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Sprijin unanim, înflăcărat

politicii interne și externe

a Partidubi C<)munist Român

„Activul de partid de pe PLAT
FORMA COMBINATULUI SIDE
RURGIC DE LA GALAȚI, se arată 
în telegrama trimisă de activul or
ganizației de partid din această mare 
unitate a siderurgiei românești, a luat 
cunoștință cu deosebită bucurie de 
hotărîrea conferinței extraordinare a 
organizației municipale București a 
P.C.R. de a propune celui de-al X- 
lea Congres realegerea dumneavoas
tră în înalta funcție de secretar ge
neral al Comitetului Central al parti
dului, propunere însușită și aprobată 
cu vie însuflețire de către conferința 
extraordinară a organizației județe
ne de partid Galați.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele tuturor comu
niștilor, al oamenilor muncii de pe 
platforma combinatului de la Galați, 
că vă acordăm întreaga noastră în
credere șl sîntem de acord ca cel 
de-al X-lea Congres al partidului să 
vă încredințeze mandatul de a con
duce și pe mai departe activitatea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, conștienți fiind că 
aceasta este spre binele întregului 
partid, al viitorului patriei noastre. 
Vom munci neobosit pentru ca sarci
nile ce ne-au fost încredințate, hotă- 
rîrile ce le va adopta Congresul al 
X-lea să le înfăptuim fără preget, 
urmind neabătut politica partidului 
nostru, avînd în față exemplul dum
neavoastră de muncă și dăruire pen
tru cauza clasei muncitoare".

„Oamenii de știință, cercetătorii, 
toți lucrătorii din Academia Republi
cii Socialiste România — se arată în 
scrisoarea semnată de PREZIDIUL 
ACADEMIEI și COMITETUL DE 
PARTID — au luat cunoștință cu 
multă bucurie de hotărîrea con
ferinței extraordinare a organi
zației de partid a municipiului 
București de a propune Congresului 
al X-lea al P.C.R. realegerea dumnea
voastră în Înalta funcție de secretar 
general al partidului. Cu toții vedem 
în dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, pe conducătorul încercat 
care, prin întreaga activitate plină 
de abnegație, de patriotism și de 
înalt spirit de răspundere, adu
ceți zi de zi, împreună cu în
tregul Comitet Central al parti
dului, o contribuție de preț la elabo
rarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a țării noastre, me
nită să asigure mai departe poporului 
român noi victorii în opera de con
struire a socialismului și să ridice 
scumpa noastră patrie pe noi culmi 
de civilizație și fericire".

In scrisoarea UNIVERSITĂȚII DIN 
BUCUREȘTI se subliniază între 
altele : „Cu o imensă bucurie și cu 
mîndrie patriotică, am luat cunoștin
ță de hotărîrea de a fi supusă celui 
de-al X-lea Congres al partidului 
propunerea de a vi se încredința dv., 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
din nou, înalta funcție de secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Noi ve
dem în realegerea dumneavoastră în 
cea mai înaltă funcție de partid ga
ranția sigură a dezvoltării și înfloririi 
pe mai departe a patriei noastre so
cialiste. De numele dumneavoastră 
se leagă marile înfăptuiri actuale 
ale poporului nostru în toate dome
niile de activitate, prestigiul de astăzi 
al României datorat politicii înțelep
te a partidului, în fruntea căruia vă 
aflați și care a obținut întreaga ade
ziune a poporului nostru și o largă 
recunoaștere internațională".

„Intrucît considerăm că cea mai 
convingătoare adeziune la politica 
partidului, la programul elaborat de 
Congresul al IX-lea o constituie fap-

romanești
Arborele contemporan al 

chimiei românești s-a in
spirat parcă din formulele 
ce sugerează imaginea com
plexă a unor nesfîrșite eta- 
jări. Fiecare an din sfertul 
de veac jubiliar a însemnat 
pentru chimie — în ansam
blul vastei opere de indus
trializare socialistă înfăp
tuită sub conducerea parti
dului — concentrarea unor 
ample forțe materiale și 
umane care au determinat, 
la rîndul lor, penetrația 
chimiei în tot mai nume
roase zone ge’ografice. o 
creștere viguroasă, arbo
rescentă.

Ilustrarea procesului de 
afirmare a acestei tinere, 
dar deosebit de puternice 
Industrii, căreia viitorul îi 
rezervă perspective nebă
nuite. am întîlnit-o „pe 
viu" la Combinatul chimic 
de la Craiova, vlăstar năs
cut în spațiul de timp al 
actualului deceniu.

— Gazul metan îl avem — 
argumentează tovarășul 
Gheorghe Boștlnă, secreta
rul comitetului de partid 
al combinatului. Energia e-

ÎN NUMEROASE TELEGRAME Șl SCRISORI CARE 
CONTINUĂ SĂ SOSEASCĂ DIN ÎNTREAGA ȚARĂ 

COMUNIȘTII, OAMENII MUNCII DAU O ÎNALTĂ APRECIERE 

DOCUMENTELOR PENTRU CONGRESUL AL X-LEA
Șl SUSȚIN CU CĂLDURĂ PROPUNEREA CA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU SĂ FIE REALES ÎN FUNCȚIA

AL P.C.R
tele — menționează telegrama comi
tetului de partid și a consiliului 
științific al INSTITUTULUI DE CER
CETĂRI PENTRU PRELUCRAREA 
PETROLULUI DIN PLOIEȘTI — 
ne angajăm ca în cinstea celor două 
mari evenimente. Congresul al X-Iea 
al P.C.R. și ziua de 23 August, să 
realizăm în plus față de angajamen
tul inițial următoarele : îndeplini
rea integrală a planului de cercetări 
pe anul 1969 cu 10 zile înainte de 
termen ; lucrări pește plan în va
loare de 300 000 lei, privind fabrica
rea in țară a plastifianților pentru 
cauciuc, lichid de spălare și conser
vare a segmenților de fontă, extin
derea utilizării lubrifianților cu bi- 
sulfură de molibden ; definitivarea

cucerit stima cea mai Înaltă, 
dragostea cea mai profundă. Cre
dem că acestea sînt motive sufi
ciente care să determine realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția înaltă de secretar general. 
Subscriem la această propunere cu 
convingerea fermă că realizarea ei 
practică va fi in folosul întregii noas
tre națiuni, în folosul mersului îna
inte al României socialiste".

TELEGRAMA COMITETULUI O- 
RAȘENESC DE PARTID. BISTRIȚA 
arată între altele : „Scumpe tovară
șe Nicolae Ceaușescu ! Comitetul 
orășenesc de partid, toți comuniștii 
din orașul nostru au aflat cu deo
sebită bucurie și adîncă satisfacție de 
propunerea făcută privind reale-

Telegrame adresate 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

tehnologiei de obținere a unui nou 
aditiv detergent — dispersant cu 
conținut ridicat de bariu ; încheie
rea cu o lună înainte de termen a 
lucrării : „extracția aromaticelor cu 
noi solvenți" ; efectuarea unui nou 
studiu privind raționalizarea și ame
liorarea uleiurilor hidraulice actuale.

Cu deosebită emoție și satisfacție 
am luat cunoștință de propunerea fă
cută de conferința organizației de 
partid a municipiului București ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în funcția de secretar general 
al Comitetului Central al P.C.R. No 
umple inimile de bucurie faptul că 
destinele poporului nostru sînt încre
dințate unui fiu încercat al clasei 
muncitoare, călit în lupta revoluțio
nară și care și-a desăvîrșit calitățile 
de conducător în practica edificării 
socialismului în țara noastră".

„Comuniștii, întregul colectiv de 
muncă, se spune, printre altele, în 
telegrama trimisă în numele tuturor 
salariaților ÎNTREPRINDERII MI
NIERE BALAN, JUDEȚUL HAR
GHITA, își exprimă totala adeziune 
față de Tezele și Directivele C.C. al 
P.C.R. pentru Congresul al X-lea, a- 
probarea deplină față de politica in
ternă și externă a partidului nostru.

Oamenii muncii din cadrul între
prinderii noastre — români, maghiari 
și de alte naționalități — susțin din 
toată inima propunerea ca în fruntea 
partidului să vă aflați șl în viitor 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Prezența dumnea
voastră Ia conducerea partidului ne 
dă nouă, tuturor, certitudinea, încre
derea nestrămutată în ziua de mîine, 
în viitorul socialist și comunist al 
României".

In telegrama ASOCIAȚIEI SCRII
TORILOR DIN IAȘI se arată • „Pen
tru oamenii scrisului din țara noas
tră, persoana tovarășului Ceaușescu 
reprezintă etalonul luptătorului comu
nist contemporan, pildă de luciditate 
și gîndire marxist-Ieninistă creatoare, 
exemplu 
Tovarășul 
activitatea 
victoriei 
și comunismului în România, și-a

»
gerea dumneavoastră in înalta func
ție de secretar general al C.C. al 
P.C.R. și susțin cu toată tăria 
această propunere. Sîntem convinși 
că această propunere este firească, 
deoarece, prezent în permanență la 
postul de înaltă răspundere în 
fruntea Comitetului Central al parti
dului, ați adus o mare contribuție 
la asigurarea unei linii politice 
principiale, ferme, marxist-leniniste, 
in întreaga viață de partid și de 
stat".

Referindu-se la lucrările conferin
ței organizației județene de partid 
Cluj, la puternicul ecou produs în 
rîndurile tuturor oamenilor muncii de 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la conferință, în 
telegrama colectivului COMBINATU
LUI DE CELULOZA ȘI HIRTIE DEJ 
se arată :

„Cuvîntarea dv. la conferință, iu
bite tovarășe Ceaușescu, constituie 
pentru noi. ca și pentru întregul nos
tru popor, un imbold puternic în 
munca de fiecare zi, cuprinzînd boga
te îndrumări pentru înfăptuirea opti
mă a sarcinilor ce ne sînt încredin
țate. Puternic impresionați de dina
mismul pe care-1 cunoaște viața poli-

tică și socială a țării în anii parcurși 
de la ultimul Congres, ne exprimăm 
deplinul 
punerea 
dețului 
X-lea să 
alegerea .
importanta funcție de secretar 
ral al Comitetului Central al 
dului".

„Prezența dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu în 
tea .Comitetului Central,- se, subliniază 
în telegrama comuniștilor din I.A.S. 
TÎRGU FRUMOS, reprezintă în con
știința fiecărui cetățean al patriei 
noastre certitudinea continuării pe 
mai departe a politicii marxist-Ieni- 
niste a Partidului Comunist Român, 
încrederea nestrămutată în spiritul în
țelept, clarvăzător, cu care conducerea 
partidului va sluji și în viitor !ntere- 
sele fundamentale ale poporului.. în
tărind prin fapte adeziunea exprima
tă, colectivul nostru se angajează în 
fața Comitetului Central, a dum
neavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că va munci fără preget 
pentru a da viață programului înflo
ririi României socialiste preconizat 
în documentele pentru cel de-al X- 
lea Congres".

într-o scrisoare trimisă de o MARE 
UNITATE MILITARĂ, printre altele, 
se spune : „Cu inimile pline de bucu
rie și îndreptățită mîndrie patriotică, 
întregul personal din marea noastră 
unitate a primit vestea că, Ia Bucu
rești, conferința municipală de par
tid a hotărît să propună Congresului 
al X-Jea realegerea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in funcția de 
C.C. al P.C.R. 
tăria această 
considerăm de 
nătate pentru 
al țării".

O telegramă

nostru acord față de pro- 
conferinței ca delegații ju- 
nostru la Congresul al 
susțină din toată inima re- 
dumneavoastră in înalta și 

gene- 
parti-

O telegramă sosită din COMUNA 
CUMPĂNĂ, JUDEȚUL CONSTAN
ȚA, purtînd cuvintul tuturor comu
niștilor de aici, arată : „Conștienți de 
rolul lor in activitatea multilatera
lă ce trebuie desfășurată în vederea 
înfăptuirii sarcinilor trasate, comu
niștii din comuna noastră încredințea
ză C.C. al partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, că vor 
face totul spre a aduce o contribuție și 
mai mare la desfășurarea măreței o- 
pcre de dezvoltare continuă a patriei 
noastre. Susținem cu multă însufleți
re propunerea realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general al C.C. al P.C.R. și 
asigurăm conducerea partidului de 
atașamentul și devotamentul nostru 
neprecupețit".

Reportaj 
de llie TĂNĂSACHE

lectrică ? Termocentrala 
Ișalnita e la doi pași. Pa- 
roșenii la fel. Jiul își are 
șl el albia în apropiere. 
(După cum se știe, chimia 
fără apă e o ecuație impo
sibilă. Platforma craîovea- 
nă, singură, consumă în 
fiece oră 9 000 de metri cubi 
de apă 1) Oamenii ? 
crescut, s-au format 
mers, ca peste tot...

Un fapt-argument 
nut din discuția cu secre
tarul comitetului de par
tid : în 1961, cînd se așeza 
piatra inaugurală la teme
liile combinatului organi
zația de partid număra doi
sprezece comuniști. Două
sprezece inimi entuziaste, 
îndrăznețe, catalizatori 
pentru proaspetele struc
turi ale începutului de șan
tier. Douăsprezece conștiin
țe capabile să unească, în- 
tr-o singură albie, fluxu
rile de energie construc
tivă. Acum ? Organizațiile 
de partid înmănunchează 
aproape o mie de comu
niști. Procesul înnobilări
lor umane se dezvăluie am
plu, convingător, fie și nu
mai cu alutorvl comparării 
acestor două cifre.

Etapa I — expresie care 
desemnează prezenta unul 
întreg complex de fabrici 
— produce de cîtiva ani. 
Tntîietatea în producția ge
nerală o dețin îngrăsămin- 
tele : 300 000 tone de uree 
si alte 300 000 tone de a?o- 
tat de amoniu pe an. Ace- 
tatul de vinii, acetilena. a- 
moniacul comoun așa-nu- 
mitul grup anorganic. Deși 
cu o activitate doar de cî
tiva ani, combinatul craio- 
vean are printre „abonatii* 
săi unități agricole din ma
joritatea județelor tării șl 
un număr important de 
clientl de peste hotare.

Dar construcțiile din pri
ma etapă se constituie, ca 
să spunem așa. într-un 
prim strat al chimiei cra- 
iovene. Aceste zile deose
bit de fertile ce preced cele 
două mari evenimente — 
Congresul al X-lea al par
tidului șl a XXV-a aniver
sare a eliberării patriei — 
coihcid cu o treaptă de ma
turitate șl pentru chimiștii 
de aici: Intrarea în pro
ducție a celei de a doua 
etape.

De fapt, care este valoa
rea acestei noi arborescen
te ? In ce se traduc clipele 
fierbinți din uriașele co-

reți-

*
*

In pagina a 111-a publicăm scrisori semnate de
CONSTANTIN 1UREA, prim-secretar al Comitetului mu

nicipal de partid Botoșani ; EUGEN BARBU, scriitor ; VA- 
SILE BODO, șef de brigadă la Porțile de Fier ; MIHAI 
PEI A, președintele Consiliului județean Caraș-Severin 
al oamenilor muncii de naționalitate sîrbă ; ELENA CIU- 
REA, studentă ; CORNEL BUCUR, prim-topitor. Combina
tul siderurgic Hunedoara; Coni, dr. ION MINZATU, 
secretar științific al Institutului de fizică atomică; 
MARIAN AVRAM, muncitor, uzina „23 August” București.

Combinatul petrochimic din Pitești

de entuziasm însuflețitor. 
Nicolae Ceaușescu, prin 
sa dăruită integral cauzei 
depline a socialismului

Foto : Gh. Vlnțilă

TOVARĂȘUL NICOLAt CIAUSESCU 
A i'IIIJIÎI DELEGAȚIA 

adunării Hm sipreme 
A R. P. II. CHE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit joi, la amiază, delegația co
reeană condusă de Kang Riang Uk, 
vicepreședinte al Prezidiului Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene.

Din delegație au mai făcut parte 
tovarășii Iang Hiăng Săp, minis
trul învățămîntului superior, mem
bru al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Riu Ciăng Ak, ad
junct de ș*f de secție la C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, Ko 
Săng Sun, consilier în M.A.E., Ci 
Nam San, activist al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, Kim 
Nong Hiăn, șef de secție la Pre
zidiul Adunării Populare Supreme.

La primire au luat parte tova
rășii Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Gheorghe Roșu și Dumi
tru Balalia, președinți ai unor co
misii permanente ale Marii Adu
nări Naționale, și Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

Oaspeții au fost însoțiți de Klm 
The Hi, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

In cursul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej,.conducăto
rul delegației Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene a trans
mis calde mulțumiri pentru posi
bilitatea oferită de a lua cunoș
tință, în mod nemijlocit, de acti
vitatea pe care o desfășoară Marea 
Adunare Națională, comisiile sale 
permanente, deputății și organele 
locale ale puterii de stat, subli
niind importanța deosebită a 
schimburilor de experiență între

parlamentele celor două țări. înfă- 
țișînd' impresii din timpul vizite
lor pe care le-au făcut în unități 
economice, sociale • și culturale, 
oaspeții au elogiat succesele obți
nute de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, în opera de edificare a so
cialismului. Conducătorul delega
ției, tovarășul Kang Riang Uk, a 
exprimat convingerea că vizita de
legației Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene în Republica 
Socialistă România va contribui la 
adîncirea șl lărgirea relațiilor prie
tenești dintre cele două popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru aprecierile căldu
roase făcute la adresa realizărilor 
poporului român și a evidențiat 
importanța lărgirii legăturilor în
tre forurile reprezentative ale ce
lor două țări spre binele popoare
lor român și coreean, al cauzei so
cialismului. Relevînd munca in
tensă desfășurată de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, pentru edifica
rea societății socialiste în Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înfățișat avîntul tn muncă și po
litic cu Care toți comuniștii din 
țara noastră, întregul popor întîm- 
pină cel de-al X-lea Congres al 
partidului, precum și marea noas
tră sărbătoare națională — a 
XXV-a aniversare a eliberării de 
sub jugul fascist. A fost reliefată, 
de asemenea, ampla activitate a 
României pe plan internațional 
pentru întărirea legăturilor de 
prietenie și colaborare multilate
rală cu toate țările socialiste, cu 
toate popoarele lumii, pentru pro
gres social, pace și securitate.

întrevederea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Tunisiene la Bucu
rești, Mahmoud Maamouri, în legă

tură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, a luat parte 
Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

(Agerpres)

în avans față de grafice
La noile obiective 

aflate în construcție 
tn zona industrială a 
municipiului Constan
ta — centrala termo
electrică și fabricile 
de ulei și de bere — 
lucrările sînt în a- 
vans față de grafic. 
Incepînd cu anul vi
itor, ele vor adăuga 
noi potente capacită
ților industriale ale o- 
rașului: 100 MW e-
nergie electrică,
50 000 tone de ulei și 
400 000 hi de bere pe

an. Zilele acestea, 
prin atingerea înain
te de termen a pro
ducției proiectate la 
noua țesătorie, capa
citatea întreprinderii 
integrate de lînă a 
crescut la peste 6 mi
lioane metri pătrati 
de țesături fine din 
lînă pe an.

Anii construcției so
cialiste au înscris și 
alte obiective în pei
sajul industrial al 
Constanței: combi

natul industrial de 
morărit și panificație, 
fabrica de celuloză și 
hîrtle, întreprinderea 
de produse finite din 
lemn, combinatul avi
col, întreprinderea 
de industrializare a 
laptelui și altele. Față 
de anul I960, produc
ția globală industri
ală a municipiului a 
crescut de patru ori și 
jumătate, iar volumul 
producției livrate la 
export de patru ori.

Telegram©

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România,

BUCUREȘTI 
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru 
personal vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socialiste România și poporului frate român 
mulțumiri cordiale pentru călduroasele felicitări transmise cu prilejul 
celei de-a 48-a aniversări a victoriei revoluției populare mongole.

Ne exprimăm convingerea profundă că dezvoltarea relațiilor 
mongolo-române pe baza principiilor marxism-leninismului șl inter
naționalismului proletar va sluji intereselor fundamentale ale po
poarelor din Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă Ro
mânia, cauzei socialismului și comunismului.

Folosim acest prilej pentru a ura poporului frate român noi 
succese în opera de desăvîrșire a construcției socialismului, în lupta 
pentru pace și prietenie între popoare.
JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Mongole

JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongola

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Am plăcerea să exprim Excelenței Voastre, în numele poporului șl 
guvernului Venezuelei, precum și în al meu personal, cele mai profunde 
mulțumiri pentru felicitările cordiale pe care ați avut bunăvoința să mi 
le transmiteți cu ocazia sărbătoririi zilei independenței noastre naționale.

Folosesc acest prilej pentru a adresa cele mai bune urări de pros
peritate poporului român prieten și de fericire personală Excelenței 
Voastre.

RAFAEL CALDERA 
Președintele Republicii Venezuela
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Apartamente
ASCENSORUL

si excursii»
LA NIVELUL im

1 Promptitu 
| dine ostă-
| șească

Șalupa Argus de la NAVROM 
naviga pe Dunăre. Grănicerul 
Nicolae Chiva a observat că din 
ambarcațiune săriseră în valuri 
doi oameni. Se declanșase un 
incendiu și la bord rămăsese o 
femeie. Nu discutăm aici des
pre lașitatea celor doi care au 
dat bir cu fugiții, lăsînd în pri
mejdie o femeie. Altceva vrem 
să evidențiem. Militarul și-a 
alarmat tovarășii. Fruntașul 
Marin Mihăilescu și soldatul 
Marin Buricea au intervenit 
urgent Ei au localizat incen
diul, folosind stingătoarele. A- 
poi au dus șalupa la mal unde, 
cu ajutorul cetățenilor aflați la 
muncă pe cîmp, au descărcat 
materialul inflamabil stingînd 
complet focul. Prin această ac
țiune lăudabilă, cei trei grăni
ceri au salvat viața unei femei 
înlăturindu-se totodată peri
colul do explozie pe ambarca
țiune.

Fantezii
nepermise

Criticate nu o dată pentru lip
să de fantezie în prezentarea 
produselor, organele comerciale 
dau acum dovadă de... prea 
multă. Și ce-i prea mult... Des
pre ce este vorba ? De cîteva 
zile, vitrinele magazinului Rom- 
arta din Capitală se prezintă 
în haină nouă. In fiecare vitri
nă cîte o carte (machetă)’ larg 
deschisă, cu versuri din poeziile 
lui Eminescu. Cu alte cuvinte, 
reclamă pentru stofe, pînzeturi, 
rochii și... alte articole mal in
time. Lăsînd la o parte că ver
surile alese se potrivesc ca 
nuca-n perete cu articolele ex
puse, ideea constituie o gravă 
impietate la adresa marelui 
nostru poet. E prea mult 1 In 
zadar încearcă autorii să ne 
convingă — cităm ; „Ș-apoi, 
cine treabă are 7“ întrucît, in 
situația de față, e cazul să aibă. 
Și cît mai repede.

Mii de cai
putere 
contra
40 de vaci

Intr-o seară, 
20, la un pasaj 
— nepăzit — din apropierea lo
calității Diosig, trenul acce
lerat 403 de la Oradea spre 
Satu Mare a surprins o cireadă 
de vaci. Se întorcea de la pă
șune. în cireadă — vreo trei sute 
la număr. îngrijitorul Gheorghe 
Buștea venea agale și vesel în 
urma vitelor. Dar după trecerea 
acceleratului nu a mai fost 
deloc vesel. îi rămăseseră cu 
40 de vaci mal puțin. Paguba 
se ridică la 100 000 de lei. Ce 
fericire că păstorul nu . și-a 
pierdut fluierul ! O să aibă din 
ce fluiera a pagubă.

