șul este atestat încă din 1448 în- 
tr-un act prin care „Petru Voevod 
dăruiește mănăstirii Poiana toată

ceara din Țg. Frumos“. înfloreș
te pînă în secolul al XVIII-lea,. 
cînd stagnează ca urmare a. 
schimbării principalelor drumuri, 
comerciale care-1 intersectau. Stră
veche așezare a Moldovei, ora
șul Tîrgu-Frumos a fost tempo
rar reședință domnească sub 
domnia lui Ștefan cel Mare și 
scurt timp, în prima jumătate a 
secolului al XlX-lea, reședință de 
județ. Aici se află ctitoria lui 
Petru Rareș, biserica domnească. 
SI. Paraschiva (1542). Actualmen
te, orașul are o industrie de in
teres local. 5623 locuitori la 1 
iulie 1968“.

Să încercăm sa descifrăm — 
în termenii pe care ni-i propune11 
aceeași schiță de sistematizare — 
„însemnele“ orașului apărut la in
tersecția drumurilor naționale 28, 
28 A și 28 B.

Pînă acum orașul Tîrgu-Frumos 
— ne comunică schița — înseam
nă :

• FUNCȚIA AGRICOLĂ 
ȘI DE DESERVIRE A A- 
GRICULTURII: o întreprin
dere agricolă de stat, o între
prindere de mecanizare a a- 
griculturii deservind 12 comu
ne, trei cooperative agricole 
de producție (în comunele 
suburbane); o întreprindere 
de morărit, o bază de cereale. 
Adică un complex agricol 
dezvoltat, asigurînd toate „o- 
perațiunile“ pe traiectul să- 
mînță — sămînță, cuprinzînd 
și faza finită, cu care cei de 
aici se întîlnesc prin interme
diul brutăriei, al aprozarelor, 
al magazinelor alimentare („a- 
limențate“ în mare măsură cu 
produse create în perimetrul 
dat de intersecția 28, 28 A și 
28 B.

• FUNCȚIA DE DESER
VIRE : o sifonărie, o stație 
de îmbuteliat sucuri, un ate
lier de fierărie, 14 unități pen
tru prestare de servicii, o u- 
nitate de panificație, două 
magazine alimentare.

• FUNCȚIA INDUSTRIA
LA : un centru de vinificare 
cu o producție de 7500 hi vin 
anual ; în perspectivă noi ba
ze industriale dotate cu ma
șini și utilaje moderne. (Notăm 
din schița de sistematizare : 
„funcția industrială este sin
gura în măsură să reanimeze 
viața economică a unei loca
lități care stagnează de 100 de 
ani“).

Dar Tîrgu-Frumos mai înseam
nă, în ultimii ani, patru noi lo
caluri de școală, un liceu cu pes
te 1000 de elevi, o școală profe
sională de mecanici agricoli, o 
grădiniță de copii, o casă de cul
tură, o biblioatecă orășenească, o 
stație de radioficare, o policlinică, 
o circumscripție, medicală.

„Numai în ultimul an — ne 
spune primarul orașului tov. Puia 
Costache — Tîrgu-Frumos a în
registrat următoarele noutăți: <m 
complex de deservire a populați
ei (la care fac în prezent ulti
mele finisări), grup de clădiri (pa
tru tronsoane) pentru ateliere, un 
local de școală, două blocuri de 
locuințe, 10 km drumuri și șose
le modernizate, 5000 m.p. trotuare 
(pînă la sfîrșitul anului, cifra va 
fi mult ridicată), amenajarea unui 
parc, amenajarea de spații verzi 
și plantări de arbori ornamentali 
de-a lungul arterelor, o seră care • 
aprovizionează orașul cu flori... 
Cun vedeți, Tîrgu-Frumos înce
pe să-și merite, cu adevărat nu
mele“.

Dar dincolo de toate acestea 
orașul înseamnă oamenii săi, în
seamnă oamenii aceștia care-și iu
besc așezarea, care sînt mîndri 
de evoluția ei, care o îmbogățesc 
și o înfrumusețează prin gestul 
diurn al muncii și al creației... 
înseamnă oamenii aceștia 

știu că nu se poate 
dintr-o dată, bătînd 

palme, că orașul lor 
dată devenit „oraș“ — nu 
transforma peste noapte, în 

nu știu ce metropolă a oțelului 
sau țițeiului. înseamnă oamenii 
aceștia care discută atent și gos
podărește „planificarea“ viitoare
lor artere ale orașului, care se 
pregătesc să dea, în curînd, o 
mină de ajutor la construirea in
ternatului cu 184 locuri ; înseam- 
nă oamenii aceștia care se pregă- 
tesc să ridice, în anii următori, o 
fabrică de utilaj pentru mecani
zarea zootehnică, o întreprindere 
textilă de țesături groase, o între
prindere integrată pentru fire și 
țesături din bumbac, o unitate de 
încălțăminte, un nou cinemato
graf cu 500 ele locuri, o casă de 
cultură, după ultima „arhitecto
nică“, blocuri de locuit și multe 
alte obiective care vor schimba 
încă o dată nu numai „însemnul“ 
cartografic al orașului de la inter-

secția drumurilor naționale 28, 
28 A și 28 B, ci înseși coordo
natele sociale ale acesteia „una 
din cele mai vechi așezări ome
nești ale noastre“.

In viitorii zece ani, populația 
orașului (5 623 de locuitori în 
1968) va ajunge la 20 000 de oa
meni, care vor înscrie pe stema 
locului, alături de blazonul lui 
Ștefan și Rareș, liniile și culorile 
nouilui ev.

Tîrgu-Frumos devine și frumos 
și puternic, înnoindu-se din teme
lii.

săptămînii în care țăranii de pe 
Valea Someșului veneau să-și des
facă aici produsele, în virtutea li
nei vechi tradiții. Documentele 
secolului al XVIII-lea ne vorbesc 
de o oarecare înviorare a meșteșu
gurilor, apoi, din nou, într-un 
reflux al istorici, anonimatul eco-' 
nomic își recîștigă teritoriul.

Primii fermenți de viață indus
trială își fac apariția în 1949, 
cînd la Beclean ia ființă între
prinderea pentru prelucrarea tul- 
pinelor de cînepă (întreprindere 
care, în prezent, și-a triplat car 
pacitatea și urmează să fie mo
dernizată în întregime). Iau fiin
ță, de asemenea, o unitate de exe
cutat mobilă și una de semiprelu- 
crare a fructelor. Consecință a 
noii economii, cu înnoirile socia
le care o însoțesc, Becleanul își 
trece curînd în arhiva noului său 
stadiu de dezvoltare, actul de da
re în folosință a unei moderne 
policlinici, a unui liceu, a unei 
școli de mecanici agricoli etc. 
Curînd este modernizată nu nu
mai șoseaua națională ce străba
te orașul de la un capăt la altul, 
ci chiar și străzile interioare, Be- 
cleanul căpătînd aspectul unui 
oraș în care noul spune „pre
zent !“ pretutindeni.

SLOBOZIA - CONTURULTÎNĂR
AL UHU1 ORAȘ RENĂSCUT

Nu orice cîmpie poate găzdui 
un oraș, și Bărăganul, îritr-a- 
devăr, nu este orice cîmpie. 
Gestul de a construi clădiri și 
de a croi străzi aici, în locurile 
plane în care se întretaie vîn- 
turile aspre dinspre nord-est 
cu cele uscate dinspre sud-vest 
și cu cele umede dinspre sud. 
se justifică prin generozitatea 
pămîntului, prin forța germi
nativă a solului. Pentru că, după 
cum există orașe ale mării, ale 
fluviilor sau ale munților, tre
buie să existe și orașe ale cîm- 
piei, și, după cum există orașe 
ale oțelului sau ale chimiei, e 
foarte firesc să existe și orașe 
ale griului. Slobozia, centrul ju
dețului care cuprinde două 
treimi din suprafața cîmpiei Bă
răganului este un astfel de oraș.

Toponimia oferă numelui a- 
cestui oraș o explicație rigu
roasă, verificabilă istoric, dar

partidului și sub impulsul ne
mijlocit al directivelor lui, și-a 
cultivat cu consecvență o voca
ție veritabilă, vocația citadină. 
Noua împărțire administrativ- 
teritorială a țării a creat pre
misele unei afirmări mai ample 
a acestei vocații și o tendință 
mai veche, aceea de a deveni 
un organism economic în 
lași timp 
dent de 
căreia se 
venit, în 
dința dominantă a vieții între
gului oraș care, trecut de mult 
în hărți ca oraș, devine abia 
acum un oraș în accepțiunea 
plenară a termenului. Iar sem
nele acestei ample deveniri, pre
zente în 
tele vieții 
nomie cît 
culturală, 
cele mai trainice ale contextu-

ace- 
dependent și indepen- 
realitatea în mijlocul 
află implantat, a de- 
ultimii doi ani, ten-

toate compartimen- 
urbane, atît în eco- 
și în viața socială și 
reprezintă reperele

orașului, combinatul chimic cu 
o producție de 900 000 tone în
grășăminte azotoase anual, care 
urmează să se construiască aici, 
fabrica de produse lactate care 
va spori capacitățile de prelu
crare a laptelui din județ și 
viitoarea filatură de bumbac 
reprezintă numai însemnele ex
terioare, de azi și de mîine, ale 
acestei evoluții. Structurile lor, 
însă, dincolo de faptul că vor. 
afecta fizic peisajul urban, se 
vor constitui, fără îndoială, în- 
tr-un factor esențial de progrer 
in planul mentalității locuitori
lor, în puncte nodale în care 
aspirațiile, interferîndu-se, vor 
deveni tot atîtea realități. Rea
lități care, evaluate la scara 
unei comunități condamnată în 
trecut să depindă exclusiv de

peisajului orașului. Cele deja 
construite ne tulbură vechea 
imagine, cele care se vor con
strui ne vor întîmpina mîine.

Astfel, zestrea de evenimente 
a orașului se conturează în ra
port direct cu creșterea și evo
luția lui. La 15 iunie a.c. a fost 
inaugurat aici un magazin mo
dern de prezentare si desfacere 
a produselor aparținînd I.A.S. 
Slobozia, numai în prima ju
mătate fi lunii iulie colectivul 
fabricii de ulei a produs peste 
plan 38 tone de ulei comestibil, 
un nou microraion de locuințe; 
își dezvăluie, cu fiecare zi care 
trece, mai pregnant dimensiu
nile, în cinstea Congresului al 
X-lea al partidului și a celei 
de a 25-a aniversări a elibe-

care 
totul 
din
— o
se va
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ARGUMENTE PENTRU UN
NOU SISTEM DE VALORI

...O legendă incredibilă, dar 
pe care segărcenii ți-o relatează 
cu sentimentul că nu ar trebui 
de loc să te miri : „Se pare că 
despre pămîntul nostru au aflat 
și alții — spun ei. Despre pămîn- 
tul nostru de Segarcea... Că' ar fi 
foarte roditor, că ar fi „îngrășă- 
mînt“. Și-n trecere pe aici, pe la • 
începutul veacului, după ce-a pri
vit cîmpurile, un general neamț a 
cumpărat cîteva vagoane de pă
mînt să-și îngrașe moșia“.

Un argument contemporan pen
tru rodnicia acestui pămînt este 
însuși orașul Segarcea, cîndva o 
comună de tristă celebritate pen
tru bordeiele de pe domeniul re
gal. Adaptîndu-și structura urba
nă la realitățile economice și geo
grafice specifice zonei, organic 
integrată în acest sistem de re
pere, Segarcea și-a căpătat înves
titura de oraș în chip firesc, prin 
existența acestui mecanism social 
apt să întrețină și să dezvolte 
realități economice pregnante. A- 
vînd un specific aparte, Segar
cea („orașul viticol“ cum i se spu
ne aici) respiră, deocamdată, prin 
artșrele unei bogate industrii a- 
gricole. Unui puternic I.A.S. deco
rat cu „Ordinul Muncii“ clasa I 
i se alătură două coopera
tive agricole de producție avînd 
o avere obștească de 32 milioane 
lei și o bine dotată întreprindere 
de mecanizare a agriculturii.

Comuna de altădată, în care 
școala primară însemna o clădii e 
cu o singură sală de clasă și cu 
un singur învățător, are astăzi un 
liceu cu 16 clase, în care învață 
263 elevi, iar în școlile generale 
— 1294 elevi, în oraș funcționea
ză 65 cadre didactice. Comuna 
de altădată este dotată astăzi cu 
un modern magazin universal, 
brutărie, baie comunală, străzile 
se modernizează, spațiile verzi și 
linia arhitectonică nouă a blocu
rilor au devenit atribute esen
țiale ale unui tablou în continuă 
transformare, orientat către viitor.

...Viitoarele obiective economi
ce : o fabrică de nutrețuri com
binate cu o producție globală în 
valoare de 50 milioane lei- 
și alte unități economice. Argu
mente solide, turnate în oțel și 
beton, pentru noul sistem de va
lori care definește rodnicia aces
tui pămînt.

★
Actul de naștere al Becleanului 

numără secole. Dar Tîrgul Beclea
nului a însemnat vreme de secole 
doar o mină de case și o zi a

Pe agenda de lucru a edililor 
figurează la ora de față extinde
rea și modernizarea pieții, o nouă 
școală, noi blocuri și locuințe pro
prietate personală, zone noi de 
trotuare, reamenajarea și moder
nizarea spațiului comercial, con
struirea unei case de cultură, a 
unei baze sportive. Pe plan eco
nomic, construcția a două între
prinderi de prelucrare a fructelor 
se înscrie pe planurile de imedi
ată perspectivă a orașului, alături 
de alte obiective care, în viitor, 
vot face să pulseze tot mai preg
nant, mai dinamic, viața acestui 
oraș cîndva uitat, prins azi în a- 
cel vîrtej de prefaceri care modi
fică, de la an la an, peisajul, is
toria, destinele oamenilor.

★
Țîrgu-Frumos, Segarcea, Be- 

clea'n... Trei din cele 49 de orașe 
noi ale patriei, a căror schi
ță monografică va trebui revăzu
tă și adăugită an după an, loca
lități care se transformă din te
melii, racordate la sistemul de ci
vilizație și frumos al construcți
ei noastre socialiste, în acești ani 
de tumultuoase prefaceri înnoi
toare care s-au scurs de Ia Con
gresul al IX-lca al partidului.

NICOLAE ADAM

reporterul preferă să-l asocieze 
spatiilor vaste care, deschise 
fiind spre toate punctele cardi
nale, sugerează o libertate ne
îngrădită. Libertatea, însă, este 
un concept cu valoare socială și 
orașul Slobozia, în aceste zile 
premergătoare celui de al X-lea 
Congres al partidului și celei 
de a 25-a aniversări a eliberă
rii patriei, află numelui său te
meiuri noi, pe măsura timpului 
pe care îl trăiește tara — un 
timp în care ritmurile, proporți
ile și direcțiile de dezvoltare 
ale vieții economice, sociale și 
culturale a patriei își dezvăluie 
cu un plus de pregnantă am
ploarea. Șl, intr-adevăr, dacă 
pînă în urmă cu cîțiva ani 
despre Slobozia se putea spune 
că este un oraș doar cu nu
mele și că locuitorii săi depin
deau exclusiv de activități agri
cole ancestrale, realitatea de 
astăzi a localității reclamă o în
țelegere nouă, deosebită de cele 
consacrate în timpuri mai vechi 
și mai vitrege.

