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JU.X-UEACONCRES în întâmpinarea

Congresului

al X-lea al P.C.R

PARTIDULUI

NOASTRE

beton și, piatră cu care va fi

JUDEȚUL VÎLCEfl

județul Vîlcea 
angajamentele 

celui de-al

REALIZĂRILE

RAPORTĂM

Joi, pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier au fost înregistrate noi evenimente : la ecluză, 
apa a ajuns la aceeași înălțime în ambele camere ale sale — aflate 
la o diferență de nivel de cîțiva metri. Egalizarea apei în ecluză 
a permis ca în aceeași zi, la ora 15,15 să se efectueze cu bune 
rezultate prima operație de deschidere a porților cu apă în ecluză, 
precum și diferite probe complexe de funcționare a utilajelor ce 
vor servi la dirijarea navigației pe această viitoare cale de pasaj 
a navelor. In aceeași zi au fost fixați pe albia Dunării ultimii 
stabilopozi ce vor constitui cordonul de reținere a blocurilor din 

stăvilit cursul milenarului fluviu.

JUDEȚUL BOTOȘINI: 
Iproape nouă zecimi 
din angajamentul anual 

a fost îndeplinit
îndeplinind planul pe 7 luni 

la principalii indicatori înainte 
de termen, unitățile industriale 
ale județului Botoșani au creat 
premisele obținerii unei produc
ții suplimentare de peste 23 mi
lioane lei Angajamentul anual 
al colectivelor din întreprinderi
le botoșenene a fost realizat în 
proporție de 86,5 la sută.

(Agerpres)

LH PORȚILE DE FIER S-fiU EFECTUAT PRIMELE 
PROBE COMPLEXE

ÎNTREPRINDERILE 
DIN INDUSTRII 

MINIERĂ î
Iu fost extrase peste 
plan produse a căror 
valoare depășește 100 

milioane lei
întreprinderile Ministerului 

Minelor au îndeplinit cu patru 
zile înainte de termen planul 
producției globale pe primele 
șapte luni ale anului Potrivit 
calculelor preliminare, pînă ieri 
s-au extras peste plan aproxi
mativ 240 000 tone cărbune, 
8 000 tone de minereu de fier și 
alte produse în valoare de peste 
100 milioane lei. Au fost înde
plinite și depășite, de asemenea, 
prevederile planului privind 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și li
vrările. Ia export. întregul spor 
de producție realizat în această' 
perioadă s-a obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, 
indicator care a fost depășit cu 
3,5 la sută.

JUDEȚUL TIMIȘ : 
105 produse noi asimi
late peste sarcinile de 

plan
De la începutul anului și pînă 

în prezent, colectivele între
prinderilor industriale din jude
țul Timiș au realizat peste plan, 
în cinstea evenimentelor care se 
apropie, produse în valoare de 
aproape 100 milioane lei. Peste 
75 la sută din sporul producției 
marfă vîndută și încasată a fost 
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, care este cu 
6,5 la sută mai mare decît în 
aceeași perioadă a anului tre
cut. Industria județului Timiș 
a asimilat peste sarcinile de 
plan 105 produse noi. printre 
care motoare electrice, mașini 
de ridicat și transportat cu acțio
nare hidraulică, produse chimice 
de uz industrial și casnic.

Beneficii suplimentare 
de 5,5 milioane lei

MESAJUL ADRESAT DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

CEEEI DE-A 15-A CONFERINȚE
INTERNATIONALE ÎMPOTRIVĂ

în numele poporului român, al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și al meu per
sonal, adresez un cordial salut par- 
ticipanților la cea de-a 15-a Con
ferință internațională împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen.

Exprimînd aspirațiile arzătoare 
ale poporului japonez, care a sufe
rit ororile războiului atomic, Con
siliul japonez împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen (Gensuikyo) 
a adus de-a lungul celor 15 ani de 
existență o contribuție însemnată 
la lupta popoarelor consacrată pă
cii și securității internaționale, îm
potriva planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste reacționare, 
pentru înfăptuirea dezarmării și 
preîntîmpinarea unui război mon
dial.