în jurul orei 
de cale ferată

„Revizorul
La bufetul Dirza (comuna 

Crevedia — Ilfov), gestionaru
lui Gheorghe Popa i se făcea 
un control. Pentru că nu se 
înregistraseră în gestiune unele 
mărfuri, se crease aparența u- 
nui „plus". Petre Dorobanțu, 
revizor la Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum, ca
re efectua controlul, și-a zis că 
e rost de pricopseală. .Aran
jează el lucrurile în așa fel în- 
cît să primească (drept mită) 
6 000 lei și să nu înscrie în lis
tele de inventar tot ceea ce se 
găsea în magazin. Numai că 
n-a ieșit așa cum își făcuse el 
socoteala acasă ~ 
care știa că pînă la urmă 
trebui să suporte din buzunar 
pricopseala revizorului, a anun
țat organele de resort. Așa se 
face că Dorobanțu tot s-a pri
copsit pînă la urmă, dar altfel.

Gestionarul,
va

Micromuzeu 
vînătoresc
îndrăgostit de natură, Ingine

rul Konrad Arpad din Tîrgu 
Mureș și-a propus să înmănun- 
cheze, într-o încăpere, cele 
mai reprezentative podoabe ale 
munților : plante, trofee de urs, 
mistreț, cerb carpatin, cocoș de 
munte etc. Adunînd coarne de 
cerbi lepădate in păduri, el 
și-a „construit" un mobilier cu 
totul deosebit. Din încrengătu
rile coarnelor de cerb a format 
rozeta pe care a așezat placa 
mesei. Identic a confecționat 
scheletul fotoliilor și canapelei. 
Cu ajutorul unor dălți fine a 
transformat rozetele coarnelor 
în ornamente simbolice, pe care 
apoi le-a așezat deasupra ra
melor spătarelor. Fiecare orna
ment reprezintă o lucrare de 
mare valoare artistică, înfăți- 
șînd fie un cap de căprioară, 
fie un cap de cerb sau un co
coș de munte. Toate piesele al
cătuiesc un ansamblu original 
care reprezintă un colt din flo
ra și fauna Carpaților. în fața 
acestei originale garnituri de 
mobilier sînt așezate piei de 
urs, mistreț și rîs, prelucrate 
cu o deosebită măiestrie. Vînă- 
torii nu îl invidiază 7

în condițiile vieții 
fecțiile ocupă un 
în vestimentație, 
gat un public numeros datorită 
avantajelor certe pe care le prezin
tă, între acestea numărîndu-se siste
mele perfecționate de lucru, materia
lele și croiala deosebite, importanta 
economie de timp în procurarea îm- 
brăcăminții. Industria noastră de 
confecții a făcut progrese vizibile. 
Paralel cu dezvoltarea capacităților 
de producție, a utilării noilor între
prinderi, ca și a celor mai vechi cu 
tehnica modernă s-a pus un accent 
mai mare decît in trecut pe rolul 
activității de creație din fabrici, pe 
orientarea mai bună a acestor colec
tive. S-a obținut astfel o mai mare 
varietate de modele la toate catego
riile de confecții. 
In același timp, 
se observă o gri
jă sporită pentru 
calitatea execu
ției, a materiale
lor, a accesoriilor 
și garniturilor fo
losite. In ultima 
vreme au intrat 
în competiție o 
serie de țesături 
noi, realizate în 
întregime din fi
re sintetice sau 
în combinație cu 
cele naturale, ca
re se impun 
numai 
șirile 
sece, 
bogata 
tea au făcut ca oferta să fie mal 
substanțială, iar cumpărătorul să 
găsească mai ușor o îmbrăcăminte 
potrivită veniturilor și gusturilor 
sale, sezonului, modei.

Dar, după cum se știe, cererea pu
blicului nu este deloc fixă; există 
o sumedenie de factori care acțio
nează asupra ei producînd, uneori, 
întoarceri de 180 de grade. In ulti
ma vreme, comerțul. a înregistrat o 
serie de mutații ale cererii popu
lației. De pildă, la îmbrăcămintea 
bărbătească. Fuga de uniform, de ce
nușiu a împins cererea dinspre cos
tume spre sacouri și pantaloni, deci 
spre piese separate. Dar în timp ce 
în materie de costume se înregistrea
ză progrese, cantitative și calitative, 
sacourile continuă să fie o „proble
mă". Ce oferă magazinele la acest ca
pitol ? Recent, magazinul „Elegant" 
de pe bulevardul Magheru prezenta 
cîteva modele, calitativ remarcabile, 
dar toate din stofe dintr-o culoare. 
Deci, asortabile doar cu greu. 
„Sacouri din stofă fantezi — ne spun 
vînzătorii — nu am mai 
mult", 
destă, 
scăzut, 
milion 
sub o 
de un 
ți în plină ascensiune in modă.

Cele mai vizibile „deplasări" ale 
cererii s-au petrecut, în ultimii ani, 
la capitolul îmbrăcăminții de iarnă. 
Deși cantitativ și valoric desfacerea 
la aceste articole crește — de la 
317 000 piese în 1965, la 409 000 în 1968 
— in structură se observă unele mo
dificări. Dintr-o sută de articole 
pentru iarnă vîndute în 1965 — 90,8 
erau paltoane, în timp ce în 1968 
cifra scade la 44,2 la sută. Care să 
fie explicația ? Evident, paltoanele 
continuă să se poarte, dar 
proporție vizibil diminuată, 
retul preferă, în locul lor, 
mai ușoare și mal comode, 
marcată alură sportivă ; zecile 
mii de posesori de autoturisme cau
tă o îmbrăcăminte călduroasă, dar 
adecvată volanului ; sînt apoi un nu
măr considerabil de profesii, atît în 
mediul rural cît și în cel urban — 
constructori, mecanizatori, agronomi 
șl altele — care impun o activitate 
mai mult în aer liber și care necesită 
un veșmînt potrivit specificului lor. 
Astfel se și explică de ce a crescut 
solicitarea la acest gen de produse : 
scurte din velur (blană întoarsă), ca
nadiene matiasate, scurte Îmblănite 
etc. Volumul desfacerii canadienelor 
din relon, de pildă, a crescut în 1968 
de 4 ori față de 1966.

Se pune întrebarea : au reacționat 
producătorii și comerțul în așa fel 
îneît cererea să fie întîmpinată de o 
ofertă corespunzătoare ? Cercetînd 
magazinele și depozitele constați că, 
în afară de două-trel timide apariții 
mai puțin banale, paltoanele bărbă
tești pendulează între două modele 
— clasic șl sport — și între două gru
pe de stofe cu o contextură și un 
colorit invariabile și doar cu două 
categorii de prețuri. Nici la paltoa
nele pentru femei nu s-a găsit încă 
soluția ieșirii din monotonie și din 
banal : cea mai mare parte dintre 
modele se învîrtesc in jurul aceleiași 
stofe — velurul. Unde este creația 
la acest capitol 7

Și, în timp ce paltoanele au con
tinuat să fie „clasice" (a se citi „în 
afară de orice modă"), cu un succes 
de public in amurg, „înlocuitorilor" 
abia le mijesc zorile. Cîteva modele 
de scurte confecționate din piele sau 
din relon sînt tot ce s-a oferit cum
părătorilor în ultimele ierni. An
chilozarea în cîteva tipuri de 
îmbrăcăminte denumite „tradițio
nale" — o formulă elegantă pen
tru termenul de „învechit" — aduce 
daune comerțului : dobînzi plătite 
pentru marfa greu vandabilă adu
nată în stoc, o piedică in calea îm
prospătării conținutului depozitelor 
și al vitrinelor, în timp ce cumpără
torii cer mereu ceva nou. Desfacerea 
lentă a acestor produse se reflectă 
negativ și asupra induștriei.

In această perioadă au loc contrac-

moderne, con- 
loc important 

Ele și-au cîștf- 
numeros

©

©

©

©nu
prin însu- 
lor intrin- 
ci și prin 
paletă coloristică. Toate aces-

Rubrică redactată d«
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților 
,Scînteii"

tările dintre industria de confecții și 
beneficiarii ei din comerț pentru 
îmbrăcămintea sezonului rece al a- 
cestui an. Am avut curiozitatea să ve
dem in ce măsură s-a ținut seama de 
modificările structurale produse în 
cererea publicului, în alcătuirea co
lecțiilor prezentate de fabrici. Din 
convorbirile pe care le-am avut cu șe
fii serviciilor de resort din M.C.I., care 
au cercetat aceste colecții, am des
prins concluzia că lucrurile bat pa
sul pe loc, că întreprinderile produ
cătoare tind să prelungească situația 
arătată. In ajunul confruntării, colec
țiile erau incomplete, în multe ca
zuri comerțul fiind silit să accepte 
unele modele în lipsă de altceva. 
Doar corespondența între cel doi fac
tori interesați cunoaște o înviorare

la tragereamit de fabricile de confecții din par
tea furnizorilor lor de țesături și 
accesorii, direcția generală a confec
țiilor nu are posibilitatea de a con
trola și îndruma îndeaproape servici
ile de creație din fabrici, deoarece 
de această importantă treabă se ocu
pă un singur om etc. Ni s-au expus, 
totuși, și cîteva măsuri imediate, 
care 
pildă, 
de stofe au 
că vor produce o 
timente noi (pentru 
titudinea împlinirii acestor promisi
uni, la contractările de confecții sînt 
prezenți și reprezentanții acestor fa
brici, pentru a încheia, la rindul lor, 
contracte). întreprinderile din ramu
ra confecțiilor vor avea un concurent 

serios în cele de 
pielărie, care 
s-au hotărît să 
producă scurte
de stofă îmblă
nite. iar paltoa
nele și sacourile 
vor fi o prezentă 
remarcată prin 
modele și con
texturi noi. Ră
mîne de văzut cît 
de lung e drumul 
de Ia vorbă la 
faptă...

în același timp 
însă am primit 
și alte Informații 
care ne îngăduie 
să sperăm, în vii
torul apropiat, Ia 

un reviriment substanțial al secto
rului de confecții. Recent, colegiul 
ministerului a analizat activitatea a- 
cestui sector, elaborîndu-se măsuri 
concrete menite să ducă la îmbunătă
țirea simțitoare a calității confecții
lor prin îmbogățirea gamei sortimen
tale la toate genurile de țesături, a 
diversificării accesoriilor și a mate
rialelor auxiliare i se fac pregătiri 
intense pentru ceea ce in limbaj da 
specialitate șe cheamă chimizare — 
prelucrarea firelor sintetice (intra
rea în funcțiune, cu toată capacita
tea; a fabricii de poiiesteri de la 
Iași se va face puternic simțită pe 
piață), pentru introducerea perma- 
nent-press-ului (confecțiile vor fi 
călcate o dată pentru totdeauna In 
fabrică) și altele. Conducerea mi
nisterului a dat, cu acest prilej, in
dicații precise referitoare la sprijinul 
pe care direcțiile generale furnizoare , 
de țesături și accesorii îl datorează 
celei de confecții. Este un început 
bun, care poate constitui, totodată, 
un punct de cotitură în activitatea a- 
cestui important sector de activitate 
al industriei ușoare. Este de aștep
tat ca el să se facă simțit începînd 
chiar din sezonul ce urmează

Rodica ȘERBAN

excepțională LOTO
vor ameliora 

am aflat 
creat

situația. De 
că țesătoriile 
și au promis 
serie de sor- 
a exista cer-

O statistică precisă este greu de întocmit. Totuși, zilnîc, mii do 
bucureștcni — printre care bătrîni, femei gravide, copii — locatari 
ai unor blocuri cu 8—10—12 etaje, urcă și coboară scările, deoarece 
asccnsoarele stau.

CUM SE RĂSPUNDE MOBILITĂȚII 
CERERII ?
DIFICULTĂȚILE CONFRUNTĂRII 
CU COMERȚUL
LA START: PRODUSE ATRAGĂ. 
TOARE, MODERNE
SPERANȚE ÎNDREPTĂȚITE

Cîștigătorii tragerii excepțio
nale Loto din 22 iulie a.c. vor 
beneficia de apartamente cu cîte 
trei sau două camere, cu con
fort de gradul I. De asemenea 
vor face excursii în Italia, de 
circa 10 zile, pe ruta Veneția-Ses- 
solo-Padova-Verona. In afară de 
primele trei categorii de premii 
nelimitate — în apartamente șl 
excursii — se mai atribuie încă 
cinci categorii de premii fixe 
în numerar de 5 000 lei, 1 000 lei 
etc., tot în număr nelimitat. Se 
vor acorda premii șl pentru două 
numere cîștigătoare. în total, 
vor fi extrase 60 de numere prin 
cele cinci extrageri de cîte 12 
numere din 90. Participarea se 
face pe bilete de 10, 15 și 25 lei.

De ce stau și, mal ales, cît stau 7 
Cauzele sîr.t numeroase. In primul 
rînd, stau ascensoarele noi fiindcă 
nu sînt puse în funcțiune la timp, 
în cartierul Titan din Capitală, la 
blocurile Y 2A, W—3, 36 B C4, N5, 
lifturi montate în lunile aprilie, 
noiembrie și decembrie anul tre
cut nu funcționează încă nici azi. As
pectul nu este nou. Intre altele, el a 
mai fost sesizat, cu cîteva luni în 
urmă, în coloanele ziarului nostru.

„După apariția articolului — ne in
formează ing. șef. Cornel Stoeneșcu de 
la întreprinderea pentru fabricarea 
și montajul ascensoarelor București

Prin „DIODA"

văzut de 
Oferta mai mult decît mo- 
explică de ce desfacerea a 
de la peste o jumătate de 

de sacouri, vîndute anual, la 
sută de mii, deși este vorba 
articol cerut de cumpărători

datorată obiecțiilor privind co
lecția de modele. La confecți
ile pentru băieți, 50 la sută din 
modele au fost respinse pentru că nu 
aduceau nimic nou, specific vîrstei, 
atît în ce privește modelul cît și țe
săturile, garniturile, culorile ; mode
lele de paltoane erau sub nivelul ce
lor din anii trecuți, multe din cele 
respinse la ultimele contractări fiind 
prezentate drept „creație de ultimă 
oră" ; cele cîteva modele acceptabile 
seamănă izbitor între ele, fiind rea
lizate cjin aceeași stofă (nr. 323-04-1), 
neadecvată pentru îmbrăcămintea co
piilor. Observații asemănătoare se 
referă și la alte categorii importante 
de confecții.

Ce părere au forurile tutelare — di
recțiile generale de resort din Minis
terul Industriei Ușoare — cu privire 
la această situație, care numai cinste 
nu le face ? Dintr-o discuție comună 
cu tovarășii Vasile Giurgiu, director 
tehnic in direcția generală industrială 
a confecțiilor, și Ion Farcaș, director 
adjunct al direcției de desfacere, am 
dedus că multe din modificările pro
duse în cererea populației sînt cunos
cute. De ce nu s-a acționat în conse
cință ? Răspunsuri am primit multe : 
sprijinul incomplet și inconstant pri-

piese de schimb
la domiciliu

unei comenzi adresatePe baza 
printr-o simplă carte poștală, 
magazinul „Dioda" din Bd. 1 Maî 
nr. 126, sectorul 8 (oficiul poștal 
nr. 41) expediază la domiciliu 
PIESELE DE SCHIMB necesare 
funcționării televizorului, apara
tului de radio, picupului sau 
magnetofonului dv. Apelînd ast
fel la serviciile magazinului „Di
oda" nu veți mal fi nevoit să vă 
deplasați la unitățile de speciali
tate. Coletul se livrează prin 
poștă, iar plata se face prin 
ramburs.

într-o 
Tine- 

scurte 
cu o 

de

Programul 
de vizitare
a Muzeului

Peles
*

Muzeul Peleș din Sinaia consti
tuie un atrăgător obiectiv turis
tic, de interes istoric și de artă. 
Sălile sale sînt deschise publicu
lui vizitator în fiecare zi, între 
orele 8,30—15,30, cu excepția zi
lelor de luni și marți, cînd este 
închis.

Secția de artă decorativă, si
tuată în str. Peleșulul nr. 5. 
poate fi vizitată tot între orele 
8,30—15,30, numai luni fiind în
chisă.

(IFMA) — toți cei implicați în aceste 
întîrzieri, executanți și beneficiari, 
au 
câți la 
tul 
consiliului popu
lar municipal, un
de s-a stabilit un 
grafic de lucru 
pentru lichidarea 
întîrzierilor". Am 
cercetat graficul : 
din cele 78 de lif
turi prevăzute a 
fi puse în func
țiune, mai bine 
de jumătate nu 
funcționează încă. 
In plus, s-au mon
tat alte lifturi și, 
între timp, nu
mărul celor care 
încă să circule a

fost convo- 
comite- 

executiv al

FONDUL LOCATIV
COMPONENTA

A AVUJIEÎ
NAȚIONALE

Cabana „Brusfuret' de la Cheile Dîmbovicioara, judejul Argeș Foto : Gh. Vințilă

nu au început 
crescut la 80.

Și, pe cît se pare, nici nu vor porni 
atît de curînd, din simplul motiv că 
măsurile prevăzute nu au vizat în
lăturarea cauzelor anomaliei, ci doar 
lichidarea unei situații de moment.

Care ar fi aceste cauze ? După cum 
faptele o dovedesc, printre principa
lele se numără inexistența pe șan
tierele noilor construcții de locuințe 
a rețelei definitive de alimentare cu 
energie electrică și a stațiilor de 
transformare aferente ; defecțiuni or
ganizatorice la montaje ; lipsuri teh
nice ale ascensoarelor.

„Socotesc că in același mod în care 
se asigură, pentru noile construcții, 
rețeaua de apă și de canalizare — 
este de părere ing. B. Popazov de la 
I.A.L. 4 — poate și trebuie să fie 
asigurată, printr-o mal bună corelare 
în timp a lucrărilor, și alimentai ea 
definitivă cu energie. Aceasta este 
o condiție de bază pentru receptio
narea ascensoarelor o dată cu apar
tamentele. Totodată, IFMA trebuie 
să-și organizeze mai elastic și ope
rativ activitatea, pentru ca atunci 
cînd numărul lifturilor ce trebuie 
încercate crește, să sporească in 
mod corespunzător — firește, prin 
redistribuire în interiorul întreprin
derii — și numărul echipelor pentru 
aceste operațiuni".

De la acest punct înainte, cauzele 
se înlănțuie : alimentarea cu energie 
nu se asigură pentru că nu a fost 
încheiat un contract de livrare a 
acestei energii. între asociația de 
locatari și IDEB. Ca urmare, nu 
funcționează nici liftul. Dar cum 
poate să existe o asociație de loca
tari contractantă, cînd locatarii încă 
nu s-au mutat în noua locuință 7 
Socotim că „problema" este creată 
artificial.

Lipsurile calitative, atît ale mon
tajului, cît și ale unor piese și sub- 
ansamble din care sînt alcătuite as
censoarele constituie, de asemenea, 
o importantă cauză a întîrzierilor, a 
numeroaselor opriri ulterioare, atît 
înăuntrul anului de garanție, cît și 
după aceea, precum și a dificultăți
lor în exploatare și întreținere. Sin- 
tetiiăm ceea ce ne-au spus mai mulți 
specialiști : exigenta fată de cali
tate este scăzută la IFMA ; la re
cepție se prezintă încă multe ascen
soare cu defecțiuni tehnice ; din 
treizeci și cinci de ascensoare pre
zentate la recepție într-un singur 
sector din Capitală în prima jumătate 
a anului, zece au fost respinse.

Ce spune conducerea fabricii de 
ascensoare 7 Aceasta aruncă toată 
vina asupra unora din întreprinderile 
cu care cooperează. Aflăm astfel că. 
numai în primele cinci luni ale anu
lui, uzina „Neptun" Cîmpina a li
vrat 42 de trolii, iar „U M.E." Bucu
rești 20 de motoare electrice cu de-

ficiențe ce au apărut fie 
predării ascensoarelor, fie 
nul de garanție. Ni se 
alte exemple. Este de 
cum de-și permite uzina .. .
să trimită trolii însoțite de certiiicale 
de autoreceptie din care reiese că 
au fost încercate și verificate în 
uzină, cînd la montaj apar asemenea 
defecțiuni. Toate întreprinderile ce 
concură la realizarea lifturilor fiind 
în subordinea aceluiași for tutelar 
— Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini — este de așteptat 
din partea acestuia nu tolerarea aba
terilor de la calitate, ci o intervenție 
activă, care să pună capăt lipsurilor.

Modul încă defectuos în care este 
concepută, la ora 
actuală, realizarea 
pieselor și ansam- 
blelor componente 
ale lifturilor are 
repercusiuni asu
pra întregii lor 
vieți: mers nesi- 
lențios, defectări 
frecvente, durata 
mare a reparații
lor accidentale șl 
a reviziilor gene
rale, care imobi
lizează ascensoa
rele cu săptămî- 
nile. Fiind vorba 
de instalații și e- 
lemente 

nente standardizate, ar 
ca orice reparație să 
în termen de cîteva ore 
mum două-trei zile, pe 
mai simplă, a înlocuirii

în cursul 
în terme- 
citează și 

neînțeles 
,.Neptun“

I
< Destul de multi semeni
( de-ai noștri susțin că mă- 
> sura luată de judecătorul 
> de pe vremea aceea a fost 
> prea aspră. „Să izgonești 
’ din rai pe Adam și Eva 
> numai pentru simplul mo- 
> tiv că au mușcat dintr-un 
> ionathan, zău a fost prea 
> severă pedeapsa I Noi cu- 
* noaștem un Adam respon- 
J săbii de I.L.F. care și-a să- 
, turat tot neamul apropiat 
> și mai puțin apropiat, tofi 
> prietenii cu L + F (legume și 
’ fructe) și, descoperit, an- 
’ chetat, a fost sancționat nu 
J cu izgonirea din raiul fruc- 
, telor și al legumelor, ci cu 
. „mustrare scrisă".

■ Dumnealor, pe undeva, 
’ au dreptate. Chiar așa e.
; Pentru un singur măr să...

Dar mă întorc și zic ; cum 
. 1 se putea da pe vremea 
■ aceea Iui Adam mustrare 
1 sau avertisment scris cînd 

nu era descoperită nici vo- 
; cala „a“, iar de consoane 

nici nu se auzise ? Nu se
■ auzea nici de fabrici de 

hîrtie și nici de Gutenberg.
< Atunci exista pur și sim- 
< piu o singură măsură : iz- 
\ gonirea din rai.
$ — Și nu era bine 7
< — Ba da, dragul meu
< amic și cititor, era foarte 
S bine.
> — Atunci 7
< — Să ne înțelegem.
\ Dumneata pentru ce op- 
> tezi 7 După cîte îmi dau 
> seama ești de aceeași pă- 
< rere cu mine. Și nu știu de 
( ce te uiți atît de urît la 
> mine ? Ce meserie ai dum- 
z neata 7
< — Mă cheamă Gheorghe
> Ionescu și am fost pedagog 
( la Grupul școlar chimie 
C din Rm. Vîlcea.
z — Ai fost, zici ? De ce nu
< mal ești ? Nu ți-a plăcut

raiul de la acest grup 
școlar 7

— Exact. Nu mi-a plăcut.
— Ce se întîmplă în a- 

cest paradis, ce te-a făcut 
să-1 părăsești ? Ai mușcat 
dintr-un măr și te-au 
afară ?

— N-am mușcat din 
un măr. Am scris 
schimb la un ziar.