Diversificîndu-și structurile e- 
conomice și adecvîndu-și-le mai 
strict necesităților zonei pe care 
o coordonează din punct de ve
dere administrativ, orașul Slo- 

• bozia, în anii care au urmat 
' celui de al IX-lea Congres al

lui restructurat și în continuă 
evoluție pe care orașul îl oferă 
locuitorilor lui.

în urmă cu cîțiva ani, pon
derea industriei ialomițene, con
centrată cu deosebire în Călă
rași. era în cadrul producției 
industriale a țării extrem de 
mică. Ea nu depășea 0,5 la sută. 
Despre orașul Slobozia ca atare 
nu se putea spune că repre
zenta vreo importanță indus
trială notabilă : cu centrele de 
prelucrare a laptelui, unitățile 
de morărit și panificație și ate
lierele de reparații metalice, 
lista întreprinderilor lui 
epuiza. Locuitorii înșiși își 
țelegeau orașul ca pe un 
mai mare, și mentalitatea 
era mentalitatea 
ai cîmpurilor, 
lor de veacuri 
gricole.

Slobozia de
schimbare și transformare. își 
dezvăluie din ce în ce mai vi
zibil căile evoluției viitoare. Fa
brica de ulei și autobaza care 
au fost date în funcțiune în 
anii cincinalului în curs, spita
lul și complexul balnear de 
1 000 locuri din Amara, loca
litate din imediata vecinătate a

Slobozia — astăzi ! Frumusețea
grăiește de

R»; ș ti
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arhitectoriică a noilor construcții 
la sine

se 
în- 
tîrg 
lor

unor oameni 
supuși ritualuri- 
ale muncilor a-

astăzi, în plină

capriciile timpului în care ro
desc cîmpiile, vor semnifica e- 
locvent puterea omului de a 
influența anotimpurile, de a le 
conferi și o altă substanță decît 
cea a ciclurilor vegetale.

Aici se reunesc drumurile care 
străbat Bărăganul. Aici auto
mobilele năpustite spre țărmul 
însorit al Mării Negre își refac, 
la dus și la întors, rezerva de 
benzină. în calea lor, Slobozia 
înalță, cu fiecare an care trece, 
o nouă imagine. Pînă nu de mult, 
unica structură masivă care se 
oferea aici privirilor era cea a 
silozurilor depozitare ale cerea
lelor Bărăganului. Astăzi o altă 
structură masivă, cea a spita
lului, adevărat simbol al grijii 
pentru oamenii de pe aceste 
meleaguri, reclamă cu precă
dere atenția. Numai în acest 
an, în întregul județ se prevede 
să fie construite 1230 aparta
mente fizice, dintre care o bună 
parte vor înnobila. oferindu*i 
o alură mai specific urbană,

Modema- fabrică de-ulei-din Slobozia

e- :

'7“ WZs z

rării patriei constructorii Com
binatului de îngrășăminte azo
toase s-au angajat să realizeze 
un volum de lucrări în valoare 
de 90 milioane lei, față de 70' 
milioane lei cît fusese prevăzut. 
inițial, în. cadrul fazei interju-' 
dețene a celui de al IX-lea con
curs al formațiilor de artiști1 
amatori o solistă a Casei de cui- . 
tură a dovedit deosebite caii-, 
tăți vocale și interpretative. în- 
tre 4 și 10 iulie 160 de pionieri 
au efectuat o excursie cu auto
carele în nordul Moldovei — 
iată numai cîteva evenimente 
de mai mare sau mai mică im
portanță care, prin însuși fap
tul întrepătrunderii lor, con
feră o substanță distinctă a vieții 
locuitorilor din orașul în zarea 
căruia, în iulie, alunecă înde
părtate, ca niște corăbii ale cîm
piei, combinele.

Aici, vara și toamna, în silo
zuri, în depozite și în hambare 
se reunesc roadele care, apoi, 
se răspîndesc pe șoșelele și dru
murile de fier ale țării spre 
instalațiile menite să le prelu
creze, spre mesele tuturor oa
menilor. Cel puțin grîul uneia 
din șase pîini produse în țară 
provine de aici, din împrejuri
mile Sloboziei, din județul care 
se subordonează administrativ 
acestui oraș ; avînd în vedere 
acest fapt. înțelegem mai bine 
că planurile în baza căruia se 
dezvoltă acest oraș al griului 
face cu necesitate parte inte
grantă din planurile de dezvol
tare ale întregii țări. Viitorul 
centru urban Slobozia se anunță 
ca unul din centrele punerii in 
valoare a potențialului agricul
turii, pentru sporirea aportului 
ei, după cum se subliniază in. 
Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
al X-lea Congres al partidului, 
la formarea venitului național, 
la îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu produse agroali- 
mentare și a industriei cu ma
terii prime, la sporirea resur
selor destinate exportului.

Prin ceea ce știm 
prin ceea ce anunță 
Slobozia reprezintă 
plin de semnificații
civilizație a cîmpiei românești,

MIHAI PELIN

că este si 
că
un
în

va fi, 
reper 
poua
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„PADUREA 
SPÎNZEJRAȚILOR“

- UN FILM DE LIVIU CIULEI -

— Credeți că se poate 
da o definiție stadiului 
actual al literaturii noas
tre ?

— Probabil că s-ar putea. Da
că eu însumi n-am s-o fac, nu 
trebuie să mi se considere ges
tul ca un refuz rigid și nepoli
ticos. Aș prefera ca, în locul 
strictelor delimitări și al defi
nirilor absolutizante, să comen
tăm unele aspecte ale evoluției 
înseși a scrisului nostru con
temporan. Aștept întrebări în 
acest sens.

— După opinia dv„ se 
continuă azi tradiția lite
raturii legate de viața 
imediată ? Care ar fi do
meniile activității noastre 
care n-au devenit încă 
sursă de inspirație pen
tru scriitorii români, deși 
posedă reale virtuți în a- 
cest sens ?

— Epoca noastră pune scrii
torilor și artiștilor problemele 
cele mai variate. Dacă n-ar fi 
decît progresul uimitor al ști
ințelor aplicativ^ și al tehnicii 
și încă ele constituie izvoare de 
inspirație nelimitate. Trăim 
însă și o epocă de vaste și pro
funde prefaceri social-politice și 
t. :or 'mice. Cred că și acestea 
sînt urse de meditație, de re
flecție, de inspirație pentru ar
tiști.

— Sint sau ar trebui să 
fie?

— Sînt — prin valențele lor 
obiective și potențiale și ar tre
bui să fie — pentru că încă nu 
prea sînt.

Nu mai vorbesc de varietatea 
pozițiilor filozofice, tot atît de 
fertile în întrebări și răspun
suri pentru fiecare dintre con
temporani.

Romanul, în stadiul în care se 
afla înainte de 1939, avea me
ritul receptivității față de com
plexitatea problemelor puse o- 
mului. Este de mirare că astăzi, 
cînd consecințele celui de-al 
doilea război mondial, departe 
de a se fi epuizat, lasă deschise 
atîtea soluții dramatice, roma
nul nostru, în loc să-și lărgeas
că sfera în același spirit ca cel 
de care vorbeam mai sus, și-1 
restrînge și își închide orizon
turile. Sînt orientări ale prozei 
în care domină spiritul lui 
Kafka sau al lui Joyce și dacă 
geniul acestor doi scriitori a 
putut fertiliza literatura, nu 
văd prea bine ce cîștig va avea 
aceasta de la epigonii lor, anco
rați pe aceleași poziții. In toate 
cazurile epigonismul conduce i- 
nevitabil către impasul de care 
vă vorbeam și toamna trecută, 
referindu-mă la poezia actuală. 
Umanismul socialist oferă tine
retului posibilități de a ieși din 
acest impas, de a se împlînta 
în realitățile vieții sociale și ale 
problematicii filozofice și de a 
căuta soluțiile evitării banalului 
și ale plafonării, de a urmări 
fericirea reală a omului în soci
etate.

Literatura generoasă a fost în

DOPA ULTIMUL ACORD AL 
COLOCVIILOR BRAȘOVENIE

Irezistibil, sîntem ispitiți 
de metafore. Pentru că avem 
deopotrivă nevoie de esen
ță și poezie, d’e sinteze și 
viori. Un spectacol de operă, 
de teatru, o carte bună, un 
recital de versuri, toate — 
devenite pentru noi „sărbă
tori zilnice" — ne împlinesc 
acea dimensiune care se 
cheamă frumusețe. Tot ce 
se realizează astăzi Ia noi 
pe planul culturii are ea 
scop tocmai această stimu
lare a necontenitei dorințe 
de cunoaștere și informare. 
Trăim in miezul unor eveni
mente de importanță istori
că. Fiecare acțiune și mani
festare culturală capătă, 
firesc în aceste zile de ine
galabil patos, atribute ale 

monumentalului.
în acest context, la Bra

șov s-a organizat o săptă- 
mînă dedicată literaturii și 
artei, în cadrul ediției jubi
liare a colocviilor brașove
ne. S-au putut evidenția cu 
acest prilej succesele înre
gistrate de brașoveni pe tă- 
rîmul culturii. Acum, după 
ce ultima filă de cronică a 
acestei ediții jubiliare s-a 
închis, putem spune că avem 
exact imaginea a ceea ce în
seamnă eforturile și munca 
d'epusă de artiștii noștri în 
ultimii ani. Vorbeam de me
tafore. Ediția jubiliară a

SURSE DE REFLECȚIE
Șl DE INSPIRAȚIE

toate timpurile profetică, în în
țelesul lărgirii zărilor, al des
chiderii unor perspective me- 
lioriste. Dacă sîntem încredin
țați, în termenii recenți ai Teze
lor, că „arta este cunoaștere“, 
această cunoaștere nu poate fi 
decît o îmbogățire în inves
tigația omului, a societății și a 
naturii. Ințelegînd, dintr-un a- 
nume punct de vedere, maras
mul estetic în societățile fră- 
mîntate de antagonisme de cla
să, este greu de explicat ne
justificat în planul creației a- 
ceeași apăsătoare atmosferă în 
societățile în care individul își 
făurește singur destinul.

— întotdeauna marile 
evenimente social-politi
ce au fost atent observate, 
apoi transpuse artistic în 
literatură și în celelalte 
arte. Cum credeți că se 
materializează, în litera
tura noastră contempora
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nă, legătura dintre cre
ator și marile evenimente 
socialiste contemporane ?

— Marile evenimente socia
liste contemporane nu pot fi 
decit pe măsura marilor artiști.

— Ne lipsesc marii ar
tiști ?

— Dacă-i avem, indiscutabil 
că nu mai pot întîrzia să apară, 
Mihail Sadoveanu cita cu pre
dilecție o vorbă a lui Cara- 
giale : „Ca să iasă mari actori, 
trebuie să și intre“, opusese 
acesta fiind întrebat de ce 
Conservatorul nostru de artă 
dramatică nu dădea mari actori. 
Voi spune și eu : ca marile e- 
venimente socialiste să-și gă
sească scriitori pe măsura lor, 
este nevoie ca acești scriitori să 
se fi născut. Personal cred că 
s-au născut și că nu vor întîr
zia să iasă la lumină.

— Ce rol are critica li
terară în facilitarea con
tactului dintre scriitor (o- 
peră) și cititor ? Pentru 
cine se face critică, pentru 
scriitorul însuși sau pen
tru publicul larg consu
mator de literatură ?

— Desigur, criticul este, sau 
ar trebui să fie, un mijlocitor 
între creator și public. Cînd în
să și criticul se dorește crea
tor și-1 interesează mai mult

Colocviilor brașovene a în
semnat, pentru noi, o triplă 
metaforă. Ea a reprezentat 
în primul rînd, o floare din 
imensul buchet pe care oa
menii acestor meleaguri 
le-au pregătit în cinstea ce
lui de al X-lea Congres al 
partidului și sărbătoririi a 
25 de ani de la Eliberare ; 
ea a semnificat marea au
diență de care se bucură în 
rîndul publicului manifes
tările sintetice de genul Co
locviilor orașovene vizînd 
o tematică bogată, variată, 
incitînd un viu interes. Pe 
de altă parte, fiind vorba de 
o ediție jubiliară, manifes
tarea a avut. un caracter 
festiv, prilejuind o amplă 
trecere în revistă a realiză
rilor din teatru, muzică, 
plastică, literatură, muzeis
tică, artă populară etc. Ideea 
care a unit toate cele 7 zile 
ale colocviilor a fost aceea a 
dezvoltării unitare a po
porului român pe întregul 
cuprins al patriei noastre, 
dezvoltare asigurată de-a 
lungul anilor de strînsele 
legături politice, economice 
și culturale existente între 
toate cele trei ținuturi ro
mânești. în cadrul sesiuni
lor de comunicări, materia
lele s-au referit în principal 
la această idee. Pe de altă 
parte, s-a urmărit și s-a ar- 

parada personalității lui decît 
îndeplinirea unei meniri destul 
de modeste la prima observație, 
atunci avem de-a face cu un alt 
soi; total ineficace, de critici și 
de critică, iar oficiul critic real 
rămîne să fie îndeplinit de cei 
cu mai puține pretenții.

— Genul acesta de cri
tică mi se pare că rezultă 
dintr-o tendință generală 
la noi și în alte părți. 
Gradul ei de generalitate 
nu implică oare valabili
tatea ei ? Sau rămîne o 
simplă ostentație fără e- 
fect ?

— Nu mă ridic împotriva per
sonalității creatoare a criticu
lui cînd ea este netăgăduită, ca 
la George Călinescu, de altfel 
dublat de un artist, de un poet 
și de un cetățean. Călinescu a 
fost omniprezent după 23 Au
gust și chiar înainte. O astfel 
de critică, din toate punctele de 

vedere creatoare, nu mai poate 
fi suspectată de strimt perso
nalism. Există însă o critică mă
runtă, dar prezumțioasă, care, 
fără a-și îndeplini oficiul de 
limpezire a valorilor, de lămu
rire a problemelor literare, se 
complace și ea în incifrarea le
xicului și a conceptelor celor 
mai clare și în eludarea jude
cății de valoare. Unul dintre cei 
mai talentați critici tineri și-a 
intitulat un volum „Lecturi in
fidele“, probabil ca o momeală,- 
considerînd că publicului nu-i 
trebuie „lecturi fidele“.