Participînd activ la lupta dusă 
de forțele antiimperialiste de pre
tutindeni pentru statornicirea unui

climat de pace și cooperare in
ternațională, poporul român mi
litează cu toată hotărîrea pentru 
Înlăturarea pericolului unui război 
termonuclear prin realizarea de
zarmării atomice, lichidarea sto
curilor de arme nucleare existen
te, interzicerea folosirii și produ
cerii acestora în așa fel încît nici 
o așezare omenească să nu mai 
cunoască tragedia de la Hiroshima 
și Nagasaki.

Folosesc acest prilej pentru a 
reafirma hotărîrea poporului român 
de a acționa în continuare, cu 
toată energia, pentru victoria for
țelor păcii, democrației și pro
gresului.

Totodată, urez succes deplin lu
crărilor Conferinței dv., precum și 
în activitatea viitoare dedicată 
cauzei păcii și Înțelegerii între 
popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Ion Gheorghe Maureu 
a primit pe ambasadorul Nepalului
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit joi la a- 
miază, în vizită protocolară de pre
zentare. pe ambasadorul extraordinar

șl plenipotențiar al Regatului Nepal 
în România, Bal Chandra Sharma.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a participat 
Mihai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. (Agerpres)

Hunedoara

ÎNTREPRINDERILE
DIN INDUSTRII 

ENERGIEI ELECTRICE: 
0 producție suplimenta
ră de 300 milioane kWh 

și 1 000 000 Gcal
întreprinderile Ministerului 

Energiei Electrice și-au înde
plinit planul de producție pe 
primele 7 luni ale anului cu pa
tru zile mai devreme Pînă la 1 
august unitățile din cadrul a- 
cestui minister au produs peste 
plan circa 300 milioane de kWh 
energie electrică și un milion 
Gcal energie termică. Valoarea 
producției globale realizată pes
te plan se cifrează la circa 150 
milioane lei De asemenea, uni
tățile de construcții-montaj din 
cadru] ministerului și-au reali
zat planul de producție pe 7 
luni cu 6 zile mai devreme. în 
perioada care a trecut din a- 
cest an au fost puse în funcțiu
ne 39 de capacități noi în cen
trale și rețele.

Ca urmare a măsurilor luate 
pentru reducerea consumurilor 
specifice de materiale și com
bustibili, de creștere a produc
tivității muncii, de folosire mai 
rațională a fondurilor fixe s-au 
realizat în această perioadă 
peste plan economii la prețul de 
cost în valoare de circa 25 mi
lioane lei

Colectivele întreprinderilor in
dustriale din 
și-au îndeplinit 
luate în cinstea 
X-lea Congres al partidului și 
a zilei de 23 August La pro
ducția globală, pe întregul județ 
s-a înregistrat o depășire valo
rică de 40 900 000 lei, față de 
34 400 000, cît prevedea angaja
mentul luat pe întregul an. în 
același timp, productivitatea 
muncii a crescut cu 2,6 la sută 
peste nivelul planificat și s-au 
obținut beneficii suplimentare 
de 5 500 000 lei. Industria jude
țului a dat pînă acum, peste 
plan, însemnate cantități de 
produse clorosodice și petro
liere, cherestea, conserve.

Citiți în pagina a 111-a re
portajul semnat de V. Ni- 

corovici

Telegramă Telegramă
Excelenței Sale

Domnului LUDWIG VAN MOOS
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA
Cu prilejul sărbătorii naționale a Confederației Elvețiene, în numele 

Consiliului de Stat și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și mem
brilor Consiliului Federal felicitări cordiale și cele mai bune urări de 
pace și prosperitate pentru poporul elvețian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului OLDRICH CERNIK
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

și al meu personal exprim profunde condoleanțe în legătură cu acci
dentul de cale ferată din regiunea Boemia Centrală și vă rog să trans
miteți familiilor îndoliate compasiunea noastră.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit joi dimineața, la Palatul 
Republicii, familia celui de-al 
20 000 000-lea cetățean al patriei 
noastre.