— Ce-ai scris ?

dat
nici

în

z

dispoziție, celălalt dă 
una. De-a-ndoaselea. 

închipui ce se întîm-

Dacă 
șefii 

acum

de găini, curci și 
au adus și mere ? 

știu. Regiunea 
mai mult viti-avi-

acest măr n-are nici o le
gătură cu mărul lui Adam).

— Au existat șl elevi 
care n-au fost bătuți 7

— Au fost.
— în școala asta n-a fost 

organizat un bal al celor 
bătuți ?

— Ba da. A fost. Unul 
mixt.

— Cum mixt ?
— S-a organizat un bal

conducerii acestui „ral 
școlar" 7

— între directorul Con
stantinescu și adjunctul său 
Ciocan sînt veșnice contra
dicții... Cînd unul din el 
dă o...................................
și el 
Și-ti 
plă...

— După ce-ai scris la 
ziar ce s-a...

Cite se pot întîmplă 
de la un singur măr...

foileton de Nicufă TĂNASE

— Că de la director (Ion 
Constantinescu), director 
adjunct (Ion Ciocan) și 
pînă la portar (Alexandru 
Soc) toți bat elevii pentru 
orice fleac.

— Și de ce-ai scris ? Nu 
știai că bătaia e ruptă din 
rai ?

— Cine a fost bătut în 
rai ? Povestea asta e o 
minciună sfruntată. Pe cine 
mai aveau de bătut dacă 
Adam și Eva au fost 
goniți ?

— Au bătut șaua.
— Asta-i altceva. Pe 

n-o doare. Dar pe elevi... 
Pe unii i-au bătut măr (dar

iz-

ța

la care au participat și 
elevii bătuți și cei nebă
tuți. Li s-a dat învoire 
acasă pentru...

— Să-și aducă costume 
de bal ?

— Nu. Să aducă fiecare 
ce poate de acasă.

— Adică 7
— Vin, țuică, ouă, găini, 

curci, gîște, bibilici, slăni
nă. brînză...

— Și cum a decurs 
balul 7

— 35 de lei tacîmul. Au 
rămas merinde și după. 
S-a băut în continuare și 
după bal cîteva zile.

— Dar în afară de aceste 
baluri ce mai imputați

compo- 
fl firesc 

se facă 
sau maxi- 
calea cea 

___ __ r__. _ __ ____ piesei de
fecte ori uzate, cu atît mai mult în 
condițiile în care o întreprindere a- 
parte — „Ascensorul" — a fost spe
cial profilată pe executarea repa
rațiilor. „In materie de ascensoare 
nu se întîmplă însă așa. Deși dis
punem de motoare și trolii de re
zervă — arată ing. C. Dumitrache, 
directorul întreprinderii „Ascenso
rul" — multe reparații durează, deoa
rece interșanjabilitatea diferitelor 
piese este încă redusă. Să explicăm : 
cînd sîntem sesizați că s-a ars. de 
pildă, bobinajul unui motor, nu pu
tem aduce unul de rezervă în loc. 
Trebuie demontat întîi cel defect, 
dus în atelier, comparat cu cele de 
care dispunem șl numai după aceea 
adus cel de înlocuire sau. ceea ce 
se întîmplă destul de des, făcute re
parațiile la cel defect. Cauza : mo
toarele se execută cu tolerante pen
tru motoare industriale de uz gene
ral. tolerante mult mal mari decît 
cele acceptabile la instalații de fi
nețe cum sînt ascensoarele. Este ne
cesar ca M.I.C.M. să impună toleranța 
mai strînse, o precizie mai mare în e- 
xecuția elementelor pentru ascen
soare".

Numai în primele cinci luni alo 
acestui an, la noile ascensoare s-au 
semnalat 124 căderi înăuntrul terme
nului de garanție, adică în primul an 
de funcționare, fiind necesare repeta
te intervenții pentru a le pune la 
punct; rodajul însuși durează luni de 
zile. In ordinea duratei opririlor, ur
mează reviziile generale anuale, caro 
țin intre o săptămînă și o lună. Sînt 
necesare aceste revizii ? După părerea 
interlocutorilor noștri, inclusiv a ce
lor de la fabrica producătoare, 
nu ; măcar timp de trei-patru ani 
de la darea în funcțiune a unui as
censor nou ar fi suficientă doar în
treținerea tehnică curentă. Supunem 
atenției forurilor în drept această 
observație, această propunere mai 
bine zis, prin aplicarea căreia s-ar 
economisi, numai în Capitală, trei 
milioane pînă la trei milioane șl ju
mătate lei anual la acest capitol. 
Sînt bani pentru care bugetul muni
cipal ar găsi, fără îndoială, o folo
sință mai bună.

In Capitală se semnalează zilnic în
tre 150—200 de deranjamente. Dar or
ganizarea actuală a muncii la între
prinderea „Ascensorul" interzice e- 
chipelor de întreținere să intervină 
(de ce oare ?) pentru înlăturarea de
ranjamentelor. In asemenea situații, 
cei în cauză trebuie să se adreseze 
serviciului special de deranjamente 
(telefon 13 86 83 sau 13 01 69). De obicei 
însă, durează pînă se găsește cineva 
care să anunțe serviciul și, mai ales, 
durează pînă cînd dispecerul găsește 
o echipă disponibilă. (Este cazul să 
semnalăm aici că unele deranjamente 
sînt provocate chiar de locatari, 
în special de copii, a căror joacă 
cu liftul — neinterzisă cu destulă 
strictețe de unii părinți — implică și 
riscul unor grave accidente).

După cum ni se sugerează, 
este necesară, în primul rînd, o 
astfel de organizare a între
ținerii care să îmbine activitatea 
celor două rețele — de intervenție și 
întreținere ; ele trebuie să colabo
reze și să se completeze reciproc, 
întrucît la înlăturarea deranjamente
lor lucrează, împărtiti pe schimburi, 
în total patruzeci și cinci de teh
nicieni, din care practic doar ceva 
mai mult de jumătate în primul 
schimb, atunci cînd de fapt numă
rul imobilizărilor este mai mare, se 
Impune și folosirea în acest scop a 
echipelor care execută reviziile teh
nice curente și care însumează cîteva 
sute de specialiști. De asemenea, 
pentru dirijarea rapidă a mașinilor 
de intervenție și a echipelor, s-ar 
dovedi utilă organizarea unul dis
pecerat prin radio-telefon. Concomi
tent. ar trebui găsite și modalități 
pentru stabilirea unei răspunderi 
mai ferme, mai directe în ceea ce 
?rivește calitatea întreținerii curente, 

n fond locatarii plătesc lunar întreți
nerea unui ascensor cu sume variind 
între 100—350 lei nu ca pe ușa ascen
sorului să apară mereu inscripția „în 
revizie" sau „defect", ci ca acesta să 
funcționeze asemeni unui ceasor
nic.

Din observațiile șl părerile expri
mate se poate trage concluzia că, 
în marea lor majoritate, cauzele care 
fac ca unele ascensoare să stea mai 
mult decît să meargă, pot fl înlătu
rate. Pentru aceasta sînt necesare o 
mai bună colaborare între între
prinderile vizate, corelarea unor lu
crări, organizarea la un nivel su
perior a activității de întreținere și 
de înlăturare a deranjamentelor, a- 
plicarea unora din soluțiile judi
cioase ce au fost prezentate. Și. am 
mai adăuga, toate acestea sub coor
donarea mai bine organizată a con
siliului popular municipal, princi
palul exponent al intereselor locatari
lor. chemat să ducă pină la capăt mă
surile inițiate anterior în această di
recție.

în cele ce-am scris ziaru
lui am arătat și alte abu
zuri.

— Și 7
— Și, dumneata lucrezi 

la ziar, eu trebuie să te 
întreb pe dumneata „și" 7

— Deocamdată nu pot 
să-ți răspund. Insă vreau 
să te întreb : cînd elevii 
acestei școli au fost trimiși 
după alimente pentru bal, 
în afară 
celelalte,

— Nu 
asta este 
colă.

— Mere n-au fost 7
— Or fi fost.
— Eu nu cred, 

mușca vreunul din 
• școlii dintr-un măr 

erau izgoniți din...
— Dar dacă au mușcat 

din mere și cei care au 
venit să ancheteze 7

— Nu cred. De mere se 
feresc toți. Mai ales de cele 
crețești...

P.S. Ajuns la redacție, am 
căutat prin răspunsurile 
primite de la autorități 
și-am găsit adresa Minis
terului Industriei Chimiei 
cu nr. 61/3 ori 5 (rămîne de 
ghicit) din 3 iulie 1969 care 
confirmă că „în mare" lu
crurile așa se petrec la 
grupul școlar din Rm. Vîl- 
cea și că în concluzie di
rectorul Constantinescu 
este sancționat cu „aver
tisment"...

Și cînd te gîndești că 
Adam și Eva nu au primit 
avertisment, ci au fost 
rect dați 
pentru o 
măr...

Apropo, 
n-am spus nici o vorbă. 
N-am scris nici măcar o 
propozițiune. Șarpele ăsta 
să fi fost reabilitat 
pînă acum 7 Nu cred.

Iese el o dată la drum.

a

di- 
ral 
de

afară din 
mușcătură

Dar de șarpe

șea

— Au venit doi tovarăși 
de la Ministerul Industriei 
Chimice — Direcția învă- 
țămînt și...

— Și ce măsuri s-au 
luat 7

— S-a făcut o anchetă 
printre elevii bătuți, de față 
fiind și unul din directori. 
Aceasta a decurs cam așa : 
„Bă, te-a bătut cineva pe 
tine în școala asta ?“. Sub 
privirile „dulcegi" ale di
rectorului, elevul a recu
noscut că l-a bătut... porta
rul. Și pentru că portarul 
mai avea la activul lui și 
alte bătăi, a fost aspru cri
ticat și dat afară... din 
birou pînă a plecat ancheta.

Al. PLA1EȘU j
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întregul popor 

crede în socialism, 
crede în comuniști

Constantin IUREA
prim-secretar al Comitetului municipal de partid Botoșani

în aceste iile premergătoare Con
gresului al X-lea, în cadrul adună
rilor șl conferințelor organizațiilor 
de partid de pe cuprinsul munici
piului Botoșani miile de participant! 
și-au exprimat adeziunea unanimă 
față de politica internă și externă a 
partidului nostru. Metalurgiștii, tex- 
tiliștii, intelectualii și toți cei
lalți oameni ai muncii din mu
nicipiul nostru dau o înaltă apre
ciere Tezelor Comitetului Central și 
proiectului de Directive care, prin 
conținutul lor științific, realist, dove
desc încă o dată orientarea și capa
citatea partidului de a răspunde prin 
fapte cerințelor impuse de dezvolta
rea viitoare a țării. Făcîndu-mă e- 
coul simțămlnteior de adîncă recu
noștință pe care le nutresc toți oa
menii muncii din municipiul Botoșani 
față de partid, exprim, și cu acest 
prilej, aprobarea și adeziunea noas
tră deplină la documentele pregăti
toare pentru Congresul al X-lea șl 
hotărîrea fermă de a înfăptui nea
bătut politica partidului.

în mintea și inimile tuturor locui
torilor de pe aceste meleaguri au ră
mas adînc întipărite prețioasele în
drumări pe care conducerea parti
dului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ni le-a dat cu ocazia vi
zitei de lucru făcută în toamna anu
lui trecut în județul Botoșani. Multe 
din indicațiile primite atunci s-au 
materializat, constituind unul din 
nenumăratele exemple care eviden
țiază marea însemnătate a dialogului 
constant dintre conducătorii partidu

Din toată inima, 
tovarășe Ceaușescu!

Vasile BODO
șef de brigadă la Porțile de Fier

Din presă, de Ia radio și televi
ziune am aflat că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost propus să fie re
ales în funcția de secretar general al 
Comitetului Central al partidului 
nostru. Sincer să fiu, aceasta este și 
dorința mea fierbinte. Ne sînt cu
noscute tuturor numeroasele luări 
de atitudine ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în favoarea promovării 
celor mai îndrăznețe cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane, re
petatele sale îndemnuri de recep
tivitate față de tot ce e nou în mul
tiplele sectoare ale producției ma
teriale, printre care energetica ocupă 
o poziție hotărîtoare.

Eu, de aproape 20 de ani, lucrez 
pe marile șantiere energetice. Am 
început ca muncitor necalificat la 
Bicaz. Am lucrat apoi ca miner, ca 
muncitor betonist la Argeș, iar a- 
cum, la Porțile de Fier, conduc o 
brigadă de betoniști. Văd cum se 
înfăptuiește politica partidului și nu 
pot să nu fiu mîndru că sînt cetă
țeanul acestei țări, care are în frun
tea sa un partid ce conduce cu pri
cepere și fermitate destinele țării, pe 
drumul progresului și bunăstării.

Aici, la Porțile de Fier, brigada

0 politică națională
marxist-leninistă 

consecventă, 
fermă, rodnică

Mihai PEIA
președintele Consiliului județean Caraș-Severin al oamenilor muncii 

de naționalitate sîrbâ

într-o atmosferă de efervescență 
politică, străbătută puternic de am
pla dezbatere a documentelor pentru 
Congresul al X-lea al P.C.R., a cărei 
etapă superioară o marchează con
ferințele județene de partid, țara în
treagă, cu deplina unammilate își 
rostește cuvîntul de aprobare și ade
ziune la programul elaborat de partid 
pentru dezvoltarea multilaterală a 

lui ș! masele cele mal largi, carac
terul de lucru, mobilizator pe care 
îl are acest dialog. Contactul direct 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
organizațiile de partid și cu oame
nii muncii din județele țării deter
mină întotdeauna stabilirea unor so
luții originale care în final conduc 
la o îmbunătățire substanțială a acti
vității în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale.

Sînt bucuros să exprim și cu a- 
cest prilej încă o dată voința unani
mă a comuniștilor și a tuturor lo
cuitorilor din municipiul Botoșani de 
a înfăptui în mod neabătut viitorul 
program de întărire multilaterală a 
patriei noastre socialiste. Totodată, 
în deplin consens cu voința tuturor 
comuniștilor din țara noastră, a în
tregului popor, aderăm din toată ini
ma la propunerea conferinței extra
ordinare a organizației municipale de 
partid București, pe care au susținut-o 
toate conferințele județene care au 
avut loc pînă acum, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la 
Congres în funcția de înaltă răspun
dere de secretar general al Comi
tetului Central al partidului. Aderăm 
din toată inima pentru că îl stimăm 
și prețuim pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru marea sa contri
buție la fundamentarea științifică și 
realistă a politicii interne și externe 
a partidului, pentru dinamismul și 
caracterul novator care l-a imprimat 
muncii de partid și de stat, pentru 
fidelitatea cu care știe să exprime 
interesele vitale ale întregului popor.

de betoniști pe care o conduc des
fășoară o intensă activitate pentru 
terminarea lucrărilor de finisare la 
ecluza de pe malul românesc. Lună 
de lună, noi ne-am depășit planul 
de producție și, împreună cu cea
laltă brigadă, care lucrează la e- 
cluză, am turnat peste 600 mii mc de 
betoane. Vom face totul ca, în 
preajma începerii lucrărilor Con
gresului, primul vas să treacă prin 
ecluză. Acest eveniment va consem
na o etapă hotărîtoare în desfășura
rea lucrărilor pregătitoare pentru cea 
mai importantă acțiune de pînă acum 
din cadrul sistemului, începerea în
chiderii Dunării. Prin darea în 
funcțiune a acestui mare obiectiv 
energetic de la Porțile de Fier se 
înfăptuiește una dintre cele mai im
portante prevederi ale celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. și noi, cei 
care contribuim la aceasta, ne mîn- 
drim cu rezultatele muncii noastre.

Vă raportăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi cei de la Por
țile de Fier sprijinim pe deplin, prin 
munca noastră, întreaga politică a 
partidului și vă vom urma pas cu 
pas în activitatea de ridicare a Româ
niei pe culmile civilizației și pro
gresului.

patriei noastre scumpe, România so
cialistă. Această unanimitate impre
sionantă este de fapt recunoștința 
fierbinte și firească a poporului față 
de opera de înaltă răspundere poli
tică și patriotică, de profundă drep
tate socială și națională pe care a 
făurit-o partidul nostru.

Viața politică actuală a țării se 
desfășoară într-un cadru de profund

Romania se află 
pe drumul cel bun

Eugen BARBU

Apropierea celui de-al X-lea Con
gres al partidului prilejuiește în a- 
ceste zile febrile poporului șl con
ducătorilor săi întîlniri nemijlocite 
la locurile de muncă, in orașe șl 
sate, în universități și școli, con
form unei practici devenite tra
diționale. încetățenirea acestei prac
tici e mărturie, printre atîtea altele, 
a unei largi democrații populare, a 
climatului cu adevărat democratic în 
care țara se desâvîrșește pe sine. De-a 
lungul anilor și mai ales în cea mai 
proaspătă istorie a noastră după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului 
contactele directe între factorii res
ponsabili ai treburilor de stat și omul 
de rînd au dobîndit semnificații no! 
de înaltă însemnătate pentru viața 
social-politică, pentru conturarea 
perspectivelor patriei, a îndatoririlor 
și sarcinilor ce ne revin fiecăruia în 
vastul proces de edificare socialistă 
a țării. Azi, a sta cu țara la sfat 
pare un fapt obișnuit. Nu este 
numai un dialog in care să se 
schimbe amabilități de rigoare, de
și efuziunile nu lipsesc și ospitali
tatea cea mai fierbinte ți se oferă

Conducătorul partidului 

este înconjurat 
de dragostea 

și respectul studențimii
Elena CIUREA,

studentă în anul IV al Facultăfii de calcul economic șl cibernetică 
economică din București

în presă am citit relatări ample 
despre lucrările conferințelor extra
ordinare ale organizațiilor de partid, 
consacrate dezbaterii documentelor 
premergătoare ale celui de-al X-lea 
Congres al partidului. Aici, la Cen
trul de calcul economic și ciberneti
că economică, unde mă aflu în prac
tică, toată lumea — colegii mei, pro
fesorii care ne însoțesc, specialiștii 
in electronică, funcționarii — discu
tă, se interesează despre cele mai 
noi știri. Lucru pe deplin firesc, 
pentru că dezbaterile de politică in
ternă sau externă implică într-un 
fel sau altul, existența noastră, a 
fiecăruia.

Pentru noi, tineretul universitar, 
de pildă, maturitatea, certitudinea și 
hotărîrea cu care comuniștii, toți oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
într-o unitate frățească, participă în 
acest anotimp, de nobile aspirații, la 
dezbateri de asemenea amploare și 
semnificații, au în primul rînd 
o mare valoare de cunoaștere. Mo
dul științific cum sînt privite pro
blemele vitale ale viitorului nostru 
— continuarea în ritm susținut a 
industrializării țării, dezvoltarea in
tensivă a agriculturii, introducerea 
într-un larg circuit economic a ce
lor mai noi realizări tehnice ș.a. — 

democratism, într-un cadru dinamic, 
în care formele participării poporului 
la conducerea treburilor țării se per
fecționează necontenit, în care mani
festarea celor mai largi drepturi de
mocratice ale cetățenilor, indiferent 
de naționalitatea lor, este o realitate 
pregnantă, fundamentată pe garan
țiile Constituției României. De aceea, 
urmărind lucrările conferințelor ju
dețene de partid, nu poți să nu-ți 
realizezi imaginea acestui toblou 
emoționant de forțe multiple ale ță
rii, care, sub conducerea partidului, 
pășesc într-o unică direcție : progre
sul și fericirea patriei comune. In a- 
cest context minunat își află locul 
de cetățeni ai României și oamenii 
muncii de naționalitate sîrbă din ju
dețul nostru.

Am aflat cu multă satisfacție că 
în conferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene de partid s-a 
dat mandat delegaților la Congres 
să susțină realegerea tovarășului 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al partidului, fapt care certifică 
odată în plus respectul, dragostea și 
prețuirea de care se bucură în rîn
durile comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii din țara noastră.

Ne însușim această propunere și o 
considerăm în cel mai înalt grad ex
presia voinței noastre depline Noi 
vedem în tovarășul Ceaușescu luptă
torul călit în anii grei ai legalității, 
conducătorul înțelept, dîrz energic, 
apărătorul neabătut al dreptății na
ționale și sociale. 

la tot pasul. în convorbiri spontane 
se hotărăsc cele mai bune căi pen
tru noile înfăptuiri ale socialis
mului, se corectează, unde este 
cazul, exagerările și nedreptățile, 
se află lucruri pe care altfel vre
mea le-ar estompa și le-ar lipsi 
de valoare. Conferințele de pînă 
acum, destinate dezbaterii Tezelor 
și proiectului de Directive, precum 
și desemnării celor mai buni dintre 
fiii țării ca delegați la importantul 
Congres din august marchează linia 
deschisă a dezbaterilor, aerul de 
sinceritate al participanților și ni
velul politic ridicat al celor ce se 
înscriu la cuvint. Pretutindeni 
domnește o atmosferă de lucru, de 
seriozitate, climatul general nu 
respiră festivismul ce exista odinioară 
în alte adunări similare. Ne aflăm 
în fața unui moment decisiv al abor
dării problemelor vieții noastre so- 
cial-politice, cînd ușurințele nu mai 
pot fi îngăduite și, cu atît mai mult, 
escamotate. Cei mai buni gospodari, 
cei mai inimoși membri de partid 
au îndreptățirea moral-politică, au 
dreptul dobîndit prin exemplul vieții 

consultările ample șl schimbul da 
opinii precedînd fiecare concluzie, 
spiritul larg democratic care prezi
dează desemnarea candidaților pen
tru organele de conducere definesc 
practica de lucru marxist-Ieninistă a 
partidului și intră în substanța intimă 
a vieții noastre cotidiene. Pătrunzîn- 
du-le sensul și esența, noi, cei a căror 
experiență de viață este mai restrîn- 
să, putem cunoaște retrospectiv lupte
le partidului, rolul său hotărîtor în 
viața națiunii române, ne dăm sea
ma mai bine de locul României so
cialiste în concertul tuturor țărilor 
și știm mai exact sarcinile funda
mentale ce-1 revin generației noas
tre.

Sîntem generația născută în epoca 
luminoasă a Eliberării, care-și dato
rează demnitatea și optimismul 
partidului comunist, grijii sale ma
nifestate constant pentru ca tinerii 
să poată învăța cît mai mult și să 
poată trăi cît mai frumos. Noi, în
treaga masă a studenților, cunoaș
tem bine valoarea acestor griji și 
prețuiri arătate nouă. O cunoaștem 
după sistemul mereu mai larg de 
acordare a burselor, după numeroa
sele institute și facultăți create în 
întreaga țară, după laboratoarele și 
bibliotecile optim dotate, după că
minele și cantinele moderne în con

Temelia de granit 
a unității națiunii 
noastre socialiste

Cornel BUCUR
prim-topitor, Combinatul siderurgic Hunedoara

Este un adevăr, puternic simțit și 
de marele colectiv al Combinatului 
siderurgic Hunedoara, că Tezele Co
mitetului Central al partidului, ca și 
proiectul de Directive pentru Con
gresul al X-lea au declanșat un ne- 
maiîntîlnit avînt politic și de mun
că creatoare. Comuniștii din orga
nizațiile noastre de partid, întregul 
colectiv au dezbătut cu răspundere 
documentele ce vor fi supuse ana
lizei congresului, preocupați în ega
lă măsură de sarcinile ce ne revin 
în viitorul cincinal și de cele care 
le avem de rezolvat în perioada pînă 
la sfîrșitul actualului cincinal. Da 

șl muncii lor de a intra în rîndurile 
celor ce formează baza aparatului 
conducător.