Altul și-a ales titlul, sugestiv, 
„Utopica“, în credința, poate, că 
utopiile sînt mai interesante de
cît r.ealitățile. Toate punctele de 
vedere sînt posibile, dar un U- 
morist a observșt că există și 
„puncte de orbire“ printre ele. 
Autoritatea critică nu se poate 
obține decît prin onestitate in
telectuală și prin subordonarea 
criticului la obiect, condiții esen
țiale pentru obținerea unor ju
decăți de valoare exacte. Publi
cul dorește o asemenea critică 
și rămîne decepționat cînd nu 
o găsește. încă o dată, nu ne lip
sesc talentele în această privin
ță, dar aceste talente nu impli
că totdeauna o vocație critică 
certă. Există o critică pozitivă 
și în zilele noastre, care se stră

gumentat încadrarea miș
cării teatrale, muzicale, plas
tice, muzeistice brașovene, 
a artei populare din Țara 
Bîrsei într-un context mult 
mai larg, național, relevîn- 
du-se, pe de altă parte, rea
lizările obținute de-a lungul 
veacurilor, insistîndu-se 
însă cu prepond'ereță asupra 
mișcării artistice din Brașo
vul zilelor noastre. Inspira
tă, ideea de a se conferi fie
cărei arte cîte o zi, interval 
în care au fost trecute în re
vistă teoretic și practic cîș- 
tigurile și certitudinile din 
fiecare domeniu. Demn de 
relevat este și faptul că ma
nifestările nu s-au desfășu
rat numai în perimetrul 
obișnuit al sălilor de specta
col, ci au avut ca sediu 
puncte de importanță deose
bită, cum ar fi Bastionul țe
sătorilor. Castelul Bran, Mu
zeul sătesc de la Cuciulata, 
Prima Școală Românească 
din Scitei etc. Numeroșii 
participanți care au ținut să 
fie prezenți, la fiecare din 
manifestările colocviului, a 
fost o dovadă în plus că 
ceea ce s-a pus în discuție 
și ceea ce s-a prezentat, 
spectacol sau recital, a fost 
bine gîndit și realizat la o 
înaltă ținută artistică.

ELENA FLOAREȘ

duiește să fie de folos atît scri
itorilor cit și publicului. încre
derea în sine însă la unii dintre 
criticii noștri a intrat în eclipsă.

— Care să fie cauza ?
— Poate că există o explicație 

prin fenomenul modei, care gă
sește că e mai „select“ să plu
tești în îndoială, decît să te re- 
zemi pe certitudini și pe afir
mații răspicate. Trăim și în 
acest domeniu moda minicriticii. 
Această observație este valabilă 
și pentru presa literară occi
dentală, de unde ne vin apore- 
tismul, scepticismul, diletantis
mul. Fără să fie structurat dog
matic, criticul trebuie să aibă 
încredere totuși în recepția sa 
estetică.

— Ne-am obișnuit să 
vorbim despre efectele 
de natură etică ale lite
raturii. Credeți că scrii
torii noștri, atit de variați 
ca stil și problematică, Se 
mai gîndesc azi la „aticis
mul“ creației artistice ? 
Există, după părerea dum
neavoastră, vreo carte re
centă din care sinteți 
convins că publicul cititor 
va avea ce învăța pe linia 
comportamentului moral- 
social ?

— Nu cred că preocupările 
etice sînt cu totul absente în 
scrisul nostru. Cînd â apărut 
romanul „Francisca" al lui Ni- 
colae Breban, am organizat în 
cadrul redacției „Viața Româ
nească" un simpozion. Cu acel 
prilej, personal am făcut ob
servația că se pot scrie romane 
foarte bune, care să fie în ace
lași timp edificatoare și din 
punct de vedere moral. Dar, 
paralel cu această tendință, și 
mai dominantă parcă, este aceea 
a unui erotism tulbure în care 
se îneacă toate problemele de 
conștiință. A existat o vreme în 
literatura noastră cînd aveau o 
deosebită căutare cărțile cu o 
psihologie aberantă și cu un 
senzualism deșănțat. Nu mai e 
vorba de așa ceva acum, dar u- 
nele semne ale vechilor tendin
țe își mai fac din cînd în cînd 
apariția. Sper să fie sporadice, 
sper în bunul gust public. Am 
de asemenea, încredere în lite
ratura tinerilor. Pentru cei din 
generația cărora fac parte, cea 
mai mare mulțumire nu ne-o 
oferă coincidența opiniilor și a 
concepțiilor noastre cu ale celor 
tineri, ci realizarea literaturii 
.tinere pe drumul ei personal, în
crederea în viitoare capodopere.

Interviu realizat de 
COSTIN BRATU 
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tăților conlocuitoare în populația 
țării depășește cu puțin lP/o, 
asigurarea drepturilor și liber
tăților lor s-a conturat, în con
cepția partidului nostru, ca o 
problemă care privea întregul 
nostru popor, și ea a fost 

H rezolvată, intr-adevăr, în in
teresul întregului nostru po
por. „Progresul economic, so
cial și cultural, adîncirea 
continuă a democrației socia
liste — se subliniază în Tezele 
C.C. al P.C.R. pentru Congresul 
al X-lea al partidului — oferă 
fiecărui cetățean — român, ma
ghiar, german, sîrb și de alte na
ționalități — posibilități multi
laterale de afirmare și promova
re in toate domeniile activității 
sociale. Asigurînd dezvoltarea 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, garantînd liber
tăți și drepturi egale pentru toți 
cetățenii, fără deosebire de na
ționalitate, societatea noastră 
socialistă înfăptuiește cu con
secvență cadrul întăririi conti
nue a prieteniei și unității din
tre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare”. Din acest 
punct de vedere, expresia cea 
mai elbeventă a deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor cetă
țenilor țării noastre o consti
tuie posibilitatea reală a parti
cipării lor neîngrădite la viața 
economică, socială și culturală 
a patriei, la conducerea trebu
rilor de stat și obștești.

In aceste zile, cu sentimentul 
că își îndeplinesc o înaltă obli
gație cetățenească și patriotică, 
oamenii muncii germani, ma
ghiari și de alte naționalități din 
țara noastră se alătură cu entu
ziasm întregului popor român 
care, aprobînd politica internă 
și externă a partidului, expri- 
mînd’u-șl profunda și însufleți
tă adeziune la hotărîrile de im
portanță istorică prevăzute în 
documentele pentru Congresul 
al X-lea al P.C.R., dă o înaltă 
apreciere modului ptofund prin, 
cipial, de înaltă ținută marxist 
—leninistă, prin care Partidul 
Comunist Român își exercită 
rolul conducător în societatea 
românească. De o înaltă apre
ciere se bucură în conștiința 
tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră. indiferent de 
naționalitate, faptul că par- 

" tidul își îndeplinește rolul

® Gide spunea că atunci cînd 
w scrie o carte el nu scrie decit 

jumătăți dintr-însa. Cealaltă 
A jumătate o vor scrie cititorii. 

Dar printre cititori, există 
unul care seamănă cel mai 

@ mult cu co-autorul jumătății 
lui Gide : este cineastul care, 
din romanul citit, va voi să 

© facă un film. Jumătatea adusă 
de el nu e orice adaos, ci e 

— legată organic de prima jumă- 
© tate pe care o întregește și 

adincește.
Romanul lui Rebreanu cori- 

© ținea două idei interesante. 
Una apăsată, alta de-abia îri- 

_ trezărită. Prima era absurdita- 
© tea acelei împărății austro-un- 

gare, unde în caz de război, 
trebuia să se împuște leah cu 

© leah, ceh cu ceh, sîrb cu sîrb, 
român cu român. Această in- 

• famie îl revoltă pe eroul po
vestirii. S-ar zice că chiar de 
aceea pînă la urmă el și de
zertează. Dar nu. Romancierul 
a ghicit că indignarea lui Bo- 
loga era mai generală, mai 
cuprinzătoare. Ceea ce aveâ 
să-1 determine, în ultimă in
stanță, să dezerteze era oroar 
rea de a face parte dintr-un 
tribunal de război și de a 
condamna oameni în numele 
unui lucru în care nu credea, 

Cadru din filmul „Pădurea spînzuraților“©

conducător in societate nu 
prin folosirea unor forme 
declarative, nu prin meto
de administrative, ci prin ac
tivitatea sa creatoare, prin linia 
sa ideologică și politică marxist 
—leninistă, prin munca intensă 
politico—organizatorică desfă
șurată de organele și organiza
țiile de partid în toate domenii
le, prin preocuparea sa de a a- 
sigura o participare tot mai Iar. 
gă și mai activă a oamenilor 
muncii la viața politică și so
cială a țării. însuflețiți de a- 
ceastă politică, care-și găsește 
expresia în caracterul profund 
democratic al orîndurii noastre 
socialiste, oamenii muncii de 

REZOLVAREA
PROBLEMEI NAȚIONALE

alte naționalități, alături de 
întregul popor, își dedică toate 
forțele muncii de înfăptuire a 
programului stabilit de partid, 
și faptul că activitatea lor se 
poate desfășura în forme tot mai 
eficiente reprezintă o cuce
rire dintre cele mai însemnate 
ale ultimilor ani, a anilor care 
au urmat celui de ai IX-lea 
Congres al partidului.

Crearea, în cadrul Frontului 
Unității Socialiste, a consiliilor 
oamenilor muncii din rîndurile 
naționalităților conlocuitoare, 
reprezintă tocmai instituirea u- 
nei astfel de forme noi, de o și 
mai evidentă eficiență, capabilă 
să ofere posibilități tot mai largi 
de afirmare politică și socială 
cetățenilor de alte naționalități. 
Procesul de intensificare în rîn
durile naționalităților conlocui
toare, a înțelegerii sensurilor 
majore ale politicii interne și 
externe a partidului nostru, 

în numele unui lucru odios i 
războiul.

Ciulei a adus aici cealaltă 
jumătate de care vorbea Gide. 
A adus un personaj, un om 
cu idei socialiste, simplu sol
dat, soldat prost și intelectual 
inteligent. Asemenea oameni 
existau pe atunci în Europa. 
La acest om găsim următoa
rea idee : odios e ca un necu
noscut să tragă în alt necunos
cut pentru o cauză mai rău 
decît necunoscută, pentru o 
cauză inexistentă.

Și a mai adăugat Ciulei și 
alte emoționante lucruri mai 
ales în secvența finală, ade
vărată piesă de antologie. Lo
cotenentul Apostol Bologa 
(Victor Rebengiuc) în închi
soare, așteaptă să fie dus la 
ștreang. Iubita lui, logodnica 
lui, reușește să pătrundă în 
temniță. Nu efuziuni, nu vor
be patetice, îmbrățișări în 
stil de eternitate, ci despache
tarea, cuminte dintr-un coș, a 
unor farfurii, tacîmuri și 
de-ale mîncării. Ilona, încet, 
încet, pune masa. Se așează a- 
mîndioi. Stau față-n față și tac. 
El începe să mănîncd. Tac îna
inte. Ea îi sărează mîncarea. 
El continuă să mănînce în tă
cere. Ca o „întoarcere de po

procesul de mobilizare a tutu
ror oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, la îndepli
nirea sarcinilor generale ale 
societății noastre, se desfășoa
ră acum într-un cadru mai am
plu, cu rezultate dintre cele mai 
eficiente. Tabloul trist al tre
cutului, cînd interesele econo
mice și social—politice ale ce
tățenilor erau știrbite de prac
ticile discriminării rasiale și ale 
instigației șovine, a rămas o 
simplă amintire. In patria 
noastră socialistă, orice om. 
fără deosebire de naționa
litate, își poate găsi un loc 
de muncă corespunzător pre
gătirii lui ; tinerii, indife
rent de limba maternă, au

asigurat accesul în școli și insti
tuții de învățămînt de toate 
■gradele. își pot înfăptui cele 
mai îndrăznețe aspirații. Intru- 
cît unicul criteriu al aprecierii 
omului îl constituie astăzi mun
ca, talentul, pregătirea sa, în
țelegerea intereselor întregii 
comunități, orice loc de muncă, 
orice cîmp de activitate al so
cietății noastre este accesibil 
tuturor celor care vădesc apti
tudinile necesare lui, indiferent 
de naționalitatea căreia îi a- 
parțin.

Drepturile și libertățile oame
nilor muncii aparținînd națio
nalității conlocuitoare includ 
și posibilitatea desfășurării lor 
libere și nestingherite pe plan 
cultural, alt domeniu care, în 
trecut, le era refuzat sau limi
tat. „Desființînd nedreptățile 
de ordin social, discriminarea 

litețe“, el repetă gestul ei de 
presărare cu sare a mîncării... 

îneîntătoarea țărăncuță fu
sese introdusă în poveste 
încet, treptat, cu o artistică a- 
cumulare de imagni. De vreo 
zece ori o văzusem traversînd 
diagonal ecranul, grăbită să 
împlinească o treabă domes
tică oarecare (să aducă un 
braț de lemne, să pună masa, 
să facă patul, să aprindă 
focul). Spectatorul, de fiecare 
dată, e contrariat că această 
fermecătoare fetiță trece așa 
iute. Regretele spectatorului 
corespund înregistrărilor suc
cesive pe retină și în conștiința 
locotenentului. De la o absen
ță totală de relații cu dînsa 
el trece brusc la îmbrățișări 
și la hotărîrea de a o lua de 
soție. Brusc ? Nu tocmai. 
Avem aici acel proces de su- 
pracristalizare după o lentă 
acumulare. Același salt senti
mental și în sufletul ei... Iar 
în scena finală, la ultima lor 
întîlnire înainte de moarte, ea, 
în loc de vorbe dramatice li
terare, îi va oferi tăcerea, ne
mișcarea, privirea ațintuită 
pe a lui, toate acestea prece
date de pusul mesei, aranja
rea tacîmurilor, așezarea far
furiilor și urmărirea cu ochii 

de rasă, de sex, de naționalita
te — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — socialismul a ga
rantat tuturor oamenilor muncii 
drepturi egale în cadrul socie
tății, accesul neîngrădit la via
ța economică, socială și politi
că, la învățămînt și cultură“. 
Prin premisele favorabile insti
tuite de societatea socialistă, tra
dițiile culturale ale naționalită
ților conlocuitoare, arta și li
teratura lor au pătruns într-o 
nouă etapă de dezvoltare. Sis
temul de învățămînt din țara 
noastră asigură cultivarea în 
deplină libertate a limbii ma
terne și, ca o consecință nemij
locită a acestui fapt, crește con
tinuu și numărul studenților 
recrutați din rîndurile naționa
lităților conlocuitoare și, im
plicit, nivelul cultural genera] 

al acestor naționalități. La Ti
mișoara și Sibiu, de exemplu, 
— ca să mă refer la oamenii 
muncii de naționalitate germa
nă — funcționează teatre ger
mane de stat, în numeroase că
mine culturale se desfășoară o 
intensă activitate în limba ma
ternă. cititorii germani din 
țara noastră beneficiază de 
ziare, publicații și cărți editate 
în limba maternă. Astfel, apar 
în limba germană șapte publi
cații diferite, printre care și co
tidianul politic central Neuer 
Weg, al cărui tiraj este egal cu 
tiparul tuturor publicațiilor de 
limbă germană care au apărut 
înainte de război.

Pornind de la aceste premise, 
se poate spune că orizontul ar
tistic al scriitorilor germani 
din țara noastră, tematica pe 
care o abordează scrisul lor, 
s-au îmbogățit an de an. Scrii
tori ca Franz Liebhard, Paul 
Schuster, Georg Scherg, Franz 
Storch, compozitori ca Wilhelm 
Berger și Andreas Porfetye și 
pictori ca Franz Ferch și Edu- 

a „soțului’’. Este pateticul re
zumat al întregii lor vieți 
viitoare. Avem din partea ei 
o supunere absolută, dar care 
nu are nimic slugarnic. Este 
supunerea din iubire și nici
decum milenara robie a fe
meii. Supunere fără supușe
nie, servire fără sclavie. Gra
țioasă imagine a soției de la 
țară care „ajută” pe bărbat 
cu solicitudinea ei casnică 
și-i ușurează viața. Asta a 
vrut Ilona să-i aducă iubitu
lui în coșul ei de paie la a- 
ceastă întîlnire de dincolo de 
groapă. Privind toate acestea, 
spectatorul își aduce aminte 
o înduioșătoare frază spusă de 
Ilona prima dată cînd s-a 
aflat în brațele lui Bologa : 
„Dac-ai ști ce geloasă eram 
pe ordonanța ta că îți văcsuia 
cișmele !”.

Mai sînt și alte adausuri 
ale regizorului la „jumătatea” 
de care vorbea Gide. N-am 
loc aici să le arăt pe toate. 
Filmul lui Ciulei, la care nu 
puțin au contribuit și remar
cabilele invenții de imagine 
ale maestrului Gologan, este 
un film care faice onoare cul
turii românești.

D.I. SUCHIANU

„Ciulei p ratifică o arta 
febrilă și pasionată, in 
vivo aș zice, cenzurată de 
luciditate. E un tempera
ment arzător și somptuos 
care, izbucnește într-o o- 
peră vitalizată de o cul
tură intens», unind gustul 
pentru baroc cu aspirația 
spre strictețea clasicistă. 
Filmele lui sînt organisme 
vii în care pulsează o 
observație ascuțită, ade
vărul vieții erupe în ele 
ca în puține alte pelicule 
ale noastre, înscrise în 
realismul minuțios al am
bianței, în exactitatea 
tipologiei"

GEORGE LITIERA

„Liviu Ciulei rediscută 
destinul eroului lui Rebrea
nu din punct de vedere al 
unor oameni care trăiesc 
aici și acum. Perspectiva 
timpului a eliminat aspec
tele de conjunctură și a 
consolidat permanențele 
dramei lui Bologa. Univer
salizând destinul lui Bolo
ga, filmul devine un fel 
de dezbatere, un fel de 
monografie a individualis
mului...“

ECATERINA OPROIU

ard Morres reprezintă valori de 
prim rang ale întregii noastre 
culturi contemporane. In rîn
durile populației germane din 
țara noastră se ridică totodată 
o generație de tineri intelec
tuali și artiști care, educați în 
spiritul orînduirii socialiste, 
al pasiunii participării la înfăp
tuirea liniei politice a partidu
lui, îndreptățesc reale speranțe 
de dezvoltare.

De-a lungul a secole de con
viețuire, între poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare 
s-au închegat relații de strînsă 
prietenie Mai mult, în întreaga 
activitate pentru crearea bu
nurilor materiale și spirituale 
ale societății noastre, poporul 
român și naționalitățile conlo
cuitoare s-au influențat în per
manență, au acumulat un bogat 
tezaur de tradiții comune. Cu 
toate acestea, putem spune că 
niciodată, în decursul istoriei 
comune a poporului român și a 
naționalităților conlocuitoare 
din patria noastră, frăția, cola
borarea în muncă n-au fost mai 
strînse, niciodată tezaurul de 
tradiții comune nu a fost mai 
bogat ca în anii socialismului 
ca în anii de după cel de al 
IX-lea Congres al partidului. 
In acești ani, vechea și tradi
ționala prietenie a naționalită
ților din patria noastră s-a ri
dicat pe o treaptă nouă, calita
tiv superioară, ca o expresie 
majoră a trăiniciei și forței 
orînduirii noastre, a unității de 
granit a poporului în jurul' con
ducătorului său încercat și clar
văzător — partidul.

„Succesele obținute în munca 
înfrățită în cei 25 de ani care 
au trecut de Ia eliberarea pa
triei noastre, perspectivele noi 
care se deschid prin liniile di
rectoare supuse spre aproba
re Congresului al X-lea — se 
arată în scrisoarea adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu da 
către Consiliul oamenilor mun
cii de naționalitate germană 
din țara noastră — vor uni pe 
toți fiii credincioși ai patriei și 
mai sțrîns în jurul partidului. 
Va asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, și prin dumneavoas
tră întregul Comitet Central, 
că și noi, cetățenii de limbă 
germană ai României socialiste, 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru transpunerea în viață a 
acestor sarcini, pentru bunăsta
rea noastră, a tuturor, pentru 
continua înflorire și propășire 
a patriei noastre comune, pen
tru ridicarea României pe noi 
culmi ale civilizației și progre
sului“. Sînt — în acest angaja
ment — exprimate gindurile. 
sentimentele, voința unor fii ai 
patriei noastre socialiste care 
gîndesc, simt și acționează în 
consens deplin ev întregul 
popor.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 

de Stat ai Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
AHMED HASSAN AL BAKR, Președintele Republicii Irak, o 
telegramă în care se spune :

îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele meu, 
al poporului și guvernului irakian, mulțumiri sincere pentru feli
citările transmise cu ocazia zile naționale a Irakului, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres 
continuu și prosperitate pentru poporul român prieten.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
CARLOS LLERAS RESTREPO, Președintele Columbiei, o tele
gramă în care se spune :

Vă mulțumesc pentru atentul mesaj transmis cu ocazia Zilei 
naționale a Columbiei. Mă folosesc de acest prilej pentru a vă 
reînnoi sentimentele celei mai înalte și distinse considerațiuni.

Delegația Asociației de priete
nie sovieto-române, condusă de 
A. I. Rotanova, vicepreședinte al 
Asociației, secretar al Comitetului 
de partid al Combinatului poli
grafic „Krasnîi Proletar“ din 
Moscova, care se află în țara 
noastră, a făcut miercuri o vizită 
la Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, unde a fost pri
mită de Ion Moraru, vicepre
ședinte al C.S.C.A.. membru al 
Biroului Consiliului Genera] 
A.R.L.U.S.

în aceeași zi, delegația a vi
zitat Casa de cultură a tineretu
lui din sectorul IV.

Marți după amiază a sosit 
în Capitală delegația Federa
ției Tineretului Comunist din 
Italia (F.G.C.I.) condusă de 
Renzo Pagliai, membru al Se
cretariatului Național al 
F.G.C.I., care la invitația Co

SCHIMBUL INSTRUMENTELOR DE RATIFICARE 
A ACORDULUI DE COLABORARE CULTURALĂ ÎNTRE 

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 
SI REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

în ziua de 29 iulie a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Externe 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a Acordului de colaborare 
culturală între Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Siriană.

Din partea română, schimbul 
a fost efectuat de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea siriană 
de Aii Al-Kosh, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al

Lucrările consfătuirii de geografie pe țară
între 26 și 29 iulie, la Cîmpu- 

lung Muscel s-au desfășurat lu
crările unei consfătuiri de geo
grafie pe țară, organizată de So
cietatea de științe geografice în 
întîmpinarea Congresului al 
X-lea -al P.C.R. și aniversării 
unui pătrar de veac de la eli
berarea patriei. Participanții ■— 
profesori de specialitate din în-

Hotărire a Ministerului învățămintului
Pentru a veni în sprijinul ab

solvenților liceului de cultură ge
nerală care nu au obținut exame
nul de bacalaureat și au depășit 
termenul de 5 ani de la absol
vire, sau au susținut acest exa
men de trei ori, fără să-l promo
veze, Ministerul Învățămîntului a 
aprobat înscrierea acestora în 

mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist va face 
o vizită în țara noastră. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășul Iosif Walter, secretar 
al Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist, 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

Ansamblul tineretului din Wor- 
felded. R. F. a Germaniei, care se 
află de mai multe zile în țara 
noastră, a prezentat un specta
col marți seara pe scena Casei 
de cultură a studenților din Ti
mișoara.

în cursul zilei, membrii ansam
blului au fost oaspeții tinerilor 
de la întreprinderea de încălță
minte și mase plastice „Victoria“, 
au vizitat noile cartiere ale ora
șului. -

Republicii Arabe Siriene la Bucu
rești.

La ceremonia schimbului in
strumentelor de ratificare au fost 
de față Miron Constantinescu, 
adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, Alexandru Bălăci, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Radu 
Voinea, secretai general al Aca
demiei. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor -Externe, 
precum și membri ai ambasadei 
Republicii Arabe Siriene la 
București.

treaga țară care au urmat în a- 
ceastă lună cursurile taberelor 
cu program de geografie — au 
dezbătut comunicări și referate 
științifice tratînd dezvoltarea 
geografiei românești în cei 25 de 
ani de construcție socialistă, e- 
voluția economiei României în
tre 1938—1968, contribuția geo
grafilor noștri la progresul geo
grafiei mondiale etc.

clasa a XII-a pentru anul școlar 
1969—1970 la învățămîntul fără 
frecvență.

înscrierea absolvenților pentru 
repetarea ultimei clase de liceu 
se face pînă la 1 octombrie 1969, 
la secția pe care au urmat-o în 
liceu. Persoanele care au absol
vit școala în perioada cînd liceul 
nu era împărțit pe secții — reală

SOSIREA 
PREȘEDINTELUI 
COMITETULUI 

CENTRAL AL P.C. DIN 
MAURITIUS

Marți seara, a sosit în Capita
lă tovarășul Leetooraj Chundra- 
mun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Mauritius, care va face o vi
zită în țara noastră și va repre
zenta Partidul Comunist din 
Mauritius la cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de tovarășii Gheorghe Apos
tol, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C. C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Ambasadorul Indiei la Bucu
rești, Shri S. Than, a oferit, marți 
după-amiază, un cocteil la reșe
dința sa cu prilejul vizitei în 
țara noastră a președintelui Cor
porației indiene pentru comerțul 
mineralelor și metalelor. R. R. 
Balli.

Au participat Alexandru Al- 
bescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, conducători ai 
unor întreprinderi românești de 
comerț exterior, funcționari su
periori din M.A.E.

Cu ocazia celei de-a 25-a a- 
niversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, agențiile și 
filialele O.N.T. din întreaga 
țară organizează excursii în grup, 
cu trenul și autocarul, pentru 
vizitarea unora dintre cele mai 
mari realizări ale acestor ani, a 
unor orașe, expoziții, locuri și 
localități istorice care amintesc 
faptele de vitejie ale poporului 
nostru, ale comuniștilor și ute- 
ciștilor. Astfel de excursii vor fi 
organizate la București, unde se 
vizitează Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, Expoziția realizărilor 
economiei naționale ; la Doftana, 
ia hidrocentrala „V. I. Leniri“' 
de la Bicaz, la Porțile de Fier, 
Hunedoara Ploiești, Brașov, 
Deva, Alba Iulia, Craiova etc.

Studioul cinematografic „Ani- 
mafilm“ din București a realizat 
cu concursul unor cadre didac
tice de specialitate diapozitive 
pentru predarea limbilor engleză, 
franceză, germană și rusă în 
școala de cultură generală și 
primii ani de liceu Tematica a- 
cestora corespunde programelor 
și manualelor de limbi străine.

și umanistă (1954—1959) — se 
pot înscrie la secția pe care o do
resc.

După promovarea clasei a 
XII-a, absolvenții vor putea sus
ține examenul de bacalaureat 
'■'otrivit prevederilor regulamentu
lui de funcționare a școlilor de 
cultură generală.

(Agerpres)

meridiani
• In turneul internațional 

de tenis de la Zagreb, proba 
de dublu mixt a revenit pe
rechii Florica Butoi, Ion Sân
tei (România), care a învins în 
finală cu 6—1, 6—4 un alt cu
plu român — Agneta Kun, 
Gheorghe Boaghe. Calificată 
in finala probei de simplu fe
mei, Agneta Kun a pierdut cu 
1—6, 4—6 în fața iugoslavei 
Irena Skulj.

« Turneul internațional fe
minin de șah de la Sofia a 
continuat cu desfășurarea 
rundei a doua, în care maestra 
română Elisabeta Polihroniade 
a învins-o (cu piesele negre) 
pe Szikova (Bulgaria). Polone
za Litwinska a cîștigat la Da- 
vidovicz (Cehoslovacia), iar 
Rensz (R.D.G.) a pierdut parti
da cu Troianska (Bulgaria).

• în prima rundă a turneu
lui internațional de șah de la 
Skoplie, maestrul român Victor 
Ciocîltea a remizat în 41 de 
mutări cu iugoslavul Kurajița. 
Același rezultat a fost consem
nat în partidele Parma-Sofrev- 
ski și Holmov-Smîslov. Hort 
l-a învins pe Janosevici și 
Uhlmann pe Evrosimovski.

• în prezența a peste 20 000 
de spectatori, la Cardiff s-a 
disputat meciul internațional 
amical de fotbal dintre repre
zentativa Țării Galilor și o se
lecționată engleză. Victoria a 
revenit fotbaliștilor englezi cu 
scorul de 1—0 (0—0) prin golul 
marcat în minutul 33 de Lee.

• în runda a 11-a a turneu
lui internațional de șah (grupa 
marilor maeștri) de la Amster
dam, Vasikuov l-a învins pe 
Tatal, Byrne pe Damianovici, 
iar Liberson a cîștigat la Ba- 
rendregt. Florin Gheorghiu a 
pierdut la marele maestru so
vietic Leonid Stein. A fost 
consemnată remiza în partide
le Langeweg-Ivkov și Ree- 
Portisch.

în clasament continuă să 
conducă autoritar Portisch 
(Ungaria) cu 9 puncte, urmat 
de Liberson (U.R.S.S.) — 7,5 
puncte, Vasiukov (U.R.S.S.) — 
6,5 puncte (1), Byrne (S.U.A.), 
Daminaovici (Iugoslavia) — 6,5 
puncte etc. Florin Gheorghiu 
ocupă locul 10 cu 5 puncte.

e Pe terenurile parcului 
sportiv Progresul din Capitală 
se va desfășura în zilele de 1, 
2 și 3 august meciul de tenis 
dintre echipele României și In
diei, contînd pentru semifina
lele inter-zonale ale „Cupei 
Davis“.