Iată de ce unanimitatea cu care 
participanții la conferințele organiza
țiilor județene de partid au susținut 
propunerea realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general mi se pare semnificati
vă și plină de sensuri adînci. Revolu
ționar din tinerețe, înfruntînd cu 
demnitate și curaj opresiunile regi
mului burghez, dînd dovadă de o 
mare lealitate față de tovarășii săi 
de luptă, cu o nemaiîntîlnită forță 
de muncă, cu o viziune politică re
marcabilă, acest bărbat politic de 
mare valoare întruchipează în fața 
noastră, a românilor, tipul conducă
torului dinamic, reprezentativ, plin 
de inițiative, fidel cauzei socialis
mului. Remarcabil om de stat, mili
tant consecvent pentru o politică 
destinată colaborării, fraternității în
tre partidele comuniste și muncito
rești, pentru înlăturarea divergențe
lor și neînțelegerilor, tovarășul 
Ceaușescu a subliniat întotdeauna 
ideea generoasă că a servi cu înalt 
simț internaționalist mișcarea munci
torească internațională înseamnă a 
lupta pentru adunarea laolaltă a tu
turor forțelor socialiste.

Cu un asemenea conducător de 
partid, însuflețit de cele mai ge
neroase idei, de cele mai înălțătoare 
idealuri în viața politică internă, mi- 
litînd șl adăugind zi de zi noi argu
mente pentru ridicarea prestigiului 
țării noastre în lume, putem să 
credem cu fermitate că România se 
află pe un drum bun.

tinuă creștere. De aceea, student 
fiind, nu poți privi istoria concen
trată pe care întregul nostru popor 
o trăiește în aceste zile decît în
suflețit de o mare sete de ideal. 
Iar cel dintîi ideal al meu și al 
oolegilor mei, aspirațiile noastre 
cele mai nobile se identifică în su
premul titlu de membru al Partidu
lui Comunist Român Al partidului 
care are în fruntea sa pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul nos
tru călit, revoluționarul legat prin 
toată existența sa de masele largi, 
ale poporului.

Secretarul general el partidului 
vine deseori în mijlocul studenților, 
fie cu prilejul începutului de an uni
versitar, fie al conferințelor pe țară, 
organizate de asociațiile noastre, și 
cu alte prilejuri. De fiecare dată, 
îndemnurile sale de a ne pregăti te
meinic, de a milita neobosit pentru 
tot ceea ce este nou și superior 
constituie pentru noi un îndreptar 
cotidian. Exemplul dinamismului său. 
al perspicacității sale politice ne în
tăresc convingerea în forța idealuri
lor noastre comuniste. Practic, spe
cialistul de mîine, oricăruia dintre 
domeniile științei 1 s-ar consacra, nu 
poate înțelege exact sensul viitoarei 
sale profesiuni decît cunoscînd ce
rințele de azi și de mîine ale socie
tății, liniile directoare ale dezvoltă
rii socialiste a țării, înfățișate atît 
de magistral în fiecare din docu
mentele de partid, în cuvîntările se
cretarului general al C.C. al P.C.R. 
De aceea, mi se par firești Hotărîrea 
Conferinței organizației municipale 
de partid București de ă propune 
Congresului realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general, ca și ecoul ei 
atît de profund în Inimile tuturor 
comuniștilor, ale tuturor cetățeni
lor patriei noastre, ecou dătător de 
mîndrie și încredere în forțele noas
tre, în viitorul nostru. Ca tînără a 
acestor ani de dinamice prefaceri, 
de manifestare plenară, multilatera
lă a personalității umane, de efort 
constructiv destinat propășirii pa
triei socialiste, slujirii cauzei socia
lismului, îmi exprim bucuria, adînca 
mea satisfacție pentru o asemenea 
hotărîre, cred cu neclintită convin
gere că este pe deplin fidelă voinței 
și aspirațiilor unanime ale poporului 
întreg.

pildă, în cadrul dezbaterilor, orga
nizațiile noastre de partid au trans
format angajamentul anual de a da 
patriei 10 000 tone de oțel peste plan 
într-un alt angajament — anume de 
a crea această producție suplimenta
ră nu pînă la sfîrșitul anului, ci 
pînă în ziua deschiderii lucrărilor 
congresului. Gîndirea colectivului, 
hotărîrea ce s-a afirmat in rîndu
rile sale au transformat angajamen
tul în- realitate, într-un termen și 
mai scurt In ziua de 11 iulie noi 
am raportat îndep inirea lui.

Pentru mine, tînăr membru de 
partid, dezbaterea largă a documen-

Ceea ce susținem noi 
toți, într-un singur glas

Conf. dr. Ion MÎNZATU
secretar științific al Institutului de fizică atomică

Am avut fericirea de a fi invitat 
să particip la Conferința extraordi
nară a organizației județene de 
partid Cluj. Acolo, în sala Universi
tarilor, am fost martor — dar și 
participant cu tot sufletul — la o 
înălțătoare manifestație de unitate 
dintre popor și partidul său care îl 
conduce.

In mijlocul nostru se afla condu
cătorul iubit al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; prezența sa a 
dat o strălucire deosebită dezbateri
lor care S-au desfășurat pe margi
nea documentelor de bază ale Con
gresului. Am înțeles, în acea după- 
amiază, că ploaia torențială și rece 
de afară — unde mii de oameni re
fuzau să plece acasă, dornici să as
culte pînă la capăt cuvîntul secreta
rului general al partidului nostru — 
nu mai are nici o putere asupra 
inimii omenești cînd aceasta vibrea
ză, scăldată în dragoste și recunoș
tință.

Toți membrii partidului, fiece om 
de pe pămîntul țării acesteia a luat 
cunoștință de programul vast, realist 
pe care partidul îl supune, spre dez
batere și perfecționare, întregului 
popor. II dezbatem cu toată răspun
derea, conștienți că participăm, fie
care, la elaborarea definitivă a legii 
fundamentale de dezvoltare multila
terală și armonioasă a României so
cialiste.

Fiind comunist, om de știință șl 
dascăl, vreau să subliniez cu depli
nă satisfacție rolul deosebit rezervat 
de partid științei, în dezvoltarea 
materială șl spirituală a țării — rol 
înscris, vizibil, în documentele pre
gătitoare ale Congresului al X-lea. 
In aceste documente, ca și în cu
vîntările conducătorilor de partid la 
conferințele extraordinare județene, 
se arată, pe bună dreptate, că în lu
mea de azi este cu neputință ca o

Aprobare deplină 
politicii externă 

a partidului
Marian AVRAM

muncitor în secția mecanică, uzina „23 August* București

Am urmărit cu atenție desfășura
rea conferințelor extraordinare ale 
organizațiilor județene de partid, 
precum și vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județele din nord-ves- 
tul țării. M-au impresionat caracte
rul larg democratic, entuziasmul și 
înaltul spirit de răspundere cu care 
se dezbat Tezele și proiectul de Di
rective, sentimentul de siguranță și 
încredere deplină în viitorul țării 
noastre, puternica afirmare a unită
ții și coeziunii tuturor comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii, în jurul 
partidului, al Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Din lucrările conferințelor am re 
ținut adeziunea unanimă, totală a 
oamenilor muncii față de politica in- 

telor pentru Congresul al X-lea, par
ticiparea tuturor comuniștilor, a în
tregului popor la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului au o 
semnificație deosebită. Este o dova
dă vie a faptului că se materiali
zează cu perseverență măsurile e- 
laborate de Congresul al IX-lea. și 
de Conferința Națională a partidului 
în această direcție.

Conferințele extraordinare ale or
ganizațiilor județene de partid ce au 
loc în aceste zile sînt ele însele o 
expresie a lărgirii democratismului 
socialist, a posibilităților de afirma
re deplină a inițiativei și personali
tății.

Ca fiecare membru al partidului, 
ca fiecare cetățean al României so
cialiste, am primit cu imensă bucu
rie și mă alătur din adîncul inimii 
hotărîrilor luate de conferințele ju
dețene de' a propune Congresului ca 
în funcția de secretar genera! să tie 
reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducător iubit al poporului nostru, 
care și-a cîștigat un imens prestigiu 
prin înaltul exemplu de servire fără 
preget a celor mai vitale interese și 
aspirații ale poporului.

Ca unul din cei aproape 2 milioa
ne membri de partid, susțin din toa
tă inima această propunere și mă 
angajez să-mi îndeplinesc cu con
știinciozitate, ca adevărat comunist, 
toate îndatoririle, să contribui «lături 
de puternicul nostru colectiv Ia în
făptuirea noilor sarcini pe care parti
dul ni le pune în față. 

economie să progreseze dacă nu-și 
organizează o cercetare științifică la 
cel mai înalt nivel. Acest lucru este 
cu atît mai necesar, cu cît știința a 
devenit în epoca noastră o pîrghie 
fundamentală în progresul civiliza
ției, iar noi, oamenii de știință, îm
preună cu întregul nostru popor, do
rim fierbinte ca România să-și cîști- 
ge un loc de mare prestigiu în ca
drul producției mondiale de inteli
gență.

Pentru a atinge asemenea înalte 
țeluri, istoria ne arată că există un 
singur drum : cultul muncii I Partidul 
nostru ne îndrumă tocmai pe acest 
făgaș, al răspunderilor fiecăruia fată 
de înflorirea tării. Este cea mai înăl
țătoare chemare, la care subscriu 
conștient că în felul acesta îmi faa 
pe deplin datoria de comunist, de 
patriot.

Procedura adoptată de « «e pro
pune condidați pentru organele su
perioare de conducere ale partidului 
ml se pare a fi una dintre cele mai 
însemnate, deoarece, prin aceasta, 
activul de partid, întregul partid este 
în măsură să-și exprime opinia cu 
privire la cei care vor avea manda
tul să răspundă de realizarea pro
gramului partidului.

Am susținut cu entuziasm propu
nerea făcută la Conferința de la 
Cluj ca și organizația de Cluj a 
partidului să susțină la Con
gres realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în munca de excepțională 
răspundere de secretar general al 
C.C. al P.C.R. Sînt una cu voința tu
turor comuniștilor, a întregului popor. 
Realegerea în funcția de secretar ge
neral al partidului a tovarășului 
Ceaușescu va fi o chezășie prețioasă 
a înaintării României pe drumul so
cialismului și comunismului, pe dru
mul păcii, al bunăstării, al culmilor 
civilizației.

ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, față de prevederile do
cumentelor ce vor fi supuse dezba
terii și aprobării Congresului al 
X-lea al P.C.R.

Ca membru al P.C.R., ca munci
tor sînt mîndru că azi România ss 
bucură de atîta simpatie și are atî- 
ția prieteni pe toate meridianele glo
bului. Politica noastră externă pune 
în centrul ei prietenia, alianța, cola
borarea frățească cu țările socialiste 
de care ne leagă comunitatea de 
ideologie, de interese și țeluri. Cla
sa muncitoare, întregul popor au 
sprijinit și vor sprijini în continuare 
cu și mai multă vigoare politica ex
ternă a partidului și statului nostru 
pentru că ea este pe de-a-ntregul co
respunzătoare intereselor țării noas
tre, socialismului și păcii în lume, 
pentru că baza relațiilor externe ale 
României o constituie marxism-Ieni- 
nismul și internaționalismul prole
tar, principiile suveranității și in
dependenței naționale, egalității In 
drepturi, neamestecului în treburile 
Interne, avantajului reciproc. Țara 
noastră militează neobosit pentru e- 
liminarea surselor de încordare în 
relațiile internaționale, rezolvarea 
pașnică a problemelor litigioase, în
făptuirea unei reale securități în 
Europa și în lumea întreagă.

Știu că la elaborarea politicii 
noastre interne și externe, la tradu
cerea ei în viață, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are un rol de seamă, o 
contribuție de preț. Tocmai de a- 
ceea, m-am bucurat din inimă cînd 
am citit că delegații Ia toate confe
rințele județene s-au alăturat hotă- 
rîrii conferinței extraordinare a or
ganizației de partid a municipiului 
București de a susține în unanimi
tate realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al Comitetului Central al 
partidului. Noi, muncitorii, avem de
plina convingere că prezența la con
ducerea partidului a tovarășului 
N'colpe Ceaușescu oferă garanția de
plină că, și de acum încolo, Partidul 
Comunist Român va urma aceeași 
politică fermă, corespunzătoare in
tereselor celor ce muncesc, intere
selor patriei, ale întăririi unității ță
rilor socialiste și a mișcării comu
niste internaționala.
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CUCERIREA
tehnicii Înalte

INVĂTĂMINTUL FIZICII
Conf. dr. Friedrich WĂCHTER

Facultatea de fizicâ a Universității București

Orice om căruia bunăstarea pa
triei îi stă cu adevărat la inimă, 
cercetează acum cu'emoție documen
tele pregătitoare ale Congresului al 
X-lea al P.C.R. Adoptate de cel mai 
înalt for al partidului, ele vor de
termina, în viitorii cinci ani, 
întreaga dezvoltare a țării. Studiin- 
du-le cu atenție, prin prisma pro
fesiunii mele, îmi permit să schi
țez cîteva comentarii și propuneri.

Țara noastră de 20 de milioane de 
locuitori se găsește astăzi în plin a- 
vînt industrial. Sarcinile deosebite 
care revin unor sectoare impun 
Introducerea celor mai recente 
realizări ale tehnicii mondiale, 
ceea ce, firește, va avea reper
cusiuni asupra 
tone. De aceea, documentele sub
liniază rolul științei în anumite 
domenii prioritare bine precizate, în
tre care economia de energie, fora
jul la mare adîncime și maritim, e- 
conomia de metal etc., ramuri di
rect legate de producție și cu evi
dent caracter tehnic. Fiecare din
tre acestea însă, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, este legată de 
fizică, influențată de rezultatele ei. 
De aici, însemnătatea ei ca discipli
nă universitară, fie și numai pentru 
motivul că problemele, astăzi extrem 
de complexe, ale ramurii respective 
solicită un personal de înaltă cali
ficare, familiarizat cît de cît cu 
multiplele aspecte ale fizicii moder
ne, cu aplicabilitatea lor Industrială 
directă.

Legătura organică dintre mo
dul în care se predă fizica în uni
versitate și formarea viitorilor spe
cialiști face ca echiparea învățămîn- 
tului cu aparataje să apară ca o in
discutabilă necesitate funcțională. 
Altfel fizica își pierde scînteia vie, 
pasionantă, capabilă să aprindă șl să 
întrețină puterea de Imaginație a o- 
mulul destinat să devină fizician. 
Cînd participă Ia experiență, ttnărul 
fizician o trăiește, începe să o dez
volte șl astfel are loc cel mai impor
tant pas : nașterea unui tehnician! 
Dacă îl lipsim de experiență 
îi prezentăm lucruri vechi, 
tunel, în cel mal bun caz, el va 
tea dezvolta ceea ce de mult 
depășit. Universitatea trebuie 
să-i ofere ceea ce este mai nou, 
permită chiar — ca participant la 
cercetare — să asiste la apariția 
noului.

Totuși, deși fizica este și rămîne 
o știință experimentală, mai prac
ticăm încă multă „fizică de cretă", 
începînd din școala elementară și 
pînă la ultimele trepte ale studiu
lui universitar, studenții oblșnuin- 
du-se mai mult cu prezentarea des
criptivă, decît cu cea experimen
tală, atît de necesară. Instruirea în 
universitate a viitorilor cercetători 
sau profesori de fizică, chemați, după 
caz, fie să aplice în practică, fie să 
transmită mai departe cunoștințele 
dobîndlte, trebuie să se facă însă în 
pas cu întregul complex al dezvol
tării tehnice. Este bine știut că, 
în ultimii ani, s-au făcut mari efor
turi în această direcție. S-au a- 
daptat programele de învățămînt la 
noile necesități, s-au investit fon
duri importante pentru înzestrarea 
laboratoarelor cu aparatură mai per
fecționată, corespunzătoare cerințelor 
vremii. Proiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea al P.C.R., conti- 
nuînd această politică, subliniază 
necesitatea de a se aloca o mal mare 
parte din mijloacele materiale și bă
nești pentru dotarea laboratoarelor 
cu aparatură modernă și material di
dactic. Evident, o țară se industria
lizează și prin școală !

Pe lîngă înzestrarea cu apara
tură nouă, nu trebuie neglijată 
însă nici aparatura existentă. într-a- 
devăr și tn acest domeniu se desfășoa
ră anumite procese firești : aparatura 
mult solicitată astăzi s-ar putea ca, 
peste citva timp, să apară mai puțin

cercetării autoh-

sau 
a- 

pu- 
este 
deci 
să-i

interesantă, deoarece a apărut ceva 
mai nou, mai modern, deși oferă 
încă numeroase aplicații. Cred că 
este de datoria cadrului didactic 
respectiv de a scoate în evidență și 
de a fructifica aceste posibilități ale 
aparaturii existente — va fi o ma
nifestare a capacității sale creatoare, 
contribuind la dezvoltarea acelorași 
calități la studenții care îi sînt în
credințați.

Intrucît fondurile disponibile sînt, 
desigur, limitate, iar aparatura ști
ințifică atît de scumpă, s-ar impu
ne și o folosire cît mai rațională a 
ei, tn 
fizică, 
subordonate 
de natură să asigure o legătură mai 
strinsă între cercetare și învătămînt, 
între cercetare și producție. în 
aceste institute, laboratorul stu
dențesc ar trebui să fie ușă în ușă 
cu laboratorul de cercetări, pentru 
ca studentul să se obișnuiască din 
timp cu atmosfera cercetării. Stu
dentul care lucrează, de pildă, la 
teza lui, ar putea s-o dezvolte ne
mijlocit ca membru al unui grup de 
cercetări. De asemenea, prin organi
zarea unor cicluri de utilizare a a- 
paraturii, prin reglementarea unor 
ore de acces pentru diferitele facul
tăți sau secții interesate, utilizarea 
tehnică a aparaturii ar atinge un 
nivel considerabil mai ridicat.

După părerea mea, costul ridicat 
al aparatelor evidențiază necesita
tea unei mai puternice concentrări 
a aparatajului existent, poate chiar 
a unei anumite contopiri a cîtorva 
dintre laboratoarele de fizică. în Ca
pitală, de exemplu, există laboratoa
re paralele la Facultatea de fizică, 
la Institutul pedagogic, apoi labora
toare de fizică dependente de facul
tățile de matematică, de chimie, de 
biologie — care toate ar putea fi con
topite într-un singur institut, ridi- 
cîndu-se considerabil potențialul lor.

O importantă contribuție poate 
s-o aducă și industria noastră care 
și-a dovedit maturitatea în diferite 
domenii ale construcției de aparate. 
Ar merita dezvoltate, sub acest as
pect, și nucleul pe care îl repre
zintă la ora actuală Centrul de 
cercetări și producție al Academiei, 
diferitele ateliere sau întreprin
deri specializate din subordinea di
feritelor ministere. Nu trebuie negli
jată nici problema construcției, în 
proporțiile posibilului desigur, de a- 
paratură cu mijloacele proprii ale 
institutelor de învățămînt. Va fi un 
indiscutabil impuls pentru gîndirea 
creatoare originală. în orice caz, 
trebuie învinsă timiditatea cu care se 
dezvoltă această ramură a producției 
și care face să întîrzie dotarea la
boratoarelor cu mijloace de investi
gare științifică mai moderne.

Concentrarea laboratoarelor, iniți
erea unor strinse legături cu labora
toarele de cercetări ar contribui și la 
rezolvarea problemei practicii în 
producție a studenților, încadrînd-o 
organic în munca institutului și dîn- 
du-i un conținut mai concret.

în condițiile țării noastre îmbi
narea între cercetare, studiu ți 
producție prezintă astăzi un carac
ter imperios. Dînd fizicii, discipli
nelor științelor naturale un carac
ter experimental accentuat, vom pu
tea să atingem -------
tărim tehnic și

cadrul unor institute de 
accesibile studenților și 

facultăților de fizică,

nivelul mondial pe 
științific.

10,00 Limba rusa (reluare). 10,25 
Limba spaniolă (reluare). 10,50 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
14,30 Tenis de cîmp: România— 
U.R.S.S. (Finala grupei B din zona 
europeană a Cupel Davls). 18,30 
Consultații pentru elevi : Epilog șl 
prolog. 19,10 Muzică populară in
terpretată de Ion Dolănescu. 19,30 
Telejurnalul de seară. Buletin me
teorologic. Congresul al X-lea al 
P.C.R. 19,45 Cu carul de reportaj 
la... Timișoara. 20,15 Film artistic 
„Urme în ocean" — producție a 
studiourilor sovietice 21,35 Muzică 
ușoară românească. 22,00 Reflector. 
22,15 Mult e dulce șl frumoasă. In 
cuprins : o Portretul lui Ștefan 
cel Mare în literatura română. Pre
zintă George Munteanu. • Lecto
ratele de limbă română în străină
tate. Discuție cu George Bulgăr și 
Romul Munteanu o Foileton etimo
logic. 22,40 Telejurnalul de noapte 
șl buletinul meteorologic. 22,55 Pu
blicitate. 23,00 Intlnerar european 
„O acropolă a Franței — Char
tres". Emisiune realizată șl prezen
tată de Dan Hăullcă. 23,15 închi
derea emisiunii.

Aflat în aceste zile în ța
ra noastră, împreună cu 
prozatorii Lazar Karelin, 
Vladimir Civilihin și po
etul Konstantin Lomia, 
ca membru al unei dele
gații de scriitori 
sosită în cadrul 
rilor culturale 
în înțelegerea de colabo
rare dintre Uniunile scri
itorilor 
Uniunea 
zatorul 
răspuns 
bilitate 
tre de 
interviu, 
rilor români 
rie de scrieri publicate în 
revistele literare din volu
mul selectiv intitulat 
dam și Eva“ (1966), 
Kazakov s-a afirmat ca un 
strălucit povestitor, pu
țind fi considerat dg pe 
acum ca unul dintre cei 
mai talentați prozatori 
sovietici din generația sa.

Ascultîndu-1, îți 
mai mult seama că 
cesta personifică 
izbitor opera și 
dintre eroii săi 
presionanta robustețe fi
zică .1 
lanurile sale 
totodată 
delicatețe.
a decurs dialogul purtat 
cu 
log destul de aproxima
tiv - - -
nu

sovietici 
schimbu- 
prevăzute

din România și 
Sovietică, pro- 

Iuri Kazakov a 
cu multă ama- 
solicitării noas- 

a ne acorda un 
Cunoscut citito- 

dintr-o se-

dai tot 
omul a- 
în chip 
pe unii 

prin im-

și morală, prin e- 
explozive și 

prin adînca sa 
Iată dar cum

Iuri Kazakov — dia-

de vreme ceredat
pot fi reproduse mo

mentele de expansiune 
sufletească, timbrul cald, 
învăluitor sau uneori, cînd 
intensitatea impresiilor îl 
covîrșea, sacadat, al gla
sului cu care prozatorul 
și-a însoțit răspunsurile.