în ; .formația Indiei vor evo
lua cunoscuții tenismani Prem- 
jit Lall și Jaideep Mukerjea. 
Echipa României are în com
ponența sa pe Ilie Năstase, Ion 
Tiriac, Petre Mărmureanu și 
Sever Dron.

• Boxerul australian de ori
gină franceză Johnny Fame- 
chon și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
pană, învingîndu-1 la puncte, 
în 15 reprize, pe japonezul 
„Fighting“ Harada. Lupta a 
fost extrem de echilibrată și 
arbitrul american Willie Pop 
(una și aceeași persoană cu 
fostul campion mondial) a de
clarat meciul nul, ceea ce a 
stîrnit protestele publicului și 
nedumerirea unui oficial care 
a observat că pe buletinul o- 
ficialilor Famechon avea un 
punct în plus. Oricum, și în 
cazul unui rezultat egal, aus
tralianul își păstra titlul. Ha
rada, notează comentatorii, a 
făcut un meci foarte bun dar 
nu a reușit în tentativa sa de 
a egala recordul americanilor 
Henry Armstrong și Bob Fitzi- 
mmons, singurii boxeri care 
au fost campioni mondiali la 
trei categorii diferite. Harada 
a deținut titlul mondial la ca
tegoriile pană șl cocoș.

„Și noi fotbaliștii provocăm 
spectatorii...“

DAN COE
căpitanul echipei reprezentative de fotbal

Din capul locului vreau 
să salut inițiativa ziarului 
„Scînteia tineretului“ de a 
găzdui in paginile sale o dez
batere pe tema sportivității.

îmi este neplăcut — vă 
rog să mă credeți — să vor
besc despre actele de indis
ciplină comise pe terenurile 
de fotbal sau despre atmos
fera „încărcată“ din tribu
nele stadioanelor. Dar, toc
mai pentru că există, e foar
te bine să devină subiectul 
unor largi și profunde dis
cuții, menite să instaureze 
deasupra stadioanelor spi
ritul sănătos al atît de cîn- 
tatului fair-play.

Nu știu dacă să-mi dați 
dreptate, dar după mine, 
noi, fotbaliștii, sîntem aceia 
care provocăm spectatorii, 
căci faulturile, protestele, 
brutalitățile, toate neregu- 
laritățile din teren se trans

„Venim in tribune pentru a admira cu plăcere 
și satisfacție forța și măiestria sportivă“ 

EMIL DRAGOMIRESCU
membru susținător al echipei Farul — Constanța

Vorbind din punctul de ve
dere al omului din tribună, 
aș vrea să mă refer, pe scurt, 

' la ceea ce așteptăm noi de la 
sportivii pe care-i iubim și 
care ne determină, _ trecînd 
peste orice dificultăți — parcă 
nu se știe ? — să luăm loc 
în tribună.

Să știi să încurajezi echipa 
în momentele grele, să știi să 
primești înfrîngerea ca un 
adevărat spoitiv, gîndindu-te 
imediat cum să te pregătești 
pentru revanșă, este un lucru 
de mare însemnătate, este o 
calitate pe care trebuie s-o 
aibă fiecare dintre cei care 
evoluează în arena sportivă 
ca și de cei ce-și strîng pum
nii pentru echipa lo-r prefe
rată. De multe ori, urmărind 
confruntările internaționale 
pe micul ecran, am văzut

„Dacă s-ar face un bilanț al jucăto
rilor nevoiți să stea pe tușă din cauza 

faulturilor intenționate..."
ION OBLEMENCO

căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova
Prin specificul postului pe 

care joc — atacant central 
— sint. aproape în fiecare 
partidă, obiectul unor con
tacte nu tocmai... delicate cu 
colegii din apărările adver
se. In modesta mea activi
tate de fotbalist de perfor
manță am recepționat, cred, 
toată gama de lovituri — de 
la ghionturi „mascate" pînă 
la caraghioasa ținere de 
mînă sau tragere de tricou, 
de la imbrîncirea discretă 
pînă la piedica pusă pe la 
spate, care-ți zguduie creie
rii și te face să-ți muști 
limba... Ca urmare a unor 
asemenea „atenții" am stat 

mit. au ecou în tribune. Fă- 
cînd această afirmație, nu 
scutesc de reproșuri acea 
parte a publicului care se 
manifestă necuviincios față 
de partenerii (în sport, eu 
nu e .cept termenul adver
sari) de întrecere ai favori- 
ților lor. Incidentele petre
cute în campionatul trecut 
sint arhicunoscute, ele au 
fost discutate și paradiscu- 
tatc, așa incit in continuare 
prefer să enumăr cîteva din
tre zecile de soluții menite 
să ducă la crearea unei at
mosfere generale de sporti
vitate :

a) . DISCIPLINAREA JU
CĂTORILOR. Ea poate fi 
realizată printr-o eficientă 
muncă educativă susținută 
în cadrul cluburilor, prin 
penalizări și sancțiuni se
vere.

b) . SPORIREA SEVERI

cum mulți spectatori au feli
citat prin aplauze furtunoase 
pe învingătorii echipei lor 
preferate. Este un gest im
presionant, cavaleresc ; mai 
mult, este un gest civilizat. 
Și noi, spectatorii constăn- 
țeni, am știut de multe ori 
și știm să încurajăm în mo
mente oportune pe cei 11 
purtători ai tricoului echipei 
Farul, ducîndu-i de nenumă
rate ori spre victorii în par
tide cu adversari extrem de 
puternici. Așa s-a întîmplat 
în partidele cu Dinamo, Stea
ua, U.T.A. sau Rapid, cînd, 
ori de cîte ori echipa noas
tră a fost egalată sau condu
să, încurajările noastre le-au 
dat aripi băieților răsturnînd 
scorul și ieșind pînă la ur
mă victorioasă. Reprob păr
tinirea. caracterul pătimaș al 

în ghips săptămîni și uneori 
chiar luni în șir, mi-am pier
dut nu o dată forma sporti
vă cîștigată cu multă trudă, 
am lipsit echipa la care joc 
de aportul meu în momente 
uneori hotăritoare pentru 
ea, iar în cîteva rînduri, din 
pricina unor asemenea „ac
cidente“/ m-am văzut înde
părtat de echipa națională 
tocmai cînd eram foarte a- 
proape, ca formă și randa
ment, de atingerea acestui 
țel al oricărui jucător care 
iubește fotbalul.

Știu, nu sint singurul ata
cant supus, etapă de etapă, 

TĂȚII ARBITRILOR. „Ca
valerii fluierului“ nu tre
buie să manifeste nici un fel 
de îngăduință față de jucă
torii indisciplinați, neer.i- 
tînd să-i invite, la orice a- 
batere — mică sau mare — 
la vestiare... Lipsa de deci
zie a acestora, lipsa de ho- 
tărîre și consecvență, în în
grădirea și înlăturarea unor 
manifestări reprobabile să 
le aducă și lor consecințe, 
sancțiuni la fel de severe.

c).  ABANDONAREA SU
BIECTIVISMULUI DE CĂ
TRE SPECTATORI. In a- 
cest sens nti se pare de mare 
eficacitate o puternică cam
panie în presă care să-I con
vingă pe spectator să pri
vească și să judece jocul, 
situațiile de pe teren în spi
ritul echității și obiectivită
tii, să aplaude cu aceeași 
căldură și reușita idolului 
său, și fenta lui Dobrin, și 
plonjonul lui Răducanu, ți 
abilitatea lui Dumitrache și- 
tot ceea ce merită aplauze. 
Pentru că numai așa va do
vedi sportivilor, celor din 
jur, că este priceput, com
petent in sport. Cu alte cu
vinte, o campanie în presă 
care să-I facă pe spectator 

suporterilor. Aceasta dove
dește lipsă de stăpînire de 
sine, incompetență, lipsă de 
sportivitate. Mi-a rămas ca 
un gest incalificabil lovirea 
intenționată a adversarului 
intr-un meci desfășurat re
cent (Mareș l-a lovit pe Jung 
de la echipa Wuppertal — 
R.F. a Germaniei). Și mai ne
demnă și condamnabilă mi 
s-a părut reacția unor voci 
din public, care au aplaudat 
inexplicabil, manifestîndu-și 
acordul cu gestul nesportiv și 
reprobabil al lui Mareș. Este 
adevărat că printre noi se 
află un număr de cîțiva ase- 
menea „suporteri“. Noi, cei 
mulți, ne încurajăm echipa 
dar în limitele sportivității. 
Nu admitem în rîndurile 
noastre pe huligani, pe aceia 
care depășesc limitele eticii 
sportive, pe aceia care ade
sea confundă stadionul cu 
maidanul. După cum este re
gretabil că unii sportivi ne 
pun în situații penibile chiar 
și pe noi, spectatorii. Este 
cazul lui Uțu, Dumbravă și 
Iancu care nu rareori au um
brit prin comportarea _ lor 
sportul constănțean. Față de 
acești sportivi certați cu dis

la asemenea cazne ; știu că 
mulți dintre colegii mei de 
post poartă pe trup urmele 
acestui fel neonest de a re
zolva confruntarea sportivă. 
Dar tocmai pentru că nu 
sint singurul am ridicat aici 
problema jocului incorect : 
dacă s-ar face la fiecare 
sfîrșit de campionat un bi
lanț al jucătorilor nevoiți să 
stea pe tușă din pricina 
faulturilor intenționate, s-ar 
vedea atunci foarte bine cit 
are de suferit în mod con
cret fotbalul nostru de pe 
urma unor asemenea apucă
turi. Ca să nu mai vorbim 
de starea de spirit pe care o 
trezesc asemenea gesturi în 
tribune, unde suporterii, fie 
că se bucură neomenos de 
durerea celui lovit, fie că 
încearcă să sancționeze ei în 
locul arbitrului actul de hu
liganism pe gazon, tot ne
sportiv procedează.

Oare ce poate să reflecte 
asemenea modalități de a te 
manifesta în văzul lumii, de 
a-ți juca incorect șansele în- 
tr-o întrecere ce se vrea lo
ială, decit insuficiența teh

să iasă din corsetul atașa
mentului de club, fals și în
gust înțeles.

în încheiere vă rog să-mi 
permiteți ca, în calitate de 
căpitan al echipei reprezen
tative de fotbal a României, 
să adresez un apel iubitori
lor fotbalului care vor lua 
loc în tribunele Stadionului 
„23 August“ la meciurile cu 
Portugalia și Grecia din pre
liminariile C.M. Vreau să 
lansez viitorilor spectatori 
chemarea de a ne încuraja 
pe noi, purtătorii tricoloru
lui, pe tot parcursul celor 
91) de minute, indiferent de 
situația de pe teren sau de 
cea înscrisă pe tabela de 
marcaj. A-ți încuraja echi
pa, a o ajuta să depășească 
momentele grele din_ joc, nu 
înseamnă, desigur, să insulți 
sau să apostrofezi partenerii 
ei de întrecere. Partidele cu 
Portugalia și Grecia repre
zintă mari pietre de încer
care pentru reprezentativa 
noastră : noi, jucătorii, le 
privim, vă asigur, cu toată 
seriozitatea și am vrea ca 
și spectatorii să ne dea spri
jinul lor... vocal, sprijin 
pentru care vă mulțumesc 
anticipat.

ciplina, noi, cei ce formăm 
galeria constănțeanâ, ne-am 
manifestat întreaga . dezapro
bare ori de cîte ori a fost 
cazul. Am dori ca măsurile 
exemplare luate împotriva 
unor fotbaliști certați cu dis
ciplina sportivă și etica ce
tățenească să constituie un 
exemplu și pentru ceilalți.

Evident, toate aceste acte 
de încălcare a eticii sportive, 
indiferent că vin de la spor
tivi sau spectatori, se dato- 
resc și faptului că organele 
și organizațiile sportive, cei
lalți factori cu răspundere în 
domeniul activității sportive, 
în educarea tineretului, orga
nizatorii competițiilor spor
tive și cei însărcinați cu men
ținerea disciplinei pe terenu
rile de sport nu au intervenit 
și acționat cu promptitudinea 
și hotărîrea necesare pentru 
a stăvili, pentru a combate 
și sancționa drastic orice 
manifestare, orice gest ce are 
drept urmare alterarea cli
matului de sportivitate, le
zarea regulilor de comporta
re în societate. Cerem, pen
tru viitor, măsuri exemplare 
în acest sens.

nică, slăbiciunile pregătirii 
și derogărilor, într-atît de 
nedorite, de la regulile ele
mentare ale comportării ci
vilizate ?

Șl încă ceva : mă număr 
prinți e acei jucători care în 
întreaga lor activitate nu 
și-au lovit niciodată inten
ționat adversarul și n-au 
răspuns niciodată loviturii 
prin lovitură. Această reali
tate îmi dă, cred, dreptul să 
înfierez — fără să fiu acu
zat de îngîmfare — apucătu 
rile nesportive ale unora din 
fotbaliștii soccerului nostru 
și, de asemenea. îmi întăreș
te învestitura de căpitan de 
echipă, hotărît să nu admită 
la nici unul din colegii săi 
de formație asemenea aba
teri.

Mă pot angaja, în numele 
tuturor jucătorilor de la 
„U" Craiova, că în nouj 
campionat echipa noastră 
va face totul pentru a con
tribui substanțial la între
ținerea unei atmosfere spor
tive pe terenurile și — im
plicit — în tribunele fotba
listice.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 

oare (cea din 1964, de pildă, 
fusese desfășurată pe numai 
37.000 m.p., cu o suprafață 
acoperită de numai 19.000 
m.p,. iar numărul ministerelor 
și organizațiilor prezente în 
expoziția de anul acesta 
— 30 — reprezintă aproape 
dublul celor din 1964) într-o 
colaborare ale cărei excelente 
rezultate pot fi urmărite de la 
o zi la alta, la realizarea lui 
EREN 1969 contribuie o serje 
de mari întreprinderi.

Zi de zi. pe toate căile de 
transport, vin către București, 
din toate colțurile țării, de 
peste tot unde vibrează pulsul 

EREN 
industrializării României con
temporane, mii și mii de ex
ponate —■ pînă la împlinirea 
spectaculoasei cifre de 55 000, 
totalizînd 4 800 de tone — de 
dimensiuni gigantice, cum 
este „butucul rotorului româ
nesc de 200 t, transportat 
deunăzi pînă în sala cea mare 
a expoziției cu un vagon de 
20 de osii, sau cît niște bi
belouri (cum sînt micromo- 
toarele), toate fiind armoniza
te de către constructorii ex
poziției într-un caleidoscop al 
cărui desen și a cărei culoare 
ilustrează deslușit și vibrant 
situația potențialului econo
mic și a forței creatoare a 
poporului nostru în pragul 
celui de al X-lea Congres al 
partidului și al împlinirii unui 
sfert de veac de la Eliberare.

împărțită în două zone 
(Zona A : totalitatea realizări
lor economiei naționale, pe 
ansamblu și pe ramuri; Zona 
B : realizări în domeniile cul

turii, științei, învățămîntului, 
muncii, sănătății, sportului 
și turismului), EREN 1969, 
extinsă pînă pe malul lacului 
Herestrău dar constituind un 
întreg unitar și armonios, va 
da posibilitatea vizitatorului 
să aibă o imagine cursivă a 
eco'nomiei țării.

Dar EREN 1969 își propu
ne să fie nu numai un loc 
de întîlnire a vizitatorului cu 
realizările economiei româ
nești, ci și un loc de perpe
tuă sărbătoare. Pentru aceas
ta pe întreg traseul expoziției 
îl vor întîmpina pe vizitator 
o serie întreagă de surprize, 
realizate în spiritul celor 
mai moderne înfăptuiri ale

1969
genului : un parc de agre
ment, parăzi ale modei, spec
tacole muzical-distrajctive, 
gale de filme, restaurante 
specializate etc...

Toate acestea se află, așa 
cum arătam, în curs de ra
pidă edificare. De la o zi la 
alta, EREN 1969 își desenea
ză tot mai deslușit conturu
rile completîndu-se sub toate 
aspectele. De pildă, nu de 
mult, Comitetul de organiza
re a aprobat afișele oficiale 
ale expoziției, selecționate 
în urma unui riguros concurs. 
Așadar de acum înainte vom 
putea să ne întîlnim la fiecare 
pas cu cărțile de vizită ale 
acestui „Șantier al mîndriei 
românești’’ care este EREN 
1969. Și de unde ne propu
nem să vă deschidem, zilnic, 
vorbind despre realizările 
constructorilor, arii de pers
pectivă asupra valorilor pre
zente în expoziție și a creato
rilor lor.

DIMENSIUNI il CONTRIBUȚIEI ȘCOLII 
SUPERIOARE ÎN DEZVOLTAREA 

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIN ÎNTREPRINDERI
(Urmare din pag. I) 

unităților productive. Legătura 
cu producția este fără îndoială 
o sursă permanentă pentru cer
cetări de valoare, o condiție 
a dezvoltării unei eficiente ac
tivități științifice în cadrul ca
tedrelor de specialitate ale insti
tutelor tehnice. Dar, în acest 
sens, atingerea unor parametri 
superiori consider că trebuie să 
vizeze însăși colaborarea activă, 
efectivă cu specialiștii din pro
ducție, cadrele didactice deve
nind colaboratori, sfătuitori per- 
manenți ai întreprinderilor — 
în calitate de conducători sau 
îndrumători ai unor colective 
de cercetare.

Contribuția cadrelor didactice 
la dezvoltarea activității științi
fice și tehnice din întreprinderi 
trebuie să poarte, în primul 
rînd, amprenta specificului pro
fesiunii lor, constind în stăpî- 
nirea superioară a teoriei dome
niului lor de specialitate și în 
cunoașterea celor mai recente 
realizări pe plan mondial. La 
rîndul lor, specialiștii din pro
ducție dispun de o experiență 
practică acumulată în condiții
le unei specializări înguste, de
osebit de utile în rezolvarea 
problemelor de cercetare aplica
tivă. In plus, posibilitățile de 
lucru ți de experimentare din 

industrie sînt adeseori superi
oare celor existente în institu
tele tehnice de învățămînt su
perior. Evident, în acest mod 
activitatea oamenilor de știință 
și cea a specialiștilor din pro
ducție se completează și, armo- 
nizindu-se, poate concura cu 
mult succes la rezolvarea opti
mă a diverselor probleme luate 
în studiu.

Politehnica brașoveană are o 
bogată experiență de colaborare 
cu industria, și în special cu 
cea constructoare de automo
bile și tractoare. Această cola
borare cunoaște cele mai diferi
te forme — convenții de cola
borare, contracte fără remune
rare, consultații tehnice etc. sta
bilite de comun acord cu con
ducerile întreprinderilor intere
sate sau direct cu persoanele 
responsabile de rezolvarea pro
blemelor luate in studiu. In ma
joritatea cazurilor, opiniile, sfa
turile și îndrumările cadrelor 
didactice s-au dovedit a fi deo
sebit de prețioase. Aplicarea 
lor în producție a condus la re
zultate valoroase în îmbunătă
țirea procedeelor tehnologice 
de lucru, a parametrilor con
structivi și funcționali ai utila
jelor și mașinilor, la perfecțio
narea formelor organizatorice 
ale producției, îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea 

prețului de cost al acestora. Aș 
aminti aici studiile privind1 ră
cirea și supraalimentarea mo
toarelor de automobile și trac
toare, superfinisarea prin vibro- 
netizare, îmbunătățirea sudabi- 
lității oțelului de construcții, în
cercarea amortizoarelor teles
copice pentru autobuze. In mod 
curent, se acordă consultații în 
domeniul proiectării, realizării 
și omogenizării diferitelor tipuri 
de mașini, elaborării oțelurilor, 
al tehnologiei de turnare și al 
tratamentelor termice- In mo
mentul de fața se elaborează 
planurile de cercetare științifică 
pentru anul 1970, a căror tema
tică este cu prioritate orientată 
spre rezolvarea unor probleme 
strîns legate de necesitățile strin
gente ale industriei construc
toare de mașini și economiei 
forestiere. Pentru rezolvarea 
acestora sînt constituite colecti
ve mai largi, din cadre cu ex
periență și. tineri, cu posibilități 
multiple în investigarea cu suc
ces a unor probleme de comple
xitate mai mare.

Intre cercetarea științifică u- 
niversitară și cerințele produc
ției există deci, numeroase re
lații stabile, care au permis 
obținerea unor succese științi
fice și tehnice de , prestigiu. 
Nu este însă mai puțin adevă
rat că oamenii de știință din 

facultăți ar putea ajuta mai 
mult producția, cu condiția să 
fie situați în permanență în 
miezul problemelor acesteia, 
considerați, așa cum am susți
nut-o și cu alte prilejuri — a- 
devărați consilieri ai întreprin
derilor Pentru aceasta noi cre
dem că este nevoie ca unii din
tre profesorii și conferențiarii 
de specialitate cu experiență 
îndelungată și succese în acti
vitatea de creație științifică să 
facă parte chiar din consiliile 
de conducere ale marilor între
prinderi. pentru a se putea ocu
pa in deplină 
cauză de problemele 
pectivă ce pretind 
unor investigații 
Aceasta ar genera 
timp o cunoaștere 
mai profundă a problemelor, 
ar mări posibilitățile de conlu
crare și ar îmbunătăți mult co
laborarea dintre institutul de

cunoștință de 
de pers- 

organizarea 
științifice, 

în același 
reciprocă

învățămînt superior și specia
liștii producției.

Categoric, noile forme de or
ganizare ale industriei oferă și 
alte modalități de perfecționare 
de colaborare a oamenilor de 
știință cu producția, cum ar fi 
de pildă consilieri tehnici per- 
manenți, consultanți periodici 
sau îndrumători ai unor colec
tive de cercetare mixte, forma
te din cadre didactice și spe
cialiști din producție. Important 
rămîne însă ca această colabo
rare să fie întemeiată pe încre
dere și stimă reciprocă, lăsîn- 
du-se la o parte manifestările 
derivate dintr-un amor propriu 
exacerbat, greșit înțeles, care 
pot duce la frînarea dezvoltării 
unei colaborări rodnice, extrem 
de necesare, între uzine și in
stitutele tehnice de învățămînt 
superior.

Pe de altă parte, din faptul 
că solicitările producției recla
mă soluționarea problemelor 
într-un timp foarte scurt (mai 
bine zis acestea sînt adresate 

oamenilor de știință în ultimul 
moment și dacă rezolvarea este 
dată cu întîrziere ea nu mai 
este luată in considerare) deri
vă greutăți în ce privește acor
darea unui sprijin efectiv. De
curge deci necesitatea ca cer
cetarea științifică universitară 
să răspundă cu promptitudine 
la rezolvarea situațiilor grele, 
contribuind prin aceasta atît la 
soluționarea problemei în sine 
cît și la creșterea prestigiului 
ei, pentru întărirea mai depar
te a relațiilor de sprijin și aju
tor reciproc cu producția. Sub
liniem însă că această activi
tate științifică de intervenție 
imediată și de cele mai multe 
ori cu pronunțat caracter de 
remediere a unor lipsuri gene
rate tocmai de insuficienta cer
cetare inițială a unor procedee 
sau produse nu trebuie să con
stituie baza relațiilor dintre ca
drele didactice și producție, ci 
numai un aspect al ei. Ponde
rea cea mai mare în aceste re
lații trebuie să o aibă cercetă
rile de perspectivă, derivate 
din sarcinile de plan ale între
prinderilor, care de obicei sint 
cunoscute din timp. în felul a- 
cesta se creează condiții ca cer
cetările cu concluzii bine fun
damentate și verificate să de
vanseze producția, asigurînd 
produselor și utilajelor parame
tri de calitate și economicitate 
stabiliți.

Există și o seamă de dificul
tăți generate de caracterul con
tractelor de colaborare care se 
încheie între institutele de în
vățămînt superior și întreprin
derile industriale. Bazate de re
gulă pe obligații de ordin mo
ral. sînt lipsite de eficiența 
necesară în cazul nerespectării 
obligațiilor de către una din 
părți. Și atunci apar situații în 
care soluționarea unei proble
me pentru care s-a cheltuit 
multă energie și timp nu mai 
este acceptată spre aplicare în 
producție de solicitanți. Prin 

elaborarea unui tip de contract 
de colaborare științifică în care 
obligativitatea îndeplinirii sar
cinilor asumate să fie dub’wte 
de răspunderea materială și 
recompensele corespunzătoare 
pentru cei care lucrează la re
zolvarea temei propuse, aceste 
neajunsuri vor fi evitate.

Experiența și orizontul larg 
de cunoștințe teoretice ale oa
menilor de știință, ale cadrelor 
didactice universitare repre
zintă o importantă rezervă de 
potențial tehnic și intelectual, 
care poate și trebuie să fie uti
lizată mai bine la rezolvarea 
problemelor curente și de pers
pectivă ale industriei. Tocmai 
de aceea am reținut cu satis
facție acel capitol din proiectul 
Directivelor Congresului al 
X-lea care se referă la necesi
tatea impetuoasă a accelerării 
procesului de valorificare a 
cercetării, a scurtării ciclului 
de cercetare, proiectare și apli
care în producție a rezultate
lor obținute, astfel îneît să 
crească participarea potenția
lului științific al țării la extin
derea progresului tehnic în eco
nomie. Faptul că cercetările se 
vor considera încheiate numai 
după ce s-au aplicat în produc
ție și au dat rezultatele scon
tate, că stimularea materială a 
celor care au participat la rea
lizarea cercetării se va face în 
funcție de aceste rezultate va 
antrena mai profund răspunde
rea tuturor în legătură cu asi
gurarea succesului real în in
vestigația științifică. După 
cum sînt superior stimulative 
și trecerea la generalizarea 
autofinanțării pe bază de con
tracte, la principiul gestiunii 
economice proprii in activita
tea de cercetare ca și prevede
rile privind alocarea în conti
nuare de fonduri de investiții 
pentru dezvoltarea materială a 
activității de cercetare,. îndeo
sebi pentru dotarea cu apara
tură modernă.
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ÎN COMITETUL CELOR 18
Ședința de marți a Comitetu

lui pentru dezarmare de Ia, Ge
neva a fost prezidată de șeful 
delegației române, ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, care în nume
le său și al celorlalți membri ai 
Comitetului, a rugat delegația 
americană să trimită felicitări gu- 
vtemului Statelor Unite ale Ame
rica, echipajului lui „Apollo-11“, 
savanților, tehnicienilor, lucrăto
rilor și poporului american pen
tru încununarea cu succes a zbo
rului pe Lună.

Luînd primul cuvîntul, dele
gatul cehoslovac, Tomas Lahoda, 
s-a ocupat de problema demilita
rizării teritoriilor submarine, sub
liniind necesitatea stabilirii unui 
sistem de control, la care să poa
tă participa toate țările semna
tare.

Șeful delegației italiene, Ro
berto Caracciolo, a reafirmat, în 
cuvîntul său, principiul după 
care denuclearizarea teritoriilor 
submarine ar trebui înscrisă în 
cadrul mai larg al unei politici 
generale a neproliferării și dezar-

mării nucleare. El a cerut extin
derea măsurilor respective asu
pra spațiului extraatmosferic și 
Antarcticei și a sprijinit opinia 
potrivit căreia măsurile de de
zarmare a teritoriilor submarine 
ar (trebui să fie aplicate dincolo 
de' distanța de 12 mile de coas
tă.® De asemenea, delegatul ita
lian s-a declarat în favoarea u- 
nui organism internațional de 
control.

Referindu-so la proiectele de
puse de Statele Unite și U.R.S.S., 
șeful delegației sovietice. A. A. 
Roșcin, a subliniat că guvernul 
sovietic dorește demilitarizarea 
completă a teritoriilor submari
ne și interzicerea cursei înarmă
rilor în acest domeniu, în timp 
ce proiectul american mărginin- 
du-se doar la armele nucleare ar 
permite menținerea unor catego
rii de arme și continuarea cursei 
înarmărilor. Delegatul sovietic a 
insistat apoi asupra importanței 
măsurilor de control,, susținând. că 
acestea să fie aplicate dincolo de 
limita de 12 mile de coastă.

CU PRILEJUL
ANIVERSARII

ELIBERĂRII
ROMÂNIEI

HOUSTON: Rezultatele
R. P. BULGARIA. Orașul Di- 
mitrovgrad a cunoscut în 
ultimii ani o puternică dez
voltare. Tn fotografie, o 
imagine a Combinatului chi

mic construit aici.

Luptele din
Vietnamul de sud

„Operafiunea
succesiune4'

primelor analize ale savanților
Cuvintele „extraordinar“ și „surprinzător“ au revenit dese

ori în cadrul conferinței de presă de luni seara, în cursul 
căreia un grup de 11 savanți americani au comunicat în 
mod oficial primele rezultate ale cercetărilor efectuate asu
pra mostrelor selenare recoltate în Marea Liniștii de Neil 
Armstrong și Edwin Aldrin.

Cu o voce emoționată cunos
cutul om de știință, prof. Harold 
Ufey, laureat al premiului Nobel 
pentru chimie, declara, relevînd 
însemnătatea acestor prime re
zultate ale cercetărilor de la 
Houston : „Timp de 20 de ani 
am crezut că există suficiente 
dovezi pentru a considera Luna 
lin corp rece, în comparație cu 
Pământul. Pe baza datelor pre
zentate astăzi, trebuie să iau în 
considerație revizuirea acestei 
concepții“, recunoscînd astfel Ia 
cei 76 de ani jli săi că trebuie 
să reconsidere. întreaga sa activi
tate științifică.