— Primul contact cu 
creația dumneavoastră ni 
l-a prilejuit revista „Se
colul XX" publicînd poves
tirea „Toamna în pădurile 
de stejar", o capodoperă a 
genului. Am citit apoi „Nor
dul blestemat", „Adam șl
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mim muu Un festival județean
• V

A valorifica poli
valențele cîntecului 
nostru popular fără 
a-i altera spiritul, a-i 
oferi mijloace noi și 
complexe de expresie 
în ansambluri sim
fonice de o ireproșa
bilă construcție, iată 
ceea ce realizează cu 
strălucire și sobrieta
te unul dintre cei mai 
prestigioși reprezen
tanți ai simfonismu
lui românesc : Sigis
mund Toduță. Sensi
bilitatea sa față de 
ceea ce are mai au
tentic folclorul nos
tru muzical grefată 
pe o formație profe
sională. făurită tn spi
ritul celor mal bune 
tradiții ale muzicii 
clasice stau la origi
nea construcțiilor sale 
polifonice, deonotri- 
vă logice, echilibra
te, dar și pline de cu
loare, de expresivita
te. Clasic tn concep
ție. modern tn moda
litățile de expresie, 
dar aparțintnd tn chip 
organic climatului 
spiritual al țării sale, 
Sigismund Toduță În
trunește tn persona
litatea sa artistică a- 
celc calități care vor 
fi totdeauna modele 
și trepte de aspirație 
pentru tinerii compo
zitori români.

Cu atît este mal 
binevenită inițiativa 
Electrecordulul de a 
întruni, în ultimul său 
disc, compoziții de 
prestigiu ale acestui 
artist și dascăl de mu
zică românească.

Discul care Întru
nește Concertul pen
tru orchestră de coar
de, Adaglo-ul pentru 
violoncel și pian, So
natina pentru pian și 
Passacaglia pentru 
pian are meritul de a 
crea ascultătorului o 
imagine cuprinzătoa
re a artei componisti
ce a lui Sigismund 
Toduță. Sînt repre
zentate aici măiestria 
polifonică fntr-o 
sătură orchestrală 
o mare claritate 
unitate stilistică și
țete multiple ale sen
sibilității compozito
rului confruntat cu 
rigorile unor construc
ții compoziționale cla
sice.

Compus In 1951, Con
certul pentru orches-

Sanda BOBESCU

tră de coarde, este re
prezentativ pentru cre
ația lui Sigismund To
duță. Se află aici ri
goarea clasică de- 
curgînd din exigențe
le impuse de genul de 
concerto grosso însu
flețită de vivacitatea 
și culoarea temei fol
clorice. în prima par
te a concertului tema 
metodică se desfășoară 
ca o improvizație 
tr-un ritm „molto 
bato" pentru ca 
partea a doua să
pete accente nostalgi
ce, meditative, de cîn- 
tec de leagăn, iar în 
ultima parte să se dez
lănțuie tumultuos în 
ritmul unul Allegro

în- 
ru- 

în 
ca-

cronica
discului

giocoso, sugertnd un 
dans popular. Tema 1- 
nițială revine astfel 
după o purificare prin 
meditație, în exube
ranța atît de caracte
ristică românească a 
jocului. „Conținutul de 
idei senine" pe care a 
dorit să-1 
compozitorul, 
tn tiparele de 
tă frumusețe 
de formația de coarde, 
tn care melosul popu
lar și-a găsit o atît de 
firească și echilibrată 
transpunere melodică 
au conferit acestei pie
se o largă audiență 
publică. După această 
lucrare a cărei Inter
pretare sub bagheta 
gravă, severă, riguroa
să a dirijorului E- 
mil Simon a valorifi-

exprime 
turnat 

o delica- 
impuse

țe- 
de 
și

fa- cat în chip magistral 
intențiile autorului, 
discul mai cuprinde 
cîteva scurte piese in
strumentale. Adagio-ul 
pentru violoncel și pi
an, lucrare de o mare 
generozitate melodică 
oferă violoncelistului

Radu Aldulescu ocazia 
unei ample desfășurări 
a posibilităților sale 
expresive. Din nou gă
sim aici rigorile clasi
cismului evidențiate In 
turnura frazei, înlănțu
ite în nostalgia discre
tă a melosului popular. 
O mică bijuterie a ge
nului valorificată de 
maturitatea interpreta
tivă a lui Radu Aldu
lescu, exprimată prin- 
tr-o expresivitate so
bră dar caldă totodată, 
secondată cu rafina
mentul și subtilitatea 
caracteristice lui Al
bert Guttman.

în Sonatina pentru 
pian, Sigismund Todu- 
tă dă o probă de virtu
ozitate compozițională 
Concepută sub semnul 
unei puternice tensi
uni emoționale, cu 
mare varietate de ele
mente melodice, ritmi
ce, armonice, piesa 
conține o temă folclo
rică dominantă. în in
terpretarea Ninucăi 
Oșanu, care îmbină a- 
curatețea tehnică cu o 
înțelegere precisă a in
tențiilor autorului, so
natina pentru plan 
cîștigă tn strălucire și 
expresivitate. Ultima 
piesă a discului, Passa
caglia, mai veche ca 
dată a creației (1943) 
respectă întru totul re
gulile acestei forme 
variaționale, avind însă 
ca temă un cîntec 
popular Trecînd prin 
transformări multiple 
tn cele XIII variațiuni 
ale sale, această com
poziție oferă din nou 
o imagine a fanteziei 
compozitorului și o 
binevenită ocazie de 
desfășurare a posibili
tăților de înțelegere și 
expresie pentru inter
pretă

Remarcăm in aceas
tă nouă realizare a 
Casei de discuri Elec
trecord preocuparea de 
a transmite 
rilor săi 
profiluri de 
tori, care îi
zează într-un timp de 
audiție limitat cu ceea 
ce este mai caracteris
tic în opera acestora. 
O asemenea bineveni
tă antologie a artei 
compoziționale a lui 
Sigismund Toduță este 
și remarcabilul disc al 
Electrecordului.
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ascultăto- 
adevărate 
compozi- 

familiari-

teatre
e Teatrul „C. Tănase" (la grădina 

„Boema") : Femei, Femei, Femei — 20. 
O Ansamblul „Perlnița" (In sala Tea
trului „C. I. Nottara") : Perlnlța mea 
— 19.

cinemaHS
• Dragoste Ia Lai Vegas i PATRIA 
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 31, BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45; 
21. FAVORIT - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30 ; FEROVIAR — » ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, MODERN — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, STADIO
NUL DINAMO — 20.30.

A Comisarul X șl banda „Trei clini 
verzi- : SALA PALATULUI — (seria 
de bilete 2935) — 17,15 ; (seria de bi
lete 2936) — 20,15, REPUBLICA — 9 ; 
11,30 ; 14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21,15, FESTI
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
la grădină — 20.30 ; EXCELSIOR — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GRADINA EXPOZI
ȚIA — 20,30.
j’Omul momentului : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 , 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Crima din pădure - VICTORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 20,45.
• Deșertul roșu : 
12,15 ; 15 ; 18 ; 21,
— 20,30.
• Tarzan, omul
— 8,45—16,30 tn 
20,45, PROGRESUL 
la orele 20,30) — 1 
PROGRESUL-PARC - 20,30.
•
10
16

CENTRAL — 9,30 ; 
GRADINA DOINA

junglei : LUMINA 
continuare ; 18,45 ;
. — 15,30 ; 18 ; (de 
Pipele ; GRĂDINA

Marele șarpe : DOINA — orele 9— 
program pentru copil ; 11,30 ; 13,45; 

; 18,15 ; 20,30.
La dolce vita : UNION - 15,30 ; 19. 
Feldmareșaia : GRIVIȚA — 0 ;

care-si creeaza 
de prestigiutradiții

J)

Orașul care a găzduit activitatea 
marelui umanist Nicolaus Olahus, 
unde a ieșit de sub tipar „Tribuna", 
unde a activat Astra, unde au fun
cționat școli despre al căror prestigiu 
științific se mai vorbește și azi, 
— SIBIUL — a încercat încă din 
primul an al existenței ’ sale 
ședință de județ să reflecte 
viață spirituală a acestor 
printr-un festival artistic cu 
rezonanțe. Și iată-ne acum 
minarea celei de-a doua ediții a 
„Cibiniumului", importantă atît prin 
faptul că s-a străduit să confirme 
bunele aprecieri inițiale cît și prin 
aceea că, de această dată, bogatele 
manifestări au fost închinate Con
gresului al X-lea al partidului și 
sfertului de veac de la eliberarea 
patriei

în răstimpul scurs de la primul fes
tival, cele mai. multe din județele tâ
rli au trecut la organizarea unor 
manifestări cultural-artistice ase
mănătoare. Fenomenul e îmbucură
tor, ilust.rînd efervescența vieții noas
tre spirituale ; dar, în același timp, 
ridică din ce tn 
ce mai insistent ff nimuiFiMiMBHBSBiBS 
și problema deli
mitării unui profil 
specific fiecărui 
festival in parte.

Județul 
zintă nu 
o unitate adminis- gffissmnoassssBsna 
trativă distinctă, 
cu niște condiții geografice specifice, 
dar și o zonă caracterizată prin a- 
numite tradiții spirituale, dispunînd 
de o serie de forțe artistice, mai 
multe sau mai puține, mai bune sau 
mai slabe, de o anumită disponibi
litate a publicului, cu gusturile și 
preferințele sale. Este deci normal 
ca fiecare din festivalurile cultu
rale să reprezinte o oglindă s vieții 
din județ, o manifestare unică, [re
petabilă, în afara oricăror șabloane 
sau copii devitalizate. Cu toate a- 
cestea, multe din manifestările cul
turale județene au ajuns să semene 
între ele. încît, dacă am muta locul 
desfășurării unora, publicul specta
tor aproape că nici nu ar sesiza 
schimbarea produsă. Care este expli
cația situației ? După părerea noas
tră — includerea în programul ma
nifestărilor a unor acțiuni mult prea 
generale, neîzvorînd din realitatea 
concretă a zonei respective, valabile 
pe scena oricărui județ al țării. Și 
dacă analiza și-a ales drept obiect 
festivalul sibian am făcut-o numai 
pentru că aici am deslușit tendin
ța depășirii acestui neajuns. La „Ci
binium ’69" manifestările, tn varie
tatea lor, au avut un element co
mun : legătura nemijlocită cu boga
tele tradiții culturale locale.

în acest an, predominant a fost ca
racterul teatral al festivalului. Și nu 
Intîmplător. Aflat într-un proces de 
intense căutări creatoare, de reorga
nizare artistică, teatrul sibian a pă
șit în ultimele luni cu hotărîre pe 
drumul unei substanțiale îmbunătă
țiri calitative a activității sale ; iar 
„Cibinium" nu a rămas nereceptiv 
față de acest moment crucial din

ca re- 
bogata 
locuri, 
ample 

la ter

viața principalei Instituții artistica 
locale. Spectacolele prezentate : 
„Richard al III-lea", „Alizuna", 
„Egmont" și piesa de păpuși „Cuvi
oasa Elena" (ultimele două în limba 
germană) au constituit, în acest con
text, puncte de rezistență ale festi
valului, vădind resurse artistice 
puțin valorificate în rîndul colectivu
lui teatrului. Cunoscutei pasiuni pen
tru muzică a sibienilor, festivalul i-a 
răspuns printr-un excelent concert 
de orgă susținut de profesorul Franz 
Xaver Dressier, prin prezentarea o- 
perei „Orfeu șl Euridice" de Gluck 
în interpretarea corului Bach și a 
orchestrei Filarmonicii de stat din 
Sibiu, precum și printr-un concert 
al corului ,.Gh. Dima". Cît despre 
manifestările folclorice, deosebit de 
variate și interesante, prezența lor 
substanțială pe agenda festivalului 
se datorește bogăției deosebite a 
zonei înconjurătoare, veritabilă va
tră folclorică românească, care păs
trează nealterate nestemate ale cre
ației populare.

Legînd nemijlocit fiecare punct din

repre- 
numai

„CIBINIUM ’69 £g

mi

„Belgrad" : GRIVIȚA 

adolescent : ÎNFRAȚI- 
FOPOARE — 15.15 ;

• Operațiunea
— 18,15 ; 20,30. 
c Răutăciosul 
REA INTRE 
17,45 ; 20.
• Comedianțll 
ZEȘTI - 15 ;
• Vremuri 
DACIA —
18.30 ; 20,45.
• Aruncați
— 9 ; 11,15 ;
- 9—16 în 
dină — 20,30.
• Adio, Gringo : UNIREA — 16 ; la 
grădină — 20,30.
o Apele primăverii : UNIREA — 18.
• Neîmblînzita Angelica : LIRA —
15.30 ; 18 ; la grădină — 20,30 ; GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA
- 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Ultima tură : DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 ; 20.
• Pipele : FERENTARI — 15,30 ; 1»._
• Prințesa tristă 1 FERENTARI — 
20,30.
• Ziaristul (ambele serii) : COTRO- 
CENI — 15 ; 18,30.
• In umbra coltului t PACEA — 16 ; 
18 ; 20.

(ambele serii) : BU- 
18. la grădină - 20,30. 

minunate la Spessart : 
8—16.15 In continuare ;
banca In aer : BUCEGI 
la grădină — 20,30, ARTA 
continuare ; 18 ; la gră-

program de necesitățile spirituale ale 
locuitorilor județului, festivalul a 
dobîndit o nouă trăsătură, poate cel 
mai important dintre toate motivele 
de satisfacție ale organizatorilor : 
„Cibinium" a fost în acest an, mai 
mult decît la prima sa ediție, o săr
bătoare a întregului județ. Cu diverse 
prilejuri am constatat că ecourile 
spirituale ale manifestărilor de a- 
cest tip se stingeau la marginea ora
șului gazdă, ba chiar uneori se o- 
preau între pereții casei de cultură 
din localitate. „Cibinium" a demon
strat cît de inutilă este 
darea de forțe vizînd 
rea „la centru" a formațiilor de a- 
matori, îndelung ți migălos pregătite, 
pentru a dansa și cînta două ore în 
fața unei săli indiferente ca apoi să 
se întoarcă în comuna lor și să re
intre în anonimat. De această dată 
vizita s-a desfășurat în sens invers : 
oaspeții, turiștii români și străini 
(căci și O.N.T.-ul a fost antrenat în 
această acțiune) au pornit spre sa
tele județului pentru a admira cîn- 
tul, jocul și portul popular chiar la 
matca sa In comunele Cristian și 
Gura Rîului. Inaugurarea muzeelor 
sătești s-a transformat într-o ade
vărată sărbătoare a comunei. Fan
fara — in prima dintre ele, călăreți 
îmbrăcați în frumosul port popular 
al Mărginimii Sibiului, tradiționala 
piine și sare, alături de ploștile cu 
băutură — în cea de-a doua comună, 
au conturat de la bun început ma
nifestărilor un cadru festiv, confe- 
rindu-le chiar o notă de solemnitate. 
Seara, la recitalul de cîntece bătrî- 
nești într-o dumbravă din marginea 
Gurii Rîului, pe malul vijeliosului

încor- 
aduce-

9 Lovitură puternică 1 CRINGAȘI — 
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Străin in cată I FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18.15 t 
20,45 ; la grădină — 20.30.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
VOLGA — 9—15,45 tn continuare ; 
18,15 ; 20,30.
• Operațiunea San Gennaro i VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
• Am două mame ți doi tați I VI
ITORUL — 20.30.
• Noaptea generalilor (ambele serii): 
GLORIA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, 
TOMIS — 9 ; 11.15 ; 15.30 ; 18,15 ; la 
grădină — 20,15.
• Vera Cruz : MOȘILOR — 15,30 ; Ia 
grădină — 20.30.
• Umbrele strămoșilor uitați : MOȘI
LOR — 18.
• Prietenele : POPULAR — 15,30.
• Prințul negru î POPULAR — 16 ; 
20.30.

Armata „Codobaturilor* din nou tn 
uptă : MUNCA — 16 ; 18.
• Soare șl umbră : MUNCA — 20.
• Pentru încă puțini dolari : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Tarzan, omul-malmuță : FLACĂRA
— 15,30 ; 18.

Cîbin și în apropierea cheilor sale, 
nu au zăbovit doar cei cîțiva invitați, 
ci, spontan s-a adunat tot satul, as- 
cultînd cu respect și înfiorare ver
surile Mioriței, baladele lui Daian și 
Vălean, cîntoc”’ din fluier al cio
banilor sibieni Ta' cînd programul 
oficial s-a încheiat sătenii au aprins 
pe malul ape’ foruri și au continuat 
să cînte și să joace pipă după miezul 
nopții, numai pentru bucuria sufle
tului lor și a oaspeților care mai ză
boviseră pe aceste locuri de baladă, 
în aceste momente am înțeles că fes
tivalul județean Iși atinsese cu ade
vărat scopul.

Din noianul impresiilor reținem 
încă o trăsătură a „C'hiniumului" 
care îi conferă originalitate în an
samblul manifestărilor similare în- 
tr-o discuție cu invitații, organiza
torii au răspuns foarte laconic unor 
sugestii formulate :

— Le-am făcut anul trecut. Nu 
vrem să ne repetăm.

/Afirmația e revelatoare pentru fe
lul în care a fost conceput festivalul: 
cale liberă fanteziei, acțiunilor în

drăznețe, origina
le, lucrurilor noi, 
neîncercate încă. 
Piesele de teatru, 
de pildă, au fost 
toate montate în 
aer liber : „Ali- 
zuna" de Tina Io- 
nescu-Demetrian, 
piesă care porneș

te de la cîteva motive folclorice, în 
ambianța mirifică a parcului „Sub a- 
rini", „Egmont" în curtea interioară a 
muzeului Brukenthal, „Richard al 
III-lea" lîngă zidurile cetății, decoru
rile încorporînd organic vechile întă- 
rituri și bastioanele de apărare, iar 
„Cuvioasa Elena" în pitoreasca Piață 
a Aurarilor, cadru îdeal prin culori și 
dimensiuni al unui spectacol de pă
puși. Succesul de public (piesele au 
continuat să fie jucate într-o micro- 
stagiune estivală) a demonstrat că 
inițiativa poate fi extinsă.

Noutățile nu s-au referit doar la 
forma de prezentare a manifestă
rilor, ci au vizat în primul rind con
ținutul lor. Un exemplu convingător 
ni-1 oferă recitalul de balade și le
gende populare săsești susținut în 
cetatea de la Cisriădioara. Folcloriș
tii sibieni ca și artiștii amatori din 
comună au întreprins aici o adevă
rată muncă de pionierat. Melodii 
vechi de sute de ani, aproape ui
tate, au fost scoase la iveală, reîn- 
vățate și incluse în repertoriul per
manent al corurilor din Cisnădie, 
Cisnădioara și Șura Mare. Conținutul 
social, bogata melodicitate. cantabi
litatea lor au constituit o surpri
ză plăcută pentru toți cel prezenți.

Dacă Ia manifestările amintita 
pînă acum adăugăm un vibrant re
cital de poezie „Cîntece pentru par
tid", impresionînd prin patosul cu 
care poeții noștri au dat glas sen
timentelor profunde ale întregului 
popor, de dragoste față de realiză
rile anilor noștri, dacă amintim cele 
două dezbateri teoretice pe tema : 
„Profilul teatrelor din țară" și „Ten
dințe în dramaturgia originală con- • 
temporană" la care au participat oa
meni de teatru din întreaga țară, 
dezbateri fructuoase, pline de su
gestii fertile pentru cei prezenți, 
dacă nu omitem din enumerare nici 
vernisajul galeriei de artă a Bru- 
kentlialului, se încheagă în fața noas
tră imaginea globală a unui festival 
extrem de variat. Iar reușitele le mă
surăm cu unicul criteriu de apreciere 
care ar trebui să existe pentru ase
menea manifestări: ecoul stîrnit în 
rîndul publicului. Debutînd și conti- 
nuînd sub semnul căutării unor noi 
căi de valorificare a potențelor spiri
tuale ale populației românești, săsești, 
maghiare, care de veacuri au trăit, au 
muncit și au creat într-o frățească 
prietenie valori și frumuseți aflata 
azi la loc de 
turii noastre 
promite și în 
după cum ne mărturiseau organiza
torii, o consecventă orientare pe a- 
celași drum.

cinste în peisajul cul- 
sociale, „Cibinium" 
edițiile sale viitoare,

Radu CONSTANTINESCU

Eva" și, tn sfîrșit, volu
mul cu acest din urmă ti
tlu, reunind scrieri din
tre cele mai reprezenta
tive ale dv. Multe dintre 
ele lasă să se întrevadă o 
adevărată fascinație a 
Nordului, o statornică pa
siune cu care vă apropi- 
ați de oamenii, mările, pei
sajele naturii și așezările 
din ținuturile 
Cum s-a născut 
pasiune ?

— Există o boală a Arc
ticii. Mu Iți oameni sufe
ră de boala asta. Cei care 
trăiesc un timp în condi
țiile grele ale Nordului și 
care știu ce înseamnă 
ma, e de-ajuns să se în
toarcă acasă ca 
mult un an să-i apuce do
rul, să tînjească după aces
te țindturi, hotărîndu-se 
apoi să Ie revadă. Am ni
merit în Nord în 1956. E- 
ram pe atunci student la 
Institutul de literatură și 
aveam o admirație deose
bită pentru scriitorul Priș- 
vin, cel care, între altele, 
a prelucrat un basm popu
lar numit „Kolobok". El fu
sese acolo prin 1905. M-am 
decis să merg pe urmele 
lui ca să văd ce s-a petre
cut nou în acele ținuturi 
după o jumătate de secol. 
Am găsit 
minunați, 
faptul că ei 
zăvoare ia uși. Dacă 
neva voia să arate că 
sește de acasă punea 
semn în dreptul ușii, 
cunoscut acolo , vraja 
taina nopților albe și 
ales frumoasa limbă

nordice, 
această

cli-
după cel

acolo
Și m-a

nu

la Marea Albă. Așa-numi- 
ții pomoreni. încă din se
colele XII și XIII au în
ceput să vină în Nord și 
să se stabilească oameni 
îndeosebi din Novgorod și 
Pskov. Acești oameni nu 
au trăit in iobăgie, au fost 
țărani liberi și faptul a- 
cesta s-a răsfrînt în men
talitatea lor. Se îndelet
niceau îndeosebi cu comer-

mu- 
mea

iernii și am văzut oame
nii pescuind. Tineretul 
e entuziast, iubește 
zică. în povestirea 
„Kalevala" am căutat »ă
descriu mai pe larg viața 
și obiceiurile acestor oa
meni. Desigur, Nordul cons
tituie una din temele pre
dilecte ale scrierilor me
le, dar acestea, cum 
poate observa, nu se

se 
re-

țul, lntîmplarea 
aceasta, în cazul 
hov : o doamnă a venit cu 
un cățel într-un orășel și 
s-a întîlnit cu un bărbat. 
Ceea ce urmează face însă 
scriitorul. Am locuit timp 
de o lună la Ialta împreu
nă cu prozatorul Konețki. 
Ne-am plimbat pe străzi, 
de-a lungul cheiurilor. De 
aici s-a născut povestirea

poate fi 
unui Ce-

FLORI
ALE PRIETENIEI

DE VORBA CU PROZATORUL SOVIETIC IURI KAZAKOV

oamenl 
uimit 
aveau 

ci- 
lip- 
un 

Am 
Și mai 
a 

Nordului, atît de suculen
tă, de bogată în 
și forme arhaice, pe care 
populația a știut s-o păs
treze atît de bine împreu
nă cu celelalte trăsături 
naționale, cu basme și le
gende străvechi. Acolo am 
întîlnit micile populații 
ugro-fine ce s-au instalat

expresii

țul , vtnătoarea și pescu
itul. Făceau mai ales co
merț cu blănuri. în casele 
lor se găsesc și astăzi o- 
biecte de porțelan și fa
ianță din Olanda, datînd 
din secolul al XIV-lea. E- 
le sînt moștenite din ta- 
tă-n fiu și au o valoare i- 
nestimabilă. Și peisajele, 
natura e minunată în a- 
cele locuri. Marea cu flu
xul și refluxul 
carii, t 
1956 
de
meni. Și de atunci am re
venit acolo, bineînțeles în 
locuri diferite, de ze~e 
ori. Am fost și în timpul

rt-iiuxul ei, pes- 
nopțile albe... In 

am fost fermecat 
viața acestor oa-

duc numai la el. De alt
fel urmează să-mi apară 
niște povestiri ce au ca 
subiect viața citadină.