Datele care au produs o reac
ție atît de puternică și dramati
că în lumea științifică sînt rezul
tatul cercetărilor preliminare 
pentru stabilirea proprietăților fi
zice ale eșantioanelor recoltate pe 
Lună de Armstrong și Aldrin. Se
ria surprizelor a fost deschisă de 
dr. Richard Johnson de la Ob
servatorul astronomic din Cali
fornia care a declarat că „din 
punct de vedere al materialelor 
organice, mostrele lunare pot fi 
asimilate solurilor terestre extrem 
de sărace“, precizând, că după 
primele constatări Luna nu are 
un sol prea bogat în materiale 
organice, care totuși sînt prezen
te, în cantități infime. Lui John
son j s-a alăturat dr. Paul Gast 
de la Universitatea Columbia, 
cei doi savanți prezentînd, ceea 
ce ultimul a arătat că socotește 
a fi „cea mai surprinzătoare des
coperire“ — faptul că praful lu
nar este alcătuit din sfere con
stituite din silicați. avînd di
mensiuni ce variază de la cîțiva 
microni pînă la o zecime de mi
limetru în diametru.

„Micile sfere cu reflexe 
nuanțe de la brun închis s 
galben, de la galben maroniu 
spre un minunat argintiu au re
zultat, probabil, din condensarea 
mior gaze sau vapori, degajate 
în momentul ciocnirii meteoriți
lor cu scoarța lunară“, și-a ex
primat părerea dr. Clifford Fron
dei! de la Universitatea Harvard. 
Dintre metale predomină niche
lul și fierul în compoziția aces
tor granule. „Proporția materia
lelor silicoase în praful lunar 
după datele primelor examene 
nu a fost stabilită exact“, a men
ționat Frondell, arătînd însă că 
„acesta este un component im
portant al prafului, probabil în 
proporție de 25 pînă la 30 la 
sută. Există, de asemenea, com
ponente cristaline în praf. Deși 
nu toate acestea au fost identifi
cate cu precizie, pot fi socotite 
totuși ca depistate cîteva mine
rale care intră de regulă în com
ponența rocilor terestre“, a ară
tat el incluzând în categoria a- 
cestora feldspatul, mineralul cel 
mai frecvent întîlnit în compozi
ția rocilor terestre, piroxina, 
tip de silicat și olivina care 
găsește de regulă în solurile cu 
un înalt procent de silicari. 
Frondell a declarat că granule 
de silicați, similare celor recol-

tate pe Lună și care, datorită 
abundenței lor, i-au determinat 
pe Armstrong și Aldrin să re
marce că suprafața Lunii este 
alunecoasă, pot fi găsite și pe 
Pămînt în locurile unde au că
zut meteoriți. Numărul mare al 
unor astfel de „bile“ pe solul 
Lunii face ca mersul să se ase
mene celui pe o podea pe care 
au căzut picături de rășină.

Comentând aceeași descope
rire, dr. Eugene Shoemaker de 
la Institutul de tehnologie din 
California, a declarat că, proba
bil, aceasta va fi cea mai mare 
surpriză a cercetărilor rocilor 
lunare. „Cred, a arătat el, că 
putem să ne așteptăm ca acest 
material granular să ne ofere 
cele mai neașteptate vești.

Referîndu-se Ia continuarea 
cercetărilor asupra fragmentelor 
de rocă existente în primul con- 
teiner deschis de către cercetă
tori, dr. Donald Morrison, spe
cialist în mineralogie a declarat 
că cîștigă teren identificarea a- 
cestora ea fiind de origine vul
canică. „Cel mai frecvent tip 
de rocă pare să fie cea cu struc
tură cristalină, probabil de na
tură vulcanică“, a arătat el, pre
cizând — „nu avem nici o iden
tificare precisă a mineralelor, 
dar cele care compun aceste 
roci par să fie similare celor 
care intră în componența scoar
ței terestre“. Dr. Paul Gast a 
apreciat, la rîndul său, că roci

terestre similare, de formație 
bazaltică, pot fi găsite în par
tea estică a zonei centrale a 
statului Texas și în Insulele 
Capului Verde.

Cercetările preliminare au 
produs, după părerea dr. Eugene 
Schoemacher, „dovada evidentă 
că mările lunare sînt constituite 
din revărsări de lavă solidifica
tă“. Pornind de la rezultatele a- 
cestor prime cercetări, el consi
deră că vîrsta posibilă a formă
rii acestor roci și, în consecin
ță, a formării Mării Liniștii, de 
unde au fost recoltate ele, este 
mai mică de 500 milioane de 
ani, alte mări lunare putînd fi 
și mai tinere. Părerea doctorului 
Schoemacher contrastează cu 
ipotezele anterioare, care susți
neau că actuala configurație a 
Lunii ar fi fost definitivată în 
urmă cu aproximativ 4,5 miliar
de de ani.

în cadrul primelor analize chi
mice a unei mostre lunare, s-a 
constatat că, în compoziția ro
cilor lunare figurează elemente 
„terestre“, dar oxidul de titan, 
extrem de rar întîlnit pe Pămînt, 
deține un procentaj surprinzător 
de ridicat.

Dr. Paul Gast a arătat, co
mentând declarațiile făcute de 
11 cercetători, că aceste conclu
zii nu reprezintă . decît rezulta- ’ 
tul primelor trei zile de cerce
tări și nu pot fi considerate ca 
definitive. Pentru a ține opinia 
publică la curent cu evoluția 
cercetărilor și descoperirilor, sa- 
vanții de la Houston vor ține 
zilnic cîte o conferință de presă, 
în care vor prezenta pe scurt 
constatările fiecărei zile de cer
cetare.

Tablou
sud-coreean

DUPĂ CUM TRANSMIT 
AGENȚIILE de presă, în cursul 
zilei de luni în mai multe regi
uni ale Vietnamului de sud a 
fost înregistrată o oarecare in
tensificare a operațiunilor mili
tare, după aproape o săptămînă 
de acalmie- Astfel, la aproxi
mativ 60 km nord-vest de Sai- 
gon, în zona plantațiilor de cau
ciuc Michelin au avut loc lupte 
violente.

Cea mai importantă confrun
tare de forte s-a desfășurat în 
provincia Hau Nghia, unde 
trupele americane, care efectu
au o așa-zisă operațiune de 
curățire, au fost surprinse de 
o unitate a forțelor patrioților 
sud-vietnamezi. Luptele au du
rat peste șase ore, remarcă 
France Presse, înregistrindușscț 
grele pierderi de ambele părți, 
în același sector, arată agenția 
citată, la aproximativ 55 km 
nord-vest de Saigon au
Ioc lupte între unități de infan
terie americane și forțele pa
triotice.

în cadrul manifestărilor orga
nizate în străinătate cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări a zilei 
de 23 August, în localitatea liba
neză Dar El Kamar a avut loc. 
premiera în limba arabă a co
mediei lui I. L. Caragiale „O 
scrisoare pierdută“« Spectacolul 
s-a bucurat de succes. Cotidie
nele principale de limbă arabă 
„An-Nahar“, „Al-Hăyat", „Al- 
Amal“ etc. au publicat cronici 
însoțite de fotografii.

In sala Beit Hemlin din Tel 
Aviv a avut loc deschiderea fes
tivă a expoziției „România de 
azi“. Au rostit cuvîntări C. Du- 
mitrăchescu, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al României, și 
Itzak Kom, vicepreședintele A- 
sociației de prietenie Israel — 
România. Au participat oficiali
tăți guvernamentale, membri ai 
corpului diplomatic, reprezen
tanți ai presei locale și străine,^

La Rawalpindi a avut loc ver
nisajul unei expoziții de artă 
populară românească. Cu acest 
priiej au vorbit dr. Raziuddin 
Siddiqui, rectorul Universității 
din Islamabad, care a dat o înal
tă apreciere artei populare ro
mânești, și Ion Safta, însărcinat 
cu afaceri ad interim. Expoziția, 
care la 7 august va fi redeschi
să în orașul Caraci, s-a;bucurat 
de o largă 
radioul și 
taneză.

publicitate îîi presă, 
televiziunea pakis

avut

în orașul 
Democratică 
chisă expoziția românească „Din 
viața unei uzine“. Au participat 
Bruno Ndala, guvernatorul pro
vinciei Congo central, oficialități 
locale, oameni de cultură și artă, 
ziariști. însărcinatul cu afaceri 
ad interim al României la Kin- 
shasa, P. Țăranu, a vorbit despre 
semnificația zilei de 23 August.

Matadi (Republica
Congo) a fost deș-

COMUNICAT IUGOSLAVO-VEST-GERMAN

Clădirea stației de carantină în care au fost aduși Armstrong, 
Aldrin și Collins

Ultimul recensămînt șco
lar, ale cărui rezultate au 
devenit recent cunoscute la 
Seul, atestă o tristă realitate: 
sute de,mii de copii și țineri 
sud-coreeni sînt nevoiți să 
rărpîriă în-afara școlii.

Datele centralizate de Cen- 
'trul de statistică și recenzare 
din Coreea' de sud arată că 
în țară există 1 680 000. de 
copii între 1-1 și 13 ani și 
2 725 000 de tineri între 14 și 
18 ani. Așadar, un total de 
4 405 000 de copii și tineri la 
vîrsta școlii secundare. Mai 
puțin de a zecea parte din
tre ei se află cuprinși în 
școli (410 000). în Coreea de 
sud trăiesc aproape șapte 
milioane de copii sub vîrsta 
de II ani. O treime. din ei 
nu au locuri în -școli.sau pur 
și "simplu nu au posibilitatea 
să le frecventeze, fiind ne- 
vqiți să muncească de la o 
vîrstă fragedă.

Din datele aceluiași recen
sământ aflăm că în Coreea 
de sud lucrează la munci a- 
gricole aproape 400 000 de 
copii între 7—13 ani și în ac
tivități neagricole circa 
250,000 de copil din aceeași 
categorie de vîrstă. Alți a- 
proape 350 000 de tineri între 
14 și 18; ani muncesc ca lu
crători în 
400 000 în 
merț.

Secretarul de stat 
pentru afacerile exter
ne al R. S. F. Iugosla
via, Mirko Tepavaț, și-a 
încheiat vizita oficială 
de trei zile, făcută în 
R. F. a Germaniei, la 
invitația ministrului de 
externe al acestei țări, 
Willy Brandt.

în cursul vizitei făcute în 
R. F. a Germaniei, W. , Brandt și 
M. Tepavaț au semnat un acord 
cu privire la cooperarea științi
fică și tehnică, care prevede, 
între altele, deschiderea unor 
centre de informații ale celor 
două țări în capitalele respec
tive.

un
se Conflictul dintre

„Mariner-6“. sonda spațială 
americană aflată în prezent 
în apropierea planetei Marte, 
după ce a străbătut 
88 milioane de kilometri și-a 
îndreptat camerele 
„planeta roșie“, în 
unui semnal de radio 
mis de pe Pămînt. 
început totodată să efectueze 
primele analize științifice, 
întîia fotografie a fost luată 
marți la ora 2,15 G.M.T., ur- 
mînd ca următoarele 20 de 
ore numărul imaginilor să 
se ridice la 33. O altă serie 
de imagini ale lui Marte vor 
fi înregistrate pe peliculă de 
la o altitudine de aproxima
tiv 3 200. de kilometri. Dato
rită calității deosebite a apa
ratelor, va putea fi surprin
se o serie întreagă de detalii.

circa
, -H 

spre 
urma 

trans- 
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Honduras și Salvador

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
— în cadrul ședinței plenare de 
marți dimineață a reuniunii mi
nisteriale a O.S.A., reprezentantul 
Salvadorului a cerut aplicarea u- 
nor sancțiuni împotriva Hondura
sului. acuzîndu-1 de violarea 
drepturilor omului, ca urmare a 
unor măsuri considerate represi
ve împotriva cetățenilor salvado
rieni care trăiesc pe teritoriul 
hondurian. Surse de la O.S.A. au 
afirmat că intervenția salvado- 
riană va determina, probabil, un 
demers al secretarului general al 
O.S.A., Galo Piaza, pe lingă de
legația salvadoriană. Se mențio
nează, de asemenea, că dacă acest 
demers eșuează, reuniunii minis
teriale a O.S.A. nu-i mai rămîne

decît să aplice contra Salvadoru
lui măsuri represive prevăzute 
de Tratatul de la Rio de Janeiro.

Pe de altă parte, din surse ofi
ciale s-a arătat că Salvadorul a 
dat un răspuns afirmativ la pla
nul de pace în trei puncte propus 
de conferința miniștrilor afaceri
lor externe din emisferă. Acest 
plan prevede în primul rînd pre
lungirea termenului de retragere 
a trupelor pînă la 30 iulie 1969 
la ora 6.00 G.M.T., garantarea de 
către O.S.A. a vieților și bunuri
lor cetățenilor salvadorieni care 
trăiesc în Honduras și, în sfîrșit, 
plata unor compensații cetățenilor 
salvadorieni expropriați prin re
forma agrară .din Honduras.

agricultură și 
____  ... industrie și co
merț. Rezultă un total de 
circa 2 milioane copii și ti
neri de vîrstă școlară care 
sînt obligați să muncească, 
de cele mai multe ori în 
munci ocazionale șj care sînt 
primii ce suferă rigorile șo
majului.

Acest trist tablou se dato- 
re.ște atît lipsei aproape to
tale de preocupare a guver
nului dictajprial de la Seul 
(fondurile alocate pentru în- 
vățămînt sînt de circa 30 de 
ori mai mici decît cele pen
tru... poliție) cît și greutăți
lor economice ale masei de 
oameni ai muncii din Coreea 
de sud. Sutele de mii de copii 
în fața cărora porțile școlilor 
rămîn închise provin, din fa
miliile de muncitori, țărani, 
mici-funcționari care nu pot 
să suporte costul ținerii unui 
copil într-o, școală. Or, chiar 
după date oficioase, din 
cauza creșterii continue a 
costului vieții venitul unei 
familii de muncitori s-a re
dus actualmente cu circa 
două salarii și jumătate pe 
an în comparație cu situația 
din 1965—1966.

Bineînțeles, manualele, re
chizitele și uniformele șco- 

. lare, ca și taxele pentru în- 
vățămîntul secundar nu au 
scăpat tendințelor de creș
tere a prețurilor. în ultimul 
an școlar, taxele în gimnazii, 
școli profesionale și licee au 
sporit cu aproape 50 la sută 
în comparație cu anul pre
cedent. Costul rechizitelor 
școlare a crescut cu sută la 
sută, ca și cel al uniformelor 
școlare.

Sînt realități dure, amare, 
ce-și au corespondentul în 
tristețea sutelor de . mii de 
copii sud-coreeni care nu se 
pot bucura de binefacerile 
școlii.

In timpul vizitei el a fost pri
mit de președintele R. F. a Ger
maniei, Gustav Heinemann.

In comunicatul final, cei doi 
miniștri și-au exprimat convin
gerea că pentru depășirea di
vizării continentului european, 
sînt indispensabile eforturile co
mune ale tuturor țărilor și au 
relevat dorința guvernelor lor ca, 
printr-o politică de înțelegere și 
stimă reciprocă, să se înfăptuias
că destinderea î.n relațiile euro
pene. în convorbirile lor, cei 
doi miniștri au abordat și ideeâ 
convocării unei conferințe eu
ropene îh problemele securității.