— Ce valoare conside
rați că are experiența de 
viață pentru un scriitor ?

— Sînt convins că nu 
numai creația mea, dar a 
oricărui alt scriitor are pe 
undeva un caracter auto
biografic. Tot ce citim, fie 
Thomas Mann, fie Tolstoi 
sau Dostoievski prezintă și 
acest caracter. în viața 
fiecărui om începînd cu 
copilăria și terminînd cu 
maturitatea există mai 
multe straturi care tn o- 
peră se suprapun. Subiec-

J
mea „Nordul blestemat”, 
în care eu și Konețki de
venim... doi marinari pe- 
trecîndu-și concediul la 
Ialta. Dacă un om nu a 
trăit bombardamente și nu 
a fost pe front Tiu poate 
descrie războiul Tot așa 
în cazul altor aspecte ale 
vieții pe care trebuie să 
le fi cunoscut bine înainte 
de a le înfățișa.

— Pentru că ați amintit 
de povestirea „Nordul 
blestemat", există în ea 
un episod în care, după 
vizitarea casei lui Cehov la 
Ialta, unul dintre eroi 
exclamă : „îl iubesc foar
te mult pe Cehov". Ce vă

spun dv. marii scriitori 
. clasici ruși, cu deosebire 

Cehov, unul din maeștrii 
genului scurt a cărui evo
care nu mi se pare de loc 
întîmplătoare în această po
vestire ?

— Scriitorii sovietici mai 
mult decît alți scriitori 
contemporani, îndeosebi 
din Occident sînt păstră
tori ai tradiției. Dincolo 
de orice inovație sau ori
ginalitate, la scriitorii noș
tri cei mai moderni se în- 

. trevăd aceste viguroase ră
dăcini clasice. Pe Cehov 
ÎI iubesc în egală măsură 
cu Bunin, adică foarte 
mult, tocmai pentru că 
sînt atît de profunzi și atît 
de diferiți Intre ei.

— Cum definiți rolul li
teraturii și al prozei în 
special în contextul actua
lității ?

— Dacă ar fi să vorbim 
In cuvinte mari, patetice, 
literatura reprezintă con
știința de sine a omenirii. 
Omul care se desăvîrșește 
se întreabă mereu : ce sînt 
eu ? Și .scriitorii, pe mă
sura talentului lor, se stră
duiesc să răspundă la a- 
ceastă întrebare și proba
bil că acest răspuns nu 
s-a dat încă. De aceea li
teratura este un !'■ 
etern. Ea influențează însă 
puternic asupra caracteru
lui, asupra formației omu
lui. Așa își dovedesc ros
tul povestirile pentru co
pii, pentru tineret. Milioa
ne de fete și de băieți din 
toată lumea se înduioșează 
și uneori chiar plîng citind 
povestiri emoționante. Și 
mai tîrziu, după 45 de ani, 
cînd s-a obișnuit cu greu
tățile vieții, omul mai vi
brează și mai plînge și a- 
tunci. Și, uite, de asta se 
ivește literatura. Desigur, 
am în vedere o literatură 
pusă în slujba unor mari 
idealuri ale umanității, 
care să-l înnobileze pe om 
și nu o literatură de proas-

tă calitate, care promovea
ză cinismul, perversitatea 
sau sadismul. Aceasta din 
urmă poate exercita și ea 
o anume influență asupra 
conștiinței, însă una dău
nătoare.

— Ca membru al 
delegații de scriitori 
vietici ce ne vizitează 
în cadrul schimburilor 
văzute în înțelegerea 
colaborare dintre 
nile scriitorilor din Uniu
nea Sovietică și România, 
ce ne puteți spune despre 
utilitatea acestor călătorii, 
cum contribuie ele la întă
rirea prieteniei dintre po
poarele noastre ?

— Prietenia între popoa
re este în primul rînd prie
tenia între oameni con- 
creți. Și cu cît vor fi mai 
multe prietenii de acest 
fel, cu atît se vor cunoaș
te mai bine aceste po
poare. între Uniunea scrii
torilor din țara noastră și 
Uniunea scriitorilor din 
România se semnează un 
acord de schimburi cultu
rale. Fiecare nouă vizită, 
fiecare nouă călătorie ne 
îmbogățește mult, așa în- 
cît văd în aceste schim
buri culturale o idee foar
te bună. Și e de dorit să 
sporească șl mai mult nu
mărul scriitorilor sovietici 
care vin în România și al 
celor români care merg în 
Uniunea Sovietică.

— Vă aflați pentru a 
treia oară în România. A- 
cum, la capătul acestei noi 
călătorii, cu ce impresii 
plecați din tara noastră ?

— Cu cele mai minuna
te impresii. Faptul că am 
venit a treia oară e o do
vadă că m-am îndrăgostit 
de România. Sper să mai 
revin in această țară în- 
cîntătoare și atît de diver
să. Noi, spre deosebire de 
dv., avem Arctica și pusti
uri. în afară de asta. Româ
nia are tot ce-i trebuie : 
rîuri, fluviu, munți, cîm-

unei 
so- 

țara 
pre- 

de 
Uniu-

se gă- 
o su- 
ca să

pil, mare... Și toate 
sesc concentrate pe 
prafață mică. Noi, 
ne ducem la mare trebuie 
să străbatem mari distan
țe, uneori de mii de kilo
metri. Pentru dv. marea 
se află foarte aproape. M-a 
impresionat în mod deose
bit enorma diversitate a 
arhitecturii rurale. în fie
care sat aproape că nu 
găsești două case care să 
semene, fără să mal vor
besc de specificul fiecărei 
regiuni. La noi diversitatea 
se poate observa pe re
giuni imense. La dv., la 
fiecare 10 km. vezi un sat 
cu totul altfel. Am vizitat 
Sinaia, Brașovul, Sibiul, 
Sighișoara, Piatra Neamț, 
cheile Blcazului, Mamaia, 
am fost de asemenea la 
Suceava și am văzut ce 
casă de cultură frumoasă 
s-a construit 
mai presus 
impresie 
ternică 
oamenii 
foarte ospitalieri și, 
acest sens, vă voi relata 
o întîmplare. Colegul meu 
Lomia e din Abhazia, re
numită prin oamenii ei os
pitalieri. Dacă te duci acolo 
și ceri apă, ei îți 
bel vin. Și gazda 
tine. Am vrut să 
dacă ospitalitatea 
se întîlnește și în 
nia. Și cînd ne-am întors 
de la Suceava la Piatra 
Neamț ne-am hotărît să 
Intrăm într-o casă româ
nească obișnuită. Gazda 
ne-a poftit înăuntru. Șl 
îndată, pe masă, au apă
rut țuica și gustările... To- 

a fost minunat. Cînd 
plecat, Lomia era feri- 
să constate că n-a gre- 
că și aici a întîlnit a-

acolo. Dar 
de toate o 

deosebit de pu- 
mi-au produs-o 

întâlniți. Sînt 
tn

dau să 
bea cu 
vedem 

aceasta
Româ-

tul
am
cit
șit,
ceeași ospitalitate ca în Ab- 
hazia.

Adrian ANGHELESCU
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Plenara Comitetului Executiv

al Uniunii Societăților 

de Științe Medicale
în cursul zilei de joi a avut loc !n 

Capitală Plenara lărgită a Comite
tului Executiv al Uniunii Societăților 
de Științe Medicale din Republica 
Socialistă România, care a dezbătut 
Tezele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român pentru Con
gresul al X-lea al partidului și pro
iectul de Directive privind planul 
cincinal pe anii 1971—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării economiei 
naționale în perioada 1976—1980.

Prof. Nicolae Nestorescu, președin
tele Uniunii Societăților de Științe 
Medicale, a făcut o expunere în legă
tură cu documentele programatice 
puse în dezbaterea întregului popor. 
După ce a arătat că membrii Uniunii 
Societăților de Științe Medicale, me
dici, farmaciști, cadre medii sanitare, 
au Jntîmpinat cu mare interes și deo
sebită satisfacție Tezele și proiectul 
de Directive, vorbitorul a subliniat a- 
tenția permanentă pe care o acordă1 
partidul științei medicale și ocrotirii 
sănătății în țara noastră. Traducerea 
în viață a obiectivelor prevăzute în 
Teze și în Directive privitoare la o- 
crotirea sănătății poporului nostru — 
a spus vorbitorul — devine sarcina 
de bază a tuturor cadrelor medlco- 
sanitare.

în cadrul plenarei au luat cuvîn- 
tul numeroși participant!, care au dat 
o înaltă apreciere documentelor, ca
racterului lor realist și mobilizator, 
contribuției acestora la dezvoltarea 
în continuare a României pe calea 
socialismului, asigurînd totodată con
ducerea partidului că vor participa 
activ la îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin.______

într-o atmosferă de însuflețit en
tuziasm, participanții la plenară au 
adoptat textul unei scrisori adresate 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune prin
tre altele :

Reprezentanții celor peste 77 000 
membri ai U.S.S.M. — medici, far
maciști și cadre medii sanitare — își 
exprimă totala lor adeziune față de 
conținutul programatic al acestor do
cumente, inalta prețuire și recunoș
tință față de Comitetul Central, de 
dv. personal tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru clarviziunea, rea
lismul și spiritul de profund umanism 
cu care conduceți destinele patriei 
noastre, pe drumul desăvîrșirii con
struirii socialismului

Analizînd sarcinile ce revin tuturor 
membrilor Uniunii Societăților de Ști
ințe Medicale, pentru îndeplinirea o- 
biectivelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, dezbate
rile au scos în evidență însemnătatea 
excepțională pe care o va avea în 
viața poporului nostru Congresul al 
X-lea al P.C.R., perspectivele mărețe 
pe care acesta le va deschide dezvol
tării viitoare a țării și odată cu a- 
ceasta ocrotirii sănătății poporului.

Participanții la plenară și-au ex
primat hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce Ie revin din Tezele și 
Directivele Congresului al X-Iea în 
domeniul îmbunătățirii cercetării ști
ințifice și a creșterii rolului acesteia 
în soluționarea celor mai stringente 
aspecte ale ocrotirii sănătății.

Plenara Consiliului Central

al Asociației Juriștilor 

din România
Tot joi a avut loc Plenara lărgită 

a Consiliului Central al Asociației 
Juriștilor din România, lucrările a- 
vînd aceeași ordine de zi.

Președintele Asociației Juriștilor, 
Stelian Nițulescu, a făcut o amplă 
expunere în legătură cu documen
tele pregătitoare ale Congresului, 
puse în dezbaterea întregului po
por. El a subliniat excepționala în
semnătate teoretică și practică a a- 
cestor documente care definesc o- 
biectivele de viitor, coordonatele 
principale ale activității în toate 
sectoarele vieții sociale, economice 
și de stat. După ce a trecut în re
vistă sarcinile ce revin Asociației Ju
riștilor, vorbitorul a subliniat că A- 
sociația Juriștilor, ca membru al 
Frontului Unității Socialiste, expri
mă, în numele tuturor juriștilor din 
România, întreaga adeziune la înal
tele principii cuprinse în Tezele Co- 
nitetului Central și în proiectul de 
Directive, asigură Comitetul Central 
al partidului că va milita neobosit 
pentru realizarea sarcinilor trasate 
de partid.

Asociația Juriștilor — a spus prin
tre altele, vorbitorul — va sprijini 
activ acțiunea de educare a mase
lor pentru dezvoltarea conștiinței în
datoririlor cetățenești și a respec
tului față de lege, în scopul întări
rii legalității și a democrației socia
liste și va intensifica, în același scop, 
activitatea de prevenire a faptelor 
antisociale.

In același spirit au vorbit nume
roși participant! care au luat cu- 
vîntul în cadrul ședinței.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au

adoptat în unanimitate o scrisoare 
adresată Comitetului Centra) al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune, printre altele : Par
ticipanții la plenară au subli
niat consecvența cu care partidul 
nostru asigură dezvoltarea perma
nentă a democrației socialiste, per
fecționarea cadrului de afirmaro a 
personalității fiecărui cetățean.

In programul supus dezbaterii pu
blice, plenara noastră lărgită vede 
continuarea pe un plan superior a 
politicii inaugurate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., o garanție a asi
gurării evoluției ascendente a pro
cesului de continuă înflorire mate
rială și spirituală a națiunii noastre 
socialiste.

Dînd expresie gîndurilor și senti
mentelor de mindrie patriotică și de 
recunoștință față de partid, juriștii 
— români și cei din rîndurile națio
nalităților conlocuitoare — exprimîn- 
du-și totala și unanima adeziune față 
de documentele supuse dezbaterii 
maselor, asigură Comitetul Central 
al partidului și pe dumneavoastră 
personal, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea 
nestrămutată de a depune toate e- 
forturile pentru îndeplinirea neabă
tută a politicii partidului, de a ne 
consacra întreaga capacitate, energie 
și putere de muncă înfăptuirii sar
cinilor ce ne revin din documentele 
de partid, de a sluji nobila cauză a 
desăvîrșirii construcției socialiste, a 
propășirii și înfloririi scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă Româ
nia.

(Agerpres)

Telegrame

Tovarășul Ștefan Voltec, președin
tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a primit 
o telegramă de la Czeslaw Wycech, 
prin care mulțumește pentru felici
tările și urările ce i-au fost adresate 
cu ocazia realegerii sale în funcția de 
mareșal al Seimului R, P. Polone.

*
Tovarășul Ștefan Voltec, președin

tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a pri
mit o telegramă de mulțumire din 
partea tovarășului D. Tevegmid pen
tru felicitările ce i-au fost adresate 
cu prilejul alegerii sale în funcția 
de președinte al Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare Mongole.

*
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Populare Polone, Stefan 
Jedrychowski, a trimis o telegramă 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, în care mulțumește pentru 
urările transmise cu ocazia reale
gerii sale în funcția de ministru al 
afacerilor externe și își exprimă spe
ranța că relațiile de prietenie fră
țească și colaborare multilaterală 
existente între cele două țări se vor 
consolida și adîncii și în viitor.

*
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o tele
gramă din partea lui Luvsantorjiin 
Toiv, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole, prin 
care acesta mulțumește pentru feli
citările primite cu prilejul zilei na
ționale a Republicii Populare Mon
gole.

★
Ministrul relațiilor externe al Re

publicii Venezuela, Aristides Calvani, 
a trimis o telegramă ministrului a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
în care mulțumește pentru felicită
rile transmise cu ocazia zilei națio
nale a Republicii Venezuela și adre
sează urări pentru strîngerea legă
turilor de prietenie dintre România 
și Venezuela.

Cronica zilei
La invitația președintelui Comite

tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, joi după-amiază 
a sosit în Capitală Kristen Helveg 
Petersen, ministrul afacerilor cultu
rale din Danemarca, cu soția, 
pentru a face o vizită ,în țara 
noastră. La sosire, pe aeropor
tul Băneasa, se aflau președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, membri ai con
ducerii C.S.C.A., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
Au fost prezenți, de asemenea, Ri
chard Wagner Hansen, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Danemarcei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Joi, la sediul Asociației de drept 

internațional și relații internaționale, 
dl. George Sherry, funcționar supe
rior la cabinetul subsecretarului ge
neral O.N.U., a conferințiat despre 
„Forțele O.N.U pentru meținerea 
păcii". Au fost prezenți funcționari 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
membri ai Institutului de cercetări 
juridice și membri ai asociației.

& nou șantier 

al tineretului
In zona de îmbunătățiri funciare 

Turnu—Pecica—Arad s-a deschis un 
nou șantier național de muncă pa
triotică a tineretului. Cei dintîi bri
gadieri sosiți pe șantier sînt studenți 
de la Universitatea „Babeș Bolyai" 
din Cluj. Primilor brigadieri li se 
vor alătura în curînd și alți studenți 
clujeni, precum și tineri din județul 
Arad.

Prin lucrările de hidroameliorații 
ce se execută în această parte a ju
dețului Arad, tinerii brigadieri vor 
contribui la sporirea potențialului 
productiv al unei suprafețe de peste 
20 000 ha terenuri agricole.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

® O O

Vizită Ea Expoziția
industriei locale din Capitală
Expoziția industriei locale organi

zată în Capitală în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării patriei, 
a fost vizitată joi dimineața de tova
rășul Leonte Răutu și Ion Pățan, vi
cepreședinți ai Consiliului de Miniș
tri, Gheorghe Stoica, șeful Direcției 
generale pentru consiliile populare, 
Petre Blajovici, președintele Comite
tului de Stat pentru economia și ad
ministrația locală, Dumitru Popa, 
primarul general al Capitalei, miniș

tri, reprezentanți ai Camerei de co
merț, și ai altor instituții economice 

Vicepreședintele Comitetului de 
Stat pentru economia și administra
ția locală, Ion Chirilescu, a prezentat 
oaspeților miile de exponate — pro
duse de uz casnic și gospodăresc, ce
ramică, mobilă, tricotaje, articole 
pentru sport etc. — realizate de a- 
proape 120 de întreprinderi ale in
dustriei locale din toate județele țării

LA MAREA
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La cinematograful „Timpuri Noi"

UN NOU PROGRAM DE SCURT- 
METRAJE ROMÂNEȘTI 

„CAMPIONATELE EUROPE
NE DE BOX" (scenariul și re
gia : Eugen Popiță ; imaginea 
Kiamil Kiamil), spectatorii vor 
revedea pe cei mai buni re
prezentanți ai boxului româ
nesc. Alte producții noi sînt 
„CICLONUL", film inspirat de . 
activitatea din laboratoarele - ț 
Institutului de energetică al 
Academiei Republicii Socialis
te România, realizat de Ale
xandru Gaspar și Francisc 
Patakfalvi, „OUL LUI CO- 
LUMB" (scenariul și regia : Al. 
Sîrbu ; imaginea L. Nițu, L. 
Georgescu) și ORIZONT ȘTI
INȚIFIC nr. 6/1969.

Afișul pentru aceste zile al 
cinematografului „Timpuri 
Noi“ din Capitală anunță noi 
realizări ale cinematografiei 
românești de scurt-metraj. 
Spectatorii au prilejul să vi
zioneze filmul „METALE NE
OBIȘNUITE" (scenariul : Doru 
Cheșu, Ioana Popescu ; regia 
— Doru Cheșu ; imaginea — 
Victor Popescu) ce-și propune 
să prezinte cele mai importan
te elemente ale metalurgiei 
moderne ; filmul-reportaj „RE- 
CLAMAȚIE" (scenariul de 
Vartan Arachelian ; regia — 
Gabriel Barta; imaginea — 
Gheorghe Herschdorfer) ; IN

ȘTIRI SPORTIVE
ÎNCEPlND DE ASTAZI, PE TE

RENURILE CLUBULUI „PROGRE
SUL" DIN CAPITALĂ SE DESFĂ
ȘOARĂ FINALA ZONEI EURO
PENE A „CUPEI DAVIS" între e- 
chipele de tenis ale U.R.S.S. și Ro
mâniei, In urma tragerii la sorți 
programul primei zile este următo
rul : Ion Țiriac-Thomas Lejus și Iile 
Năstase-Aleksandr Metreveli. Me
ciul Tirlac-Lejus începe la ora 14,30. 
Sîmbătă de la ora 15,30 are loc par
tida de dublu, iar duminică ultimele 
jocuri de simplu: Năstase-Lejus și 
Țiriac-Metreveli.

FOSTUL CAMPION MONDIAL 
DE BOX la cat. mijlocie, americanul 
de culoare Emile Griffith, și-a fă
cut reintrarea la Syracusa după o 
absență de cîteva luni din ring. El 
l-a învins prin K.O. în repriza a 7-a 
pe Dick Di Veronica.

CUNOSCUTA ECHIPA DE FOT
BAL NACIONAL (Uruguay) a evo
luat la Berlin în compania unei se
lecționate a R. D. Germane, Uru- 
guayenii au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (1—0).

In localitatea Boulder (Colorado) 
au continuat CAMPIONATELE MON
DIALE DE LUPTE GRECO-ROMA- 
NE PENTRU JUNIORI. Iată princi
palele rezultate înregistrate în turul 
doi : cat. 65 kg — Leaudenov (Bul
garia) b.p Gogoladze (U.R.S.S.) ; cat. 
81 kg — Gerlach (R.F.G.) b.p Fihn 
(Suedia) ; cat. 87 kg ; — Petkov (Bul
garia) b.p. Clark (S.U.A.) ; cat. plus 
87 kg — Thompson (S.U.A.) b. desca
lificare Stancev (Bulgaria).

SlMBĂTĂ VA AVEA LOC LA 
CONSTANȚA meciul internațional 
de fotbal dintre echipa Farul din 
localitate și formația Cerno Odesa. 
Jocul va începe la ora 20,30. Revan
șa acestei intîlniri se va disputa 
marți 22 iulie.

LA RAGUSA (Italia) au continuat 
întîlnirile din cadrul turneului femi
nin internațional de baschet. Echipa 
Cehoslovaciei a învins cu 65—44 
(31—26), echipa României, iar Franța 
a întrecut Italia cu 53—42 (27—17).

IN RUNDA A DOUA A TURNE
ULUI INTERNAȚIONAL MASCU
LIN DE ȘAH DE LA AMSTERDAM, 
Portisch (Ungaria) a cîștigat la 
Gheorghiu (România). Liberson 
(U.R.S.S.), a obținut victoria la Ree 
(Olanda) și conduce acum în clasa
ment cu 2 puncte fiind urmat de 
Portisch (Ungaria), Stein (U.R.S.S.), 
Damianovici (Iugoslavia) și Vasiukov 
(U.R.S.S.) cu cîte 1,5 puncte.

NOUL CAMPION EUROPEAN LA 
CATEGORIA „SEMIUȘOARA" este 
boxerul vest-german Gerard Pias- 
kowski. In meciul desfășurat la Vibo

v

(Italia) el l-a învins la puncte, după 
15 reprize, pe fostul deținător al cen
turii, italianul Remo Golfarini.

La Vlena, în finala masculină a 
„Criteriului european" pentru juniori 
la tenis de masă echipa Cehoslova
ciei a invins cu 5—2 ecnipa Ungariei 
La feminin, pe primul loc s-au clasat 
junioarele din U.R.S.S., care, în fi
nală, au produs o mare surpriză în- 
vingind cu 3—1 echipa Cehoslovaciei 
deținătoarea trofeului.

La ATENA a început Intîlnirea de 
atletism dintre echipele de juniori 
ale Greciei și României. După prima 
zi, scorul este favorabil cu 59—47 
puncte atleților români. Cîteva din 
rezultatele mai importante; 100 m 
plat — Szabo (R) 10” 5/10 ; înălțime 
— Chira (R) 1,91 m ] lungime — 
Ionescu 7,05 m; greutate — Dendrinos 
(G) 13,98 m ; 1 500 m obstacole — 
Lupan (R) 4' 07” 4/10 | suliță — Te- 
lonis (G) 61,16 m.

In bazinul descoperit de lîngă sta
dionul „Lenin" din Moscova s-a dis
putat a doua întîlnire internațională 
de polo pe apă dintre echipele de 
tineret ale U.R.S.S. și României. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
5—1.