Comunicatul constată cu sa
tisfacție dezvoltarea . relațiilor 
dintre R. S. F. Iugoslavia și 
R. F. a Germaniei și exprimă do
rința de a se întări colaborarea 
între cele două. țări în toate do
meniile și de a se continua 
schimbul deschis de păreri pen
tru soluționarea problemelor bi
laterale nerezolvate încă.

Willy Brandt a acceptat invi- 
a

★
La 29 iulie, cancelarul R. F. a 

Germaniei, Kurt Geörg Kiesin- 
ger, l-a primit pe Mirko Tepa- 
vat la Stuttgart.

în aceeași zi, Mirko Tepavaț 
a plecat spre patrie.

• LA COMITETUL CENTRAL 
al P.C. Bulgar a avut loc o în
trevedere între Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri și Gustav Ilusak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, care face o vizită 
în . Bulgaria. După cum preci
zează agenția B.T.A., a avut loc 
un larg schimb de păreri în pro
bleme privind colaborarea din
tre cele două țări și partide, 
precum și în unele probleme ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

P. NICOARÄ

tana lui Mirko Tepavaț de 
vizita Iugoslavia.

Succesul folclorului
românesc în Franta
Ansamblul, folcloric românesc 

„Cununa de pe Someș“ a prezen
tat în zilele de '25 • și 26 iulie 
spectacole în cadrul celui de-al 
V-lea Festival international de 
folclor din localitatea Senones 
(estul Franței) obținînd premiul 
I. La această manifestare artisti
că au luat parte formații din mai 
multe țări, printre care Italia, 
Austria, R. P. Ungară, Iugoslavia, 
Franța etc.

Cu prilejul spectacolului inau
gural al festivalului, artiștii ro
mâni au fost salutați de M. 
François, primarul orașului Seno
nes, și președintele juriului inter
național. El s-a referit la tradițio
nala prietenie româno-franceză. 
Atașatul cultural al Ambasadei 
române din Paris a vorbit cu a- 
cest prilej despre a 25-a aniver
sare a eliberării României de sub 
jugul fascist. Radioteleviziunea și 
presa locală au subliniat pe larg 
succesul deosebit obținut de ar
tiștii români la festival.

Ansamblul focloric „Cununa 
de pe Someș“ și-a încheiat astfel 
cu succes turneul său în Franța, 
unde a prezentat 18 spectacole 
în diverse localități. Pretutindeni, 
artiștii amatori români au cucerit 
aplauzele entuziaste ale publicu
lui francez, care a admirat 
nespus bogăția folclorului româ
nesc — dansurile, cìntecele și 
costumele populare din diverse 
regiuni ale României.

• COMISIA PREZIDENȚIA
LA însărcinată cu elaborarea 
măsurilor pentru limitarea cri
minalității în S.U.A. a reco
mandat statelor americane să- 
adopte regulamente sau să aplice 
legea federală, care prevede 
confiscarea cu compensații a 
pistoalelor deținute de persoane 
particulare. Potrivit recoman
dărilor comisiei, numai agenții 
poliției, soldații gărzii naționale 
și mici fabricanți din zonele cu 
gradul de ; criminalitate spOrif, 
precum și cei „care necesită în 
mod special protecție“ ău per
misiunea de a poseda pistoale...

• O ESCADRA DE NAVE 
MILITARE sovietice, alcătuită 
din crucișătorul „Komsomoleț" 
și o navă de patrulare, a sosit 
marți într-o vizită de prietenie 
în portul Helsinki, unde va ră
mîne pînă la 2 august a.c., a- 
nunță agenția TASS.
• ÎN. AFARA SCHIMBULUI 

de prizonieri între R.A.U. și 
Israel, sub supravegherea Cru
cii Roșii Internaționale a avut 
loc luni, In apropiere de El 
Kantara, și o Operațiune de 
transferare de o parte și de alta 
a Canalului de Suez a unui nu
măr de arabi civili, s-a anupțat 
la Geneva. Astfel 130. de pale
stinieni au părăsit R.A-U.' pen
tru a ajunge în Gaza, iar 47 de 
egipteni din zona El Arish au 
trecut canalul pentru a reveni 
în R.A.U. Operațiunea a fost 
organizată (în scopul reunirii 
unor familii separate în cursul 
războiului din iunie "

• SECRETARUL 
al Națiunilor Unite, 
intenționează să-și 
funcțiile sale pînă la sfîrșitul 
mandatului său, adică pînă Ia 31 
decembrie 1971. El nu intențio
nează să demisioneze — a decla
rat purtătorul de cuvânt al se
cretarului general al O.N.U.

1967.

GÉNÉRAL
U Thant, 

exercite

Un singur telefon a pus capăt discuției ? Două ore după ce a 
devenit succesor al lui Franco, Juan Carlos de Bombon a telefonat 
la Estoril. Tatăl său, contele de Barcelona, a renunțat la o partidă 
de vânătoare acvatică pentru a discuta 20 de minute cu fiul de
venit rival. în cursa pentru tronul Spaniei. Contele folosise termeni 
aspri la adresa ambițiosului său descendent și părea neiertător 
față de refuzul lui Juan Carlos de a respecta „drepturile legitime“ 
ale șefului casei regale. Totuși, convorbirea telefonică dintre cei 
doi n-a avut un epilog furtunos, ci dimpotrivă ar fi fost „foarte 
cordială“ — asigură sursele informate din Madrid. S-a resemnat 
contele de Barcelona în fața faptului împlinit ? Unii din consilierii 
săi l-au sfătuit să accepte această „ultimă șansă“ a monarhiei 
sRwioie- în exilul său portughez, fiul ultimului rege Alfonso 
al XHI-lea cultiva intransigența. Știa că Franco nu-1 agreează, că-l 
consideră „prea liberal“ și că nu-i iartă declarații mai vechi care 
puteau fi considerate drept ostile regimului. Cu toate acestea 
pretendentul regal i-a încredințat lui Franco pe Juan Carlos spre 
a-i supraveghea „educația“. Zece ani, prințul a trecut prin multe 
școli militare. învăța arta războiului și practica sporturile- Franco 
mizase pe o carte înțelegând să o joace pînă la capăt. începuturile 
jocului ne înfățișează un Juan Carlos fără valeități și mai ales, 
dornic să-și menajeze părintele. La 31 de ani, imaginea s-a schim
bat. Juan Carlos preferă să avanseze spre un tron încă iluzoriu 
decît să trăiască în umbra unui drept „anacronic și nerealist“. 
După ce în 1962 declarase că tatăl său „este unicul titular al 
coroanei spaniole“, în acest 1969 nu mai are rețineri și acceptă 
să devină „prinț de Spania“, succesor al lui Franco.

La Madrid s-a subliniat fără echivocuri că „nu este vorba de o 
restaurare, ci de o instaurare“ (LE MONDE). De două decenii, 
Spania este un regat fără rege, pentrucă deși în perioada postbe
lică, aparent, monarhia, ca instituție fusese repusă în drepturile 
ei, tronul a rămas vacant. Dar actul care acordă Iui Juan 
Carlos succesiunea nu înseamnă reînnodarea firului care s-a rupt 
atunci când Alfonso ăl XlII-lea a părăsit tronul său. Regalitatea 
instaurată la Madrid în această vară toridă nu este concepută a 
fi continuatoarea unei dinastii. Juan Carlos a depus jurămînt de 
fidelitate actualului regim și conducătorului său. în fond, „opera
țiunea succesiune“ exprimă preocuparea de a menține franchismul 
după Franco. „Numirea lui Juan Carlos de Bourbon drept succe
sor al generalului Franco în fruntea statului — se spune în de
clarația Partidului Comunist din Spania — are drept scop asigu
rarea supraviețuirii iranchismului“. Conducătorul spaniol aflat în 
vecinătatea destul de apropiată a opt decenii de viață este preo
cupat de ceea ce va fi regimul după dispariția sa de pe scena 
politică. Franco a dorit să evite o alegere din anturajul său direct 
—• adică numirea unei persoane lipsite, poale, de autoritatea—• adică numirea unei persoane lipsite, , 
necesară funcției supreme, mai lesne contestabilă de diferitele 
grupări pe care se bazează regimul de la Madrid — și a preferat 
mai curînd să facă apel la o instituție — monarhia — care să 
devină garanta petyetuării franchismului. Dar, pentru moment, 
„desemnarea oficială a lui Juan Carlos ca prinț de Spania și viitor 
rege chemat să-i succeadă generalului Franco, atunci cînd va li 
necesar, nu schimbă nimic din prerogativele și autoritatea acestuia 
clin urmă“, constata LE MONDE.

Din relatările presei străine reiese că operațiunea a fost pre
gătită în cel mai strict secret, după regulile de fier ale coman
danților militari. Unii miniștri au aflat noutatea fie în restaurante, 
fie de la ziariștii informați mai operativ. în cabinetul de Ia Prado» 
Franco, a meditat trei șăptămîni înainte de decizia definitivă. Un 
cerc restrînș 4? a putut să-și exprime opiniile. Conducătorul
spaniol s-a hotărît să acționeze deoarece soarta prietenului său 
Salazar i-a sugerat necesitatea unei succesiuni pregătite minuțios. 
Interesant fenomenul semnalat de corespondenții apuseni t popu
lația a manifestat puțin interes față de eveniment și față de 
ceremoniile care l-au acompaniat.

în prezent se zvonește despre posibilitatea unei remanieri minis
teriale și a desemnării unui șef al guvernului (în prezent Franco 
este șef al statului și premier). S-âr părea că amiralul Juis Carrero 
Blanco, eminența cenușie a regimului, va trece în fruntea echipei 
ministeriale. Se menționează și numele influentului Lopez Rodo, 
ministrul planului și exponentul puternicului „Opus Die“. Dar orice 
schimbare trebuie să țină seama de echilibru! fragil al forțelor po 
care se bazează regimul și de aceea distribuția funcțiilor ministe
riale presupune o echilibristică politică cate s-ar putea să mai 
necesite timp.

EUGENIU OBREA

c UE rțl
EI a adăugațcă a făcut aceas

ta declarație pentru a pune ca
păt zvonurilor și articolelor a- 
păruțe în presă în legătură cu 
o așa-zisa demisie a secretaru
lui general al Q.N.U,

•ÎNTR-O ALOCUȚIUNE 
RADIOTELEVIZATĂ, președin
tele statului Peru, Velasco. 
Alvarado, a anunțat că guver
nul are în 'vedere efectuarea 
unor reforme și în alte domenii 
ale vieții social-economice. pe
ruviene. El a arătat că printre 
aceste reforme figurează o 
nouă constituție a țării, care să 
corespundă actualei etape’ de 
dezvoltare a țării. „Noua con
stituție, a spus Alvarado, este 
indispensabilă“ pentru dezvolta-? 
rea comercială și a relațiilor 
cu alte state. Președintele Pe
ruvian a arătat că „termenii 
tratatelor comerciale cu țările 
dezvoltate trebuie modificați“. 
El a exprimat părerea ca in
vestițiile străine în America 
Latină să se facă mai rațional.

• HENRY KISSINGER, con
silier pentru problemele secu
rității al președintelui S.U.A. 
va sosi la 4 august în capitala 
Franței, unde ya avea o seric de 
întrevederi cu președintele 
Georgcs Pompidou, cu primul 
ministru, Jacqucs Chaban 
Delmas, și cu ministrul afaceri
lor externe, Maurice Schumann.

cu

ticipanți nu a sugerat retra- 
. gerea. misiunii de observatori 
O.N.U., din această regiune 
după incidentul care a provocat 
moartea unui militar suedez.

O reuniune similară, la care 
va participa și secretarul gene
ral al O.N.U., U. Thant urmea- 

. ză să aibă loc la sfîrșitul săp- 
tămînii, anunță agenția U.P.I.
• MINIȘTRII AGRICULTU

RII ai celor șase țări membre 
ale Pieței comune întruniți la 
Bruxelles pentru a stabili pre
țurile comune Ia produsele 
lactate și la carnea de bovine, 
nu au reușit nici de data aceas
ta să ajungă la un acord. Ei au 
hotărît doar ca actualele prețuri 
la aceste produse să fie menți
nute în continuare pînă la 1 no
iembrie și să sc întrunească 
din nou la 16 septembrie pen
tru a relua discuțiile. Pentru 
pregătirea acestora, ministrul 
agriculturii al Olandei Lardin- 
nois, președintele în funcțiune al 
actualei sesiuni, va vizita înce- 
pînd de la 1 septembrie, capi
talele celor șase țări membre, 
încercînd să pună la punct un 
proiect de acord cu ceilalți co
legi comunitari.
• WALTER ULBRICHT, prim- 

secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane, l-a primit pe 
Andrei Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., care se află la 
odihnă în R.D.G., informează 
agenția A.D.N.

« SURSE FEDERALE NIGE- 
RIENE au menționat marți că 
guvernul din Lagos respinge 
propunerea liderului biafrez 
Odumegwu Ojukwu în legătură 
cu întreruperea temporarii a 
ostilităților din Nigeria în tim
pul vizitei pe care papa Paul al 
VI-lea urmează să o întreprindă 
la Kampala.

• LA SEDIUL O.N.U. din 
New York a avut loc o primă 
reuniune de informare a lui 
Brian Urquhart, căruia i s-a în
credințat d.e către U Thant 
sarcina dea examina situația 
privind' continuarea misiunii 
observatorilor O.N.U. în Orien
tul Apropiat, și reprezentanții 
țărilor care participă ca obser
vatori. La sfîrșitul întîlnirii s-a 
anunțat că nici unul dintre par-

Ziarul 
soanele 
efectuat în MasșachuSetts, s „„ -------- ---
lui, Eaward Kenneay în Senatul american.

Senatorul Edward Kennedy a cerut, în cadrul cuvîntării 
televizate de vinerea trecută, populației din statul Massachu- 
setts. pe care o reprezintă în Senat, să-și exprime opinia in 
legătură cu eventuala sa demisie. f

Dintre cei interogați. numai cinci la sută: au răspuns negativ 
la întrebarea dacă. Edward Kennedv mai trebuie să rămînă 
în Senat.

în orașul Logan, Virginia de vest, un număr de 1 500 de 
persoane au semnat o telegramă adresată senatorului, în care-i 
cer sa nu demisioneze. Primarul orașului Chicago, la rîndul 
său, a declarat că va fi „o mare pierdere“ dacă Edward Ken
nedy va părăsi Senatul. în mai multe orașe americane au 
iost organizate manifestații -în favoarea rămînerii lui Kennedy 
în rîndul membrilor Senatului american.

„Boston Globe“ jrerie, marțlj că 78 la sută din per- 
care__au răspuns sondajului prin apeluri telefonice 

ș-au; pronunțat pentru rămînerea
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