A 19-A ETAPA . A TURULUI CI
CLIST AL FRANȚEI, disputată pe 
traseul Libourne-Brlve (192,5 km) a 
fost cîștigată de englezul Barry Ho
ban în 5h 30’ 57”. în clasamentul ge
neral continuă să conducă belgianul 
Merckx, urmat de Pingeon (Franța), 
Poulidor (Franța), Gimondi (Italia), 
etc.

A început TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE FOTBAL DE LA NEW 
YORK. în primul joc, echipa brazi
liană „Portuguesa Desportos" Sao 
Paulo, a dispus cu scorul de 1—0 
(1—0) de echipa „New York Greek 
Americans". Olimpiakos Pireu a cîș
tigat cu 2—0 (1—0) în fața echipei 
M.T.K. Budapesta.

LA 27 SEPTEMBRIE ÎNCEP LA 
NEAPOLE ȘI CASERTA ÎNTRECE
RILE CAMPIONATELOR EUROPE
NE DE BASCHET, rezervate echipe
lor masculine. Din grupa preliminară 
A fac parte echipele Italiei, Spaniei, 
Israelului, Poloniei, Cehoslovaciei și 
României. In cursul zilei de ieri a 
fost alcătuit programul meciurilor 
pe zile. La 27 septembrie echipa Ro
mâniei va juca cu echipa Cehoslova
ciei. Baschetbaliștii români vor în- 
tîlni apoi echipa Italiei la 28 sep
tembrie, la 29 septembrie vor juca cu 
selecționata Israelului, la 1 octombrie 
cu Spania, iar la 2 octombrie cu Po
lonia. Din grupa B (jocurile vor avea 
loc la Caserta) fac parte formațiile 
Iugoslaviei, Greciei, Ungariei. 
U.R.S.S., Bulgariei și Suediei. Tur
neul final este programat la Neapole

Membrii delegației Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene s-au 
întîlnit joi dimineața cu membrii Bi
roului și președinții unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

La întîlnire au luat parte pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, Mia Groza, Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinți ai M.A.N., Du
mitru Balalia, Traian Ionașcu, 
Gheorghe Roșu, Alexandru Senco- 
vici, Gheorghe Vasilichi, Aurel Vi- 
joli, președinți ai unor comisii per
manente ale M.A.N., Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii române de

*
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, condusă de 
Kang Riang Uk, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare Supre
me, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Kim The Hi, a oferit, joi 
seara, o recepție în saloanele amba
sadei.

La recepție au luat parte Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Dumitru Petrescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Mia Groza, Ilie 
Murgulescu, Gheorghe Necula, vice
președinți ai M.A.N., Ștefan Bălan, 
ministrul Invățămîntului, Mihai Ma-

prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N.

A participat Kim The Hi, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București.

Cu acest prilej șeful delegației 
parlamentare coreene a dat celor 
prezenți explicații referitoare la a- 
legerea deputaților, organizarea șl 
activitatea Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene. Președin
tele Marii Adunări Naționale a vor
bit oaspeților despre măsurile luate 
în vederea perfecționării și extinde
rii activității M.A.N.

(Agerpres)

*
rin, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai Consiliului de 
Stat, președinți ai unor comisii per
manente și secretari ai M.A.N., 
conducători ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și organi
zații obștești, academicieni și alțl 
oameni de știință, artă și cultură, 
deputați, ofițeri superiori, ziariști.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, și conducătorul delegației Adu
nării Populare Supreme au toastat 
pentru adîncirea colaborării între 
partidele, guvernele și parlamentele 
celor două țări, pentru dezvoltarea 
prieteniei între popoarele român și 
coreean.

Recepția s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Primirea delegației 
parlamentare columbiene

Joi la amiază, acad. Ilie Murgu
lescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, a primit delegația 
parlamentară columbiană, care face o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte : senatorul 
Dario Marin Vanegas, președintele 
Comisiei a 8-a din Senatul Republi
cii, cu soția, Campo Anibal Toledo, 
Hernando Segura, Luis Lourduy, de
putați, și Fidel Regueros Peralta, se
cretar al Senatului Republicii Co
lumbia.

La întrevedere, care a decurs tn- 
tr-o atmosferă cordială, au luat par

te prof. Traian Ionașcu, președintele 
Comisiei juridice, Gheorghe Vasili
chi, președintele Comisiei sănătate, 
muncă și prevederi sociale, și Mircea 
Rebreanu, secretar al Comisiei juri
dice.

★
In cursul aceleiași zile, membrii de

legației au vizitat noile cartiere de 
locuințe din capitală și Muzeul Sa
tului. în timpul dineului oferit în 
onoarea delegației, Ilie Murgulescu și 
Dario Marin Vanegas au toastat pen
tru dezvoltarea în continuare a re
lațiilor existente între cele două țări.

vremea
Ieri în (ară : Vremea a fost fru

moasă și călduroasă continuînd să 
se încălzească ușor. Cerul a fost va
riabil mai mult senin, în jumătatea 
de sud-vest a țării. Izolat în munții 
Banatului a plouat. VîntuJ a suflat 
în general slab. Temperatura aeru
lui la orele 14 oscila între 20 grade 
la Mangalia și 28 grade la Chișineu 
Criș, Săcuieni și Caracal. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă ți

călduroasă cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat . slab. Temperatura 
maximă a fost de 29 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 și 21 iulie a. c. In țară : Vre
mea se menține frumoasă și căldu
roasă cu cerul mai mult senin. Vînt 
în general slab. Temperaturile mi
nime vor oscila între 14 și 20 grade, 
exceptînd zona de deal și depresiu
nile din estul podișului Transilva
niei, unde vor fi mai coborîte. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinsa 
între 29 și 35 grade, Izolat mai cobo
rîte. In București : Vremea se men
ține frumoasă și călduroasă cu ce
rul mai mult senin. Vîntul în gene
ral slab. Temperatura în creștere.

„PRODCOMPLEX"
o gamă largă de produse 
și servicii pentru populație

Ioane argintii, mișcările de 
energie ce au loc dincolo 
de blindajul recipientilor 
cu forme geometrice ine
dite ? Ce se petrece în pă
ienjenișul de țevi ce urcă 
pînă la înălțimi amețitoare, 
pentru ca de acolo să co
boare sub cota zero, con
form unor legi dictate de 
mirajul aliajelor sau puri
tatea necesară materiei ? 
Apelăm din nou la cifre : 
noua etapă înseamnă anual 
site 300 000 tone de azotat 
de amoniu. 300 000 tone de 
uree — mărgele albe, ca 
ouăle de furnici — 200 000 
tone de acid azotic, 300 000 
tone de amoniac si 120 tone 
de acid nicotinic. Iată ex
primat aritmetic, în ce ur
mează să se convertească 
suma de un miliard și ju
mătate lei care, asa cum 
s-a prevăzut în Directivele 
celui de al IX-lea Congres 
al partidului, a căpătat des
tinația dezvoltării chimiei 
în străvechea capitală a 
tării banilor. Etapa a doua 
înseamnă de fapt un noi 
combinat. Un combinat de 
mari proporții.

Discutăm cu lng. M. Bă- 
descu, de la I.S.C.M. .,Ati 
participat și la etapa I. Ați 
ajuns la clipa de finiș a 
celei de a doua. Cum s-a 
lucrat aici 7“ „Incompara
bil mai bine. Sistematiză
rile subterane, rețelele e- 
lectrice. de abur etc. au 
fost executate înainte. Dru
murile de șantier le-am 
pavat cu dale hexagonale 
de beton care, la nevoie 
— știți ce înseamnă un 
șantier ! — pot fi ușor des
făcute și puse la loc Uti
lajele. apoi : ne-au sosit 
ritmic. Le-am montat și 
noi ritmic. Am avut răgaz 
de rodaj în voie. Din punc
tul nostru de vedere, nu 
vedem ce „surprize" am pu
tea avea la intrarea în func-

țiune. Sîntem încrezători efi 
și aici treburile vor merge 
mult mai bine". Cumula
rea acestei experiențe, gra
dul înalt de automatizare 
al utilajelor, simplificarea 
unor procese tehnologice 
se vor materializa în redu
cerea prețului de cost al 
îngrășămintelor cu aproape 
50 la sută.

Am sosit în combinat . 
chiar în ziua cînd fabrica 
de acid azotic a produs 
primele cantități. Fuioare-

® S 0 E3
colte o simți din febrilita
tea cu care se fac ultimele 
finisări, din ritmul rodaje
lor. La fabrica de uree, 
în sala compresoarelor. am 
găsit la post doi mecanici 
din generații diferite : pe 
Gheorghe Odagiu care a 
luat parte și la etapa întîi 
(„Am muncit pretutindeni 
unde meseria mea a avut 
căutare. Și a avut în ul
timii ani !“) și pe Constan
tin Gogoneață. tînăr com- 
presorist. Compresoarele

B O O O H Ei
care-l cunoaștem la noua 
fabrică de acid azotic, deși 
foarte tînăr, are unsprezece 
ani de muncă în industria 
îngrășămintelor chimice A 
lucrat întîi Ia Roznov Au 
urmat anii Craiovei, care 
„n-au fost deloc ușori. Nu 
știu cum s-a făcut, dar 
aproape că n-am avut o 
clipă de răgaz. Nu toate 
Instalațiile chimice sînt 
«docile», nu toate sînt. dis
puse să asculte de om chiar 
dacă acesta are asupra lor

O H H H H H
litate", lucrurile încep să 
pară mai simple. Vine așa, 
pe nesimțite, un plus de 
încredere în puterea ta de 
om și sentimentul acesta te 
bucură și te liniștește. De 
fapt, ce înseamnă a fi lu
crător chimist aici, unde 
tehnica folosită este de „ul
timă oră" ? înseamnă un 
perfect aliaj dintre cunoș
tințele privind procesul 
tehnologic șl cele necesita
te de stăpînirea complexe
lor utilaje.

Ramuri noi în arborele

le de turn gălbui azvîrlite 
de coșul înălțat deasupra 
tuturor instalațiilor au de
clanșat o vie satisfacție atît 
printre constructori și 
montori. cît și printre chi- 
miști • „Azotui produce !" 
Aceste lungi zile de vară 
vor declanșa și alte satis
facții prilejuite de intrarea 
în funcțiune a unor noi 
obiective. Fabricile de a- 
moniac de azotat de amo
niu. de uree își așteaptă 
rîndul la oficierea ritualu
lui de debut. O vară de re
colte bogate pe platforma 
chimiei craiovene (ca, de 
altfel, și la Pitești, la Rim- 
nicu-Vîlcea și în alte zone).

Prefigurarea acestor re-

dudule egal în sala curată, 
înaltă cu grinzi puternice 
din. beton armat. Din oră 
în oră Odagiu (la parter) 
și Gogoneață (la etaj) ci
tesc parametrii și îi con
semnează conștiincios în 
registre cu antet împrumu
tate de la fabrica cealaltă, 
zisă acum „veche" De alt
fel nu-i singurul element 
de „transfer" de continui
tate... Nu puțini dintre 
muncitorii, maiștrii si in
ginerii de-aici și-au .făcut 
mîna" în alte unități bucu- 
rîndu-se din plin de avan
tajele profesionale oferite 
de o industrie modernă. în 
plin avînt.

Inginerul Ion Nica, pe

atu-ul stăpînului". Acum 
lui Ion Nica 1 s-au încre
dințat o parte din instala
țiile noi. Undeva în încren
gătura de tevl o garnitură 
„scăpa" Se lucra cu măști 
Defectul simplu trebuia 
însă înlăturat cu toată gri
la.

— Ați început să vă obiș- 
riiiiți aici ?

— Sînt. ca să spun așa, 
în etapa intuițiilor... Cum 
să mă explic ? Fiecare in
stalație își are cunoscutele 
și necunoscutele ei Așa- 
numita personalitate. Cînd 
ajungi să simți, să cunoști 
— cu pricepere profesio
nală. se înțelege, dar și in
tuitiv — această „persona-

„Combinatul craicvean 
și, îndeosebi etapa a doua
— remarca ing. Anatol Vla- 
dic, director tehnic în Mi
nisterul Industriei Chimice
— ocupă un spațiu mai re- 
strîns. e gîndit la un mai 
înalt grad de automatizare. 
Pentru noi. el reprezintă o 
bijuterie care va' ridica 
cota chimiei craiovene în 
ierarhia industriei noastre 
de îngrășăminte". încer
căm să „traducem" înțele
sul acestor afirmații Aflăm 
astfel că, în ponderea pro
ducției de îngrășăminte. 
Craiova ocupă al doilea loc 
după Turnu-Măgurele (îna
intea Roznovului, a Tîrgu- 
lul Mureș, a Făgărașului.

a Victoriei). Chimiștit de 
aici produc aproximativ o 
treime din totalul îngră
șămintelor azotoase ale 
țării. Să apelăm însă la o 
imagine și mai exactă . 
cantitatea de substanță ac
tivă ce va porni de la Cra
iova în clipa cînd ambele 
grupuri de fabrici vor pro
duce la capacitățile proiec
tate va putea fertiliza a- 
proximativ 4—5 milioane 
hectare. Așadar, ne aflăm 
pe teritoriul unuia dintre 
cele mai puternice bastioa
ne ale chimiei noastre.

Se profilează noi trepte, 
mai cutezătoare. Astfel. în 
proiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea se 
prevede că producția In
dustriei chimice va crește 
pînă în 1975 cu 85—92 la 
sută, într-un ritm mediu 
anual de 13—14 la sută 
Alte noi și noi uzine se vor 
adăuga celor create în răs
timpul acestui sfert de 
veac. Deocamdată, consem
năm „migrația" spre alte 
obiective a constructorilor 
și montorilor de la noile 
instalații ridicate pe plat
forma craioveană. „Unii 
mergem la Slatina. Alții la 
Turnu-Severin [ar o bună 
parte la Slobozia. Tot la 
obiective ale chimiei, se în
țelege. E nevoie de noi 
acolo" — ne spune maistrul 
montor Pompiliu Stanciu

Fertilitatea ogoarelor se 
plămădește și în retortele 
uriașe ale chimiei care fur
nizează tării milioane de 
tone de substanță activă 
în vara fierbinte a celui 
de-al XXV-lea an de la 
eliberare, chimia româneas
că culege din plin roadele 
maturității sale Hrănit cu 
sevele adinei ale pămîntu- 
lui românesc, arborele chi
miei își rotunjește coroana 
își înmulțește ramurile, 
fiind o prezență viguroasă 
în peisajul economiei so
cialiste.

întreprindere de industrie lo
cală, renumită în țară ca și peste 
hotare, pentru calitatea și diver
sitatea produselor și serviciilor 
sale, „PRODCOMPLEX" din Tg. 
Mureș se modernizează continuu 
și își extinde totodată capacita
tea de producție. Cei 2 000 de 
salariați, muncitori, ingineri și 
tehnicieni, buni cunoscători ai 
meseriilor respective, exigenți 
în activitatea lor, au reușit ca 
întreprinderea lor să fie evi
dențiată în întrecerea socialistă 
pe ramură.

Ce oferă „Prodcomplex" be
neficiarilor săi, populației 7 O 
gamă largă de produse cuprin- 
zînd 620 de sortimente în circa 
1300 de tlpo-dimensiuni. Este 
vorba de covoare, articole din 
sticlă și obiecte din lemn, din 
mase plastice și cauciuc, confec
ții și textile, precum și diverse 
produse alimentare. De la „Prod
complex" s-a expediat de curînd 
la export un nou lot de covoare, 
cu destinația Franța. Pînă la 
sfîrșitul acestui an, colectivul 
întreprinderii va realiza o pro
ducție importantă de covoare, 
de diferite mărimi și modele, 
care vor fi livrate și în alte țări.

„Prodcomplex" se numără prin
tre furnizorii cu renume de pro
duse de artizanat din sticlă. în 
vederea creșterii capacității sale 
de producție în acest domeniu, 
pentru satisfacerea solicitărilor 
mereu crescînde, se construiește 
o nouă fabrică de articole de 
artizanat din sticlă. Aici se vor 
produce o gamă largă de bunuri 
de uz casnic — farfurii, salati- 
ere, diverse servicii, vase de 
flori. Calitatea produselor o vor 
asigura muncitori și specialiști 
de înaltă calificare, ce vor avea 
la dispoziție condiții optime de 
lucru : un laborator special și 
un atelier de creație și prototi
puri. Noua fabrică va începe să 
producă în prima parte a anului 
viitor.

O nouă linie de băuturi răco
ritoare a apărut în sectorul pro
duselor alimentare. Pentru ac
tualul sezon cald, specialiștii 
întreprinderii au pregătit rețe
tele și tehnologiile de fabricație

pentru noi sortimente de răcori
toare din extracte de fructe și ci
trice. Amintim sucul TURIST, 
realizat din vin roșu, o băutură 
cu însușirile vinului roșu, minus 
alcoolul. Un alt răcoritor este 
POCA, produs din extracte de 
fructe de pădure. La întreprin
derea „Prodcomplex" din Tg. Mu
reș a fost pusă în funcțiune și 
o linie tehnologică modernă de 
preparare și îmbuteliere a răco
ritoarelor, a cărei capacitate zil
nică este de 30 000 de sticle. Pa
ralel, unitatea realizează șl 
plicuri cu răcoritoare EXPRES. 
Sînt preparate concentrate din 
sucuri citrice. Dacă dizolvați în 
apă conținutul unui plic EX
PRES, veți obține instantaneu 
o băutură răcoritoare, plăcută, 
reconfortantă. La „Prodcom
plex" se produc, de asemenea, 
și alte băuturi răcoritoare, precum 
și biscuiți simpli sau șprițați, 
turtițe picante și saleuri cu chl- 
mion-„Mureș“.

S-a diversificat mult și gama 
obiectelor de uz casnic concepute 
șl executate în această între
prindere. Ne referim la acele ar
ticole așa-zis mărunte, cum ar fi 
aparatul de îndepărtat sîmburii, 
cuierul de perete, din aluminiu, 
cîrligele pentru haine, agățătoa
rele din sîrmă nichelată cu dis
pozitive de prindere a pantalo
nilor.

întreprinderea de industrie lo
cală din Tg. Mureș primește co
menzi și pentru alte produse, în
tre care, garnituri complete de 
lenjerie pentru nou născuți, len
jerie fină pentru femei, rochițe 
și costumașe pentru copii. La ce
rere se execută perdele pentru 
ferestre, se țes fețe de masă și 
șervețele, se împletește din fire 
de vîscoză sfoară de uscat rufe.

„Prodcomplex" oferă celor in
teresați piese de schimb și acce
sorii pentru autoturisme de dife
rite mărci, huse și suporturi 
pentru port-bagaj. întreprinde
rea dispune de specialiști pentru 
prestări de servicii publice ca re
parații la anvelope și camere din 
cauciuc, recauciucări de roți.

Reportaj publicitate
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CONFERINȚA 
DE PARIS 
ÎN PROBLEMA 
VIETNAMULUI

PARIS 17 (Agerpres). •— Con
ferința cvadripartită în problema 
Vietnamului a ținut joi cea de-a 
26-a ședință. Delegatul S.U.A., 
Henry Cabot Lodge, a insistat a- 
supra propunerii președintelui ad
ministrației saigoneze, generalul 
Thieu, privitoare la organizarea 
unor așa-zise „alegeri libere". El 
a cerut celorlalte delegații să ia 
această propunere ca bază de ne
gocieri. La rîndul său, reprezen
tantul administrației de la Saigon, 
Pham Dang Lam, a prezentat în 
mod oficial conferinței propunerea 
generalului Thieu, pretinzînd că 
alegerile preconizate să fie orga
nizate sub controlul acestei admi
nistrații.

In cuvîntul său, șeful delegației 
R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a su
bliniat că „atîta vreme cît trupele 
americane ocupă Vietnamul de 
sud, populația nu poate avea ale
geri libere, democratice și fără 
amestec străin. Formula sai- 
goneză, a spus vorbitorul, nu poate 
duce de fapt decît la alegeri des
fășurate în umbra baionetelor a- 
mericane".

Conducătoarea delegației gu
vernului revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud, 
Nguyen Thi Binh, a respins „so
luția înșelătoare a așa-ziselor a- 
legeri libere". „Administrația de 
la Saigon, a spus vorbitoarea, nu 
reprezintă pe nimeni și nu are 
absolut nici o calitate de a vorbi în 
numele populației vietnameze în 
nici o problemă. Singurul orga
nism competent este un guvern 
provizoriu de coaliție care va or
ganiza alegeri cu adevărat libere".
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Cl) ON LARG INTERES IN EUROPA
® DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 

URHO KEKKONEN

LONDRA 17 (Agerpres) — „Ini
țiativa Finlandei de a găzdui o con
ferință asupra securității europene 
a fost întîmpinată cu un larg inte
res atît de țările din răsăritul cît și 
în cele din vestul Europei", a decla
rat președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, în fața Consiliului mu
nicipal al Londrei, al cărui oas
pete a fost.

„Politica de neutralitate urmată 
de Finlanda, a spus el, ne dă posi
bilitatea să contribuim la realizarea 
importantei sarcini de destindere

în Europa și de creare a condițiilor 
pentru o cooperare internațională 
mai intensă. Sîntem o țară mică și 
nu avem pretenția să exercităm o 
mare influență asupra altora. Noi 
considerăm însă că în climatul de 
tensiune continuă existentă în Eu
ropa, la un sfert de secol după în
cheierea ostilităților celui de-al do
ilea război mondial, va trebui cre
ată o modalitate pentru găsirea u- 
nei soluții a problemelor care afec
tează securitatea noastră, a tutu
ror".

india Divergențele din partidul
Congresul Național

DELHI 17 (Agerpres). — Criza 
politică ce a izbucnit în India ca ur
mare a divergențelor manifestate în 
cadrul întrunirii de la Bangalore în
tre membrii partidului de guvernă- 
mînt Congresul Național nu pare ușor 
de soluționat. In pofida tentativei de 
reconciliere întreprinse de ministrul 
de interne, M. Chavan, atmosfera din 
sînul partidului se menține încordată. 
Morarj! Desai a refuzat să-și retragă 
cererea de demisie din postul de vi- 
cepremler pe care a prezentat-o pri
mului ministru Indira Gandhi. Ho- 
tărîrea sa a constituit, după cum 
s-a anunțat, o reacție la hotărîrea

premierului indian de a-1 retrage 
portofoliul finanțelor, deoarece Desai 
se împotrivise proiectului de națio
nalizare a băncilor.

Disensiunile existente între liderii 
Congresului Național au fost agra
vate și de demisia președintelui in
terimar al Indiei, V. Giri, nemulțu
mit de faptul că, In cadrul congre
sului de la Bangalore, Sanjiva Reddy 
a fost desemnat candidat la viitoa
rele alegeri prezidențiale.

In cazul în care divergențele nu 
vor fl atenuate, criza ar putea avea 
o evoluție gravă — consideră ob
servatorii politici.

AGRAVAREA
CONFLICTULUI DINTRE

SALVADOR
SI HONDURAS>

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
în ciuda eforturilor de mediere în
treprinse de Organizația Statelor 
Americane, „războiul nedeclarat" în
ceput luni între Salvador și Hon
duras continuă. însărcinatul cu afa
ceri al Hondurasului la O.N.U. a in
format într-o scrisoare adresată se
cretarului general,, U Thant, că or
dinul de încetare a focului, dat de 
Consiliul O.S.A., nu a fost respectat 
decît de țara sa care, în urma con
tinuării activității militare a trupe
lor salvadoriene, se vede obligată 
să reia ostilitățile.

Un fapt nou a intervenit joi, cînd 
guvernul hondurian a anunțat la 
Tegucigalpa că trupele sale au in
trat în teritoriul Salvadorului, iar 
aviația continuă atacurile asupra po
zițiilor militare salvadoriene. Hon
durasul pretinde că pînă acum au 
fost doborîte în lupte aeriene 9 
avioane salvadoriene. In ce privește 
ofensiva trupelor salvadoriene în te
ritoriul hondurian, după cum se a- 
tirmă la Tegucigalpa, ea ar fi fost 
oprită și unitățile atacatoare au fost 
silite să se retragă.

Potrivit agenției U.P.I., reprezen
tanții la O.S.A. ai celor două țări 
centro-americane aflate în conflict 
„continuă să se tîrguiască" asupra 
condițiilor unei încetări a ostilități
lor, cu toate că ambele state au 
anunțat formal că acceptă apelul 
O.S.A. de suspendare a luptelor 
Mediatorul O.S.A., Guillermo Se
villa Casasa, a plecat joi spre Hon
duras cu un nou plan de conciliere 
care prevede : încetarea Imediată a 
ostilităților, o garanție din partea 
guvernului Hondurasului privind 
soarta celor 300 000 de salvadorieni 
care trăiesc în Honduras și retrage
rea Imediată a trupelor Salvadorului

DUPĂ CONGRESUL SOCIALIȘTILOR FRAMCEZI

0 poziție mai realistă 
în problema raporturilor 

cu partidul comunist
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

agențiile de presă transmit:
Delegația Asociației de 

prietenie somâno-sovieiice, 
condusă de tovarășul Clement Rusu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular ju
dețean Cluj, a avut joi o întâlnire cu 
conducători ai Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și legături cultu
rale cu țările străine. Cu acest prilej, 
N. A. Pankov, vicepreședinte al Uniu
nii, a prezentat oaspeților români un 
amplu tablou al activității asociațiilor 
sovietice de prietenie și legături cul
turale cu țările străine. In aceeași zi, 
la Casa prieteniei popoarelor din Mos
cova, delegația română a avut o în
trevedere cu membrii conducerii cen
trale a Asociației de prietenie sovieto- 
română. Au participat mareșalul Uniu
nii Sovietice, S. I. Golikov, și Anna Țu- 
kanova, vicepreședinți ai asociației. 
Anna Țukanova a expus oaspeților as
pecte din activitatea asociației.

0 ședință a Consiliului de 
Minișfri al R. P. Ungare, în 
cadrul căreia Jenă Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, a prezentat o dare 4e 
seamă asupra vizitei delegației de 
partid și guvernamentale ungare în
R. P. Bulgaria, a avut loc joi la Buda
pesta. Ministrul Apărării Naționale, 
Lajos Czinege, a prezentat un raport 
despre recenta vizită a delegației mi
litare ungare în Republica Socialistă 
România. El a apreciat ca pozitivă ex
periența acumulată cu acest prilej. Con
siliul de Miniștri a aprobat dările de 
seamă prezentate.

Secretarul de slat pentru 
afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Mirko Tepavaț, va 
face o vizită oficială în Republica Fe
derală a Germaniei între 27 și 29 iu
lie, transmite agenția Taniug.

Fostul vicepreședinte al
S. U.fî., Hubert Humphrey, care se 
află într-o vizită neoficială în Uniu
nea Sovietică, a fost primit joi, la ce
rerea sa, de Vladimir Kirillin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetului de 
Stat pentru știință și tehnică, cu care 
a avut o convorbire, anunță agenția 
TASS.

Convorbiri sovieto-cnis- 
trîSCO. Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit la 17 iulie pe Otto Mitterer, 
ministru federal al comerțului al Aus
triei, șeful delegației austriece la lu
crările Comisiei mixte sovieto-austriece 
de colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică. După cum anunță agenția 
TASS, în cursul convorbirii au fost a- 
bordate probleme referitoare la dez
voltarea în continuare a relațiilor so
vieto-austriece, inclusiv în privința co
laborării economice bilaterale.

Comandantul forțelor ma
ritime militare ale Republi
cii Socialiste România, vice- 
amiralul Grigore Marteș, care a sosit 
la Split la bordul navei-școală „Mir
cea", s-a întîlnit joi dimineața cu ami
ralul Mate Ierkovici, adjunct pentru 
problemele marinei militare al secre
tarului de stat pentru apărarea națio
nală. Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească. Seara, 
amiralul Mate Ierkovici a oferit un 
dineu în cinstea oaspetelui român. 
Președintele Skupștinei obștinei Split, 
Iakșa Milicici, a oferit un cocteil în 
cinstea comandantului forțelor mariti
me militare ale Republicii Socialiste 
România, a ofițerilor, subofițerilor, ele
vilor și marinarilor de pe nava-școală 
„Mircea".

Miniștrii economiei și ai 
finanțelor din țările membre 
ale C.E.E., care s-au reunit joi la 
Bruxelles, au ajuns la un acord privind 
principiile unui sistem comunitar de 
susținere monetară între „cei șase".

0 întîlnire între reprezentanți 
ai Tineretului Liber German — orga
nizație de tineret din R. D. Germană 
— și ai Federației studenților din Ger
mania occidentală a avut loc la Berlin. 
După cum anunță agenția A.D.N., cu 
acest prilej s-a făcut un schimb de 
păreri în probleme ale luptei antiimpe- 
rialiste.

Încheierea vizitei în R. P. 
Chineză a delegației pakis
taneze, condusă de mareșalul Nui 
Khan, adjunct al președintelui Consi
liului administrativ al Pakistanului, care 
la invitația guvernului chinez a făcut 
o vizită de prietenie în China. La ae
roport, delegația a fost condusă de 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, Huang Iung-șeng, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, și de alte persoane 
oficiale chineze.

Populația Italiei, comunică 
Institutul național de statistică, a fost 
la 1 aprilie 1969 de 54 033 000 locui
tori.

La cîteva zile de la încheierea dez
baterilor celei de-a doua părți a con
gresului noului partid socialist, care 
s-a ținut la Issy Ies Moulineaux, obser
vatorii politici și presa franceză con
tinuă să acorde atenție rezoluției de 
politică generală aprobată cu acest pri
lej, încercînd să-i desprindă semnifica
țiile principale.

Observatorii consideră că rezoluția, 
deși nv înlătură încă toate echivocu- 
rile, în special în problema relațiilor 
socialiștilor cu partidul comunist, care 
s-a aflat în centrul dezbaterilor con
gresului, definește o nouă orientare 
față de cea stabilită cu prilejul primei 
părți a congresului desfășurate în luna 
mai în localitatea Altfortville. Repre- 
zentînd o sinteză a principalelor poziții 
susținute de diversele tendințe din par
tid (Guy Mollet, Savary, Uniunea ge
nerală a cluburilor socialiste) rezoluția 
condamnă orice încercare de alianță cu 
centrismul și, după ce subliniază că u- 
nitatea stîngii constituie „axa normală 
a strategiei socialiștilor", preconizează 
ca partidul socialist să înceapă un 
dialog cu Partidul Comunist Francez 
asupra modalităților de luptă împo
triva forțelor capitalismului, asupra 
căilor de trecere la socialism și stator
nicirii bazelor societății socialiste.

Unii dintre participanții la dezbateri, 
ca Savary, au ținut să declare că dia
logul cu comuniștii trebuie să fie sin
cer, public șt permanent, la toate ni
velurile, să se desfășoare cu calm și să 
fie inițiat cît mai curînd posibil. El a 
fost ales joi prim-secretar al Partidului 
Socialist Francez. Guy Mollet, reafir- 
mînd necesitatea unității stîngii, s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru relua
rea imediată a dialogului cu comu
niștii. „Ei și noi — a spus el — trebuie 
să căutăm împreună, să găsim împreu
nă calea franceză spre socialism'.

Comentînd cuprinsul rezoluției, Ro
land Leroy, membru al Biroului Poli
tic, secretar al P.C.F., după ce a arătat 
că lucrările congresului au reflectat 
criza partidului socialist, criză ce a 
fost adîncită de eșecul serios suferit 
de candidatul acestui partid la recen
tele alegeri prezidențiale, a relevat, în 
același timp, că hotărîrile adoptate dez
văluie elemente pozitive. Acest lucru 
dovedește că se pot produce schimbări 
profunde sub presiunea faptelor și a 
oamenilor muncii socialiști înșiși. El a 
precizat totodată că pentru comuniști 
dialogul nu este un scop în sine ci 
urmărește transformarea societății, ceea 
ce înseamnă a se acționa imediat și 
zi de zi pentru promovarea intereselo' 
oamenilor muncii. Pe de altă parte, 
a menționat că există o contradicție 
între declarația că socialiștii nu inten
ționează să participe la un guvem care

nu s-ar bucura de sprijinul comuniști
lor și declarația de principiu potrivit 
căreia nu se pune chestiunea de a se 
discuta actualmente cu comuniștii un 
program de guvernare.

Relevînd si el această contradicție, 
ziarul „Combat" scrie că „revine noilor 
lideri socialiști să dovedească că în
țeleg să aplice o nouă orientare cu a- 
devărat diferită de cea de ieri".

La rîndul său, scoțînd în evidență 
că evoluția înregistrată nu poate fi pri
mită decît în mod favorabil, dar fără 
exagerări, „L'Humaniti" scrie: „este 
dificil de fapt să se presupună că con
ducătorii socialiști și-au schimbat din- 
tr-o dată complet linia politică și s-au 
angajat în mod categoric pe calea uni
tății pe care o refuzau acum două luni. 
Există însă temeiuri care ne permit să 
tragem concluzia că de la Alfortville la 
Issy Ies Moulineaux au fost înlăturate 
anumite obstacole, iar mai tîrziu ar 
putea fi înregistrat un progres".

Aceasta este, în general, linia pe care 
se situează concluziile majorității ob
servatorilor care apreciază că noua 
orientare a socialiștilor francezi, mai 
realistă, mai lucidă în ce privește ra
porturile cu comuniștii — precum șt 
primenirea echipei conducătoare și 
schimbarea structurii organizatorice a 
partidului — marchează, într-o oare
care măsură, voința de reînnoire a unui 
partid care vrea să rupă cu tergiversă
rile și concepțiile învechite ale fostului 
S.F.I.O.

Delegația C.C. 
al P.C.R. și delegația 

guvernamentală 
română primite de 

președintele Irakului
BAGDAD 17 (Agerpres). — Dele

gația C.C. al P.C.R., formată din to
varășii Mihail Levente, membru al 
C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și delegația guvernamentală 
română, condusă de Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru indus
tria chimică și rafinării, aflate la 
Bagdad cu prilejul festivităților pen
tru sărbătorirea Zilei naționale a 
Irakului, au fost primite de președin
tele Ahmed Hasan Al-Bakr. La între
vedere a asistat ministrul irakian al 
afacerilor externe, Abdul Karim 
Sheikhali. In cursul convorbirii, am
bele părți și-au exprimat dorința de 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări.

Conducătorul delegației guverna
mentale române, împreună cu amba
sadorul României la Bagdad, Con
stantin Stănescu, au avut o întreve
dere cu ministrul petrolului și resur
selor miniere al Irakului, Rashid Al- 
Rifai. Cu acest prilej, au fost discu
tate posibilitățile de cooperare dintre 
România și Irak in domeniul indus
triei petrolului ți chimiei.

Festivitățile de la Bagdad
BAGDAD 17 (Agerpres). — O 

mare paradă militară s-a desfășu
rat joi pe strada principală a Bag
dadului, în cea de-a patra și ultima 
zi a festivităților organizate cu pri
lejul sărbătoririi Zilei naționale a 
tării.

La paradă a asiste' șeful statului 
Irakian, generalul Ahmed Hasan 
Al-Bakr.

STAțIA SOVIETICĂ „LUNA-15"

PLASATĂ PE 0 ORBITĂ A SELENEI
MOSCOVA 17 (Agerpres) — Sta

ția automată sovietică „Luna-15“ a 
fost plasată joi pe o orbită în ju
rul Lunii și a devenit satelit arti
ficial al Lunii, anunță agenția 
T.A.S.S.

Parametrii orbitei circumlunare 
sînt apropiați de cei antecalculațL 
A fost stabilită legătura prin radio 
cu stația. Potrivit informațiilor te- 
lemetrice, aparatura aflată la bor
dul stației funcționează normal.

Stația automată „Luna-15“ a fost 
lansată la 13 iulie. In timpul celor 
102 ore de zbor pe itinerarul cos
mic Pămînt-Lună au fost stabilite 
de 28 ori legături cu stația prin ra
dio, în cursul cărora s-au făcut 
măsurători ale traiectoriei, a fost

verificată funcționarea sistemelor 
de bord și au fost efectuate cerce
tări științifice.

în scopul asigurării apropierii 
stației de Lună s-a efectuat la 14 
iulie corecția traiectoriei el de de
plasare. în timpul apropierii de 
Lună, stația automată a fost o- 
rientată în spațiul cosmic și ’a ore
le 13, ora Moscovei, au fost conec
tate propulsoarele. în acel mo
ment, stația se afla în partea in
vizibilă a Lunii. După frînare, 
stația automată „Luna -15“ s-a pla
sat pe o orbită de satelit artificial 
al Lunii.

> mai rămas 72 zfe « pînă la intîlnirea omului cu Luna

„Ra" a fost abandonat 
temporar. Exploratorul norve
gian Thor Heyerdahl și ceilalți 
șase membri ai echipajului in
ternațional al ambarcațiunii „Ra“ 
au părăsit temporar joi dimineața 
nava construită din papirus din 
cauza valurilor puternice care 
puneau în primejdie viața oame
nilor. Ei s-au urcat la bordul 
yahtului „Shenandoah" care 
sosise de 24 de ore în apropie
rea ambarcațiunii. Heyerdahl a 
precizat că nu a abandonat in
tenția sa de a continua călă
toria de traversare a Oceanu
lui Atlantic, afirmînd că va în
cerca să repare nava în momentul 
cînd furtuna actuală se va liniști.

Premieral desemnat. Rumor, și-a încheiat prima 
rundă de consultări în ve(lerea formării noului guvern italian. El «-a 
Întîlnit joi dimineața cu o delegație a Partidului Socialist Italian, iar în cursul 
serii cu o delegație a Partidului Socialist Unitar, formațiune creată ca urmare 
a scindării P.S.I. Observatorii au impresia că șansele reconstituirii coaliției de 
centru-stînga sînt mai mari în preajma debutului celei de-a doua runde de 
consultări. Evoluției crizei guvernamentale i-au fost consacrate joi ședința Comi
tetului director al Partidului Comunist Italian și plenara Comitetului Central 
al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare.

COOPERAREA ECONOMICĂ ROMÂNO-IRANIANĂ
TEHERAN 17. —

Corespondentul Ager
pres N. Popovici trans
mite : înfăptuirea pre
vederilor acordului de 
cooperare tehnico-eco- 
nomică existent între 
România și Iran a fost 
marcată joi la Teheran 
de încă o acțiune: 
semnarea contractului 
cadru și a contractului 
suplimentar pentru li

vrarea de proiecte uti
laje și mașini, ca și pen
tru acordarea de asis
tență tehnică în vede
rea realizării complexu
lui forestier din regiu
nea Nekazalem Rud. 
Complexul forestier din 
Mazanderan, așa cum 
este stipulat în con
tractele semnate, con
stă în organizarea ex
ploatării și industriali
zării lemnului pe o su

prafață de 80 000 de 
nectare pădure. Com
plexul va intra în func
țiune în anul 1973 și 
va cuprinde mai multe 
fabrici de cherestea, 
prefabricate, mobilă 
etc. Complexul forestier 
de la Neka este pri
mul obiectiv de acest 
tip destinat industria
lizării superioare a ma
sei lemnoase care se 
construiește în Iran.

Pe măsură ce se succed orele fan
tasticului zbor spre Lună al navei 
cosmice „Apollo-11", satelitul natu
ral al Pămîntulul începe să acopere 
din ce în ce mai mult cîmpul vizual 
al astronauților, prefigurînd parcă 
evenimentul așteptat mii de ani de 
către om — aselenizarea. După mo
mentele emoționante ale lansării, ști
rile privind evoluția navei se succed 
într-un flux continuu. „Totul se des
fășoară normal", a anunțat coman
dantul navei, Neil Armstrong, după 
primele ore de zbor. Și el a conti
nuat : „Saturn zboară magnific. Este 
minunat. Prin ferestruica din dreapta 
se vede întregul continent al Ame
rica de Nord, Alasca pînă la Pol, 
peninsula Yucatan, Cuba și nordul 
Americii de Sud". Acestea au fost 
singurele impresii transmise de cos
monaut la sol, în afara obișnuitelor 
rapoarte tehnice. Oficialitățile 
N.A.S.A. au explicat, foi dimineața, 
că nu teama de necunoscut sau ner
vozitatea este cauza acestei atitu
dini neobișnuit de taciturne („S-ar 
părea, a declarat James McDivitt, co
mandantul navei „Apollo-9", care lu
crează în prezent la Centrul de con
trol de la Houston ca director al 
secției module lunare, că în primele 
etape ale zborului cei trei vor stabili 
un adevărat record al tăcerii în Cos
mos") ci faptului că Armstrong, 
Collins și Aldrin sînt pur și simplu 
copleșiți de importanța extraordinară 
a misiunii lor. Joi, puțin timp după 
miezul nopții, astronauții și-au scos 
costumele presurizate, iar Edwin Al
drin a declarat că este mulțumit de 
debutul său ca „operator spațial", 
după ce camera de televiziune mînui- 
tă de el a transmis în direct imagini 
în culori ale Pămîntului. A urmat 
prima cină în spațiul cosmic, iar 
apoi, cu două ore înainte de pro
gramul fixat, echipajul lui „Apollo- 
11" a căpătat 
odihni.

In timp ce 
instrumentele 
spre Houston,

permisiunea de a se

astronauții dormeau, 
automate transmit 

secundă după secun-

© ASTRONAUȚII AU PARCURS PESTE JUMĂTATE 
DIN DISTANȚĂ ® „TOTUL SE DESFĂȘOARĂ NOR
MAL" — ANUNȚĂ COMANDANTUL NAVEI ® DE 
CE SÎNT „TACITURNI" CEI TREI? ® OMAGIU 
EMOȚIONANT ADUS MEMORIEI EROILOR COS
MOSULUI : GAGARIN, KOMAROV, GRISSOM, 

CHAFFE Șl WHITE

Pupitrul de comandă și control al zborului

dă, date privind viteza navei, dis
tanța față de Pămînt, temperatura 
de pe bord etc., etc. După 18 ore 
de zbor, „trenul spațial" se afla la 
150 655 km de Pămînt. Viteza — 
6 822 km pe oră. Cu fiecare oră 
care trece, distanța dintre navă și 
Pămînt devine tot mai mare. 157 181 
km... 169 713 km... 175 000 km...

Cu toată avalanșa de date, rela
tări, reportaje pe care agențiile de 
presă de pe planetă le transmit

neîncetat, ziua de ieri i-a dezamă
git, poale, pe amatorii de întîmplări 
senzaționale. Programul a fost mai 
relaxat decît cel din 16 iulie. „O 
zi fără evenimente deosebite" — 
aceasta este caracterizarea cea mai 
bună care poate fi dată. Centrul de 
control de la Houston a așteptat ca 
cei trei astronauți să se trezească 
singuri, cortsidcrînd că nu este ni
mic de făcut urgent în cabină. 
„Bună dimineața voi, cei de sus".

le-a spus unul din controlorii zbo
rului, la ora 14,02, cînd a auzit 
zgomot în navă. Armstrong a co
municat că el și Collins au dormit 
numai 7 ore, iar Aldrin doar 5 ore, 
față de 9 ore cît prevedea progra
mul de zbor. In apropierea punc
tului de echtgravitație astronauții au 
anunțat centrul de control că unul 
din generatoarele navei consumă 
mai mult oxigen decît era prevăzut. 
N.A.S.A. consideră însă că această 
defecțiune este minoră, deoarece 
rezervele de oxigen ale navei sînt 
mult mai mari decît consumul. La 
ora 18,16 a fost pus în funcțiune 
motorul principal pentru 3 secunde, 
fiind efectuată .în acest mod prima 
corecție de traiectorie.

Dialogul „Apollo-11" — Houston 
se desfășoară fără greutăți. Pînă vi
neri la ora 03,00, cînd au luat cina 
în spațiul extraterestru, astronauții 
au efectuat o serie de exerciții fi
zice menite să-i mențină „în for
mă" i de asemenea, au suprave
gheat în continuare, cu aceeași ne
slăbită atenție, aparatura de bord. 
Cina s-a compus din spaghete, 
friptură de porc cu cartofi prăjiți 
și sandvișuri. Pentru astronauți, ziua 
de lucru s-a încheiat azi la ora 04,32, 
cînd a început o nouă 
care prevede zece ore de 
nemeritat.

In timp ce „Apollo-11" 
pie de Lună, pe Pămînt, 
riile, declarațiile privind acest zbor 
unic în istoria civilizației umane se 
succed fără întrerupere. După cum 
ne comunică corespondentul nostru 
din Washington, C. Alexandroaie, 
în Statele Unite s-a anunțat că 
ziua de 21 iulie va fi decretată „zi 
a participării naționale". Aflîndu-se 
într-o vizită în Polonia, prima fe
meie cosmonaut, Valentina Tereș- 
kova, a declarat unui corespon
dent de presă următoarele : „Urez 
colegilor noștri americani să-și în
deplinească programul de zbor, li

perioadă 
somn bi-

se apro- 
comenta-

salut și le doresc să aselenizeze și 
să se întoarcă cu bine pe Pămînt". 
In sfîrșit, la Dacca, în capitala Pa
kistanului de est, un băiețel venit 
pe lume cu o oră după ce „Apollo- 
11" își luase zborul a primit nu
mele de Apollo. Pe de altă parte, 
ziarele din lumea întreagă consacră 
spații largi memorabilului eveniment. 
Iată cîteva titluri: „Marea aventură 
cosmică a umanității a început", 
(„Zycie Warszawy"), „Luna îi așteap
tă", („Giomale d’Italia"), „Pămîntul 
întreg le spune bravo I" („Paris 
Jour"). Iar ziarul iugoslav „Vecernie 
Novosti" se adresează în titlul său 
direct... Lunii: „Vecino, pregătește-te 
de primire".

La Casa Albă s-a anunțat că 
astronauții care vor coborî pe Lună 
vor depune pe suprafața acestui 
corp ceresc medaliile decernate 
celor doi cosmonauți sovietici, luri 
Gagarin și Vladimir Komarov, care 
au pierit, primul în urma unui acci
dent de avion, iar al doilea în cursul 
efectuării unei misiuni spațiale. 
Aceste medalii au fost remise de 
către văduvele celor doi cosmonauți 
sovietici lui Frank Borman în timpul 
recentei sale vizite în Uniunea So
vietică. La rîndul său, Borman le-a 
înmînat echipajului navei „Apolo-11". 
Totodată, Neil Armstrong și Edwin 
Aldrin vor depune în „Marea Li
niștii" medaliile primite cu titlu 
postum de către trei astronauți ame
ricani, Grissom, Chaffe și White, 
care și-au găsit un sfîrșit tragic pe 
cosmodromul de la Cape Kennedy.

La ora cînd închidem ediția, nava 
cosmică „Apollo-ll" a trecut cu 
mult de jumătatea distanței dintre 
Pămînt și Lună. Momentul culmi
nant, unic în istoria multimilenară 
a Terr ei, se apropie cu viteza verti
ginoasă a navei cosmice : acest mo
ment urmează să devină realitate 
la 21 iulie 1969, ora 8,12, ora Bucur 
reștiului.
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