La festivitatea ce a avut loc cu 
acest prilej au luat parte tovară
șii : Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Mihai Gere, Dumitru Po
pescu, Vasile Patilineț, Ion Pățan.

Au participat, de asemenea, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai unor 
organizații obștești.

Tovarășul Gheorghe Năstase, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, a 
prezentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți conducători 
de partid și de stat pe cel de-al 
20 000 000-lea cetățean al Republi
cii Socialiste România, Daniel Ma
rius Stănciulescu, născut în ziua de 
20 iunie 1969, ora 5 dimineața, pe 
meleagurile argeșene, și pe părinții 
săi, Alexandra ^Stănciulescu, pro
fesoară de istone la Școala gene

rală din satul Surdulești, județul 
Argeș, și Gheorghe Stănciulescu, 
maistru la întreprinderea de po
duri metalice și prefabricate din 
Pitești.

Luîndu-1 în brațe pe micul ce
tățean al patriei și sărutîndu-1 pă
rintește, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU l-a felicitat și i-a 
urat „să trăiască fericit în comu
nism". Felicitînd călduros pe mama 
și tatăl copilului cărora le-a urat 
„să-i dea o creștere cît mai bună", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
oferit daruri sărbătoritului.

Emoționat, exprimîndu-și feri
cirea de a fi tatăl celui de-al 
20 000 000-lea cetățean al țării, 
Gheorghe Stănciulescu a adresat 
calde mulțumiri conducerii parti
dului, guvernului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru căldura 
manifestată față de creșterea și e- 
ducarea copiilor în patria noastră, 
pentru grija față de viitorul feri
cit al întregii națiuni.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
ciocnesc apoi cîte o cupă de șam
panie cu părinții copilului, închină 
în cinstea sa, urîndu-i sănătate și 
fericire ; conducătorii se fotogra
fiază și se întrețin îndelung cu

mama și cu tatăl micului locuitor 
al României.

Printr-o fericită intîmplare, naș
terea celui de-al 20 000 000-lea ce
tățean al României s-a petrecut în 
preajma celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei noastre, fapt 
care îi conferă o semnificație deo
sebită. Un procent de 42 la sută 
din întreaga populație a țării îl 
alcătuiesc astăzi cetățenii născuți 
după 23 August 1944, cetățeni cres
cuți în anii regimului socialist, îu 
orînduirea în care a fost lichidată 
pentru totdeauna exploatarea o- 
mului de către om.

România, cu o populație de pesta 
20 milioane de locuitori, se în-, 
scrie în prezent, din punct de ve-a 
dere demografic, printre primela 
9 țări din Europa și în primele 29 
țări de pe glob.

Citiți în pagina a IV-a 
interviul nostru:

SlNTEM UN POPOR 
DE 20000000

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit un grup 

de profesori din S.U.A.
Joi la amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat, a primit, la Palatul Re
publicii, un grup de profesori din 
Statele Unite ale Americii, care 
fac parte din seminarul profesori
lor americani pentru pace, aflați 
într-o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte tova
rășii Ion Gheoțghe Maurer, Paul

Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Dumitru Popescu, 
Mihai Dalea.

Erau prezenți Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, și Miron

Constantinescu, adjunct al minis
trului învățămîntului.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, între președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și prof. Jerome Davis, 
conducătorul grupului de profesori 
americani, a avut loc o amplă con
vorbire.

DECLARAȚIILE FĂCUTE DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCUÎN CADRUL CONVORBIRII

CU GRUPUL DE PROFESORI AMERICANI
Adresîndu-se celor prezenți, tova

rășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

Aș dori, ca în numele Consiliului 
de Stat și al poporului român, să 
salut grupul de profesori americani 
care vizitează România. Am auzit ca 
grupul dumneavoastră face parte din 
Seminarul pentru pace din Statele 
Unite ale Americii. Noi, românii, 
apreciem în mod deosebit pe toți cei 
care își consacră eforturile luptei pen
tru înțelegere și pace între popoare. 
Dumneavoastră cunoașteți că întot
deauna oamenii de știință și cultură 
au dorit să trăiască în pace și înțe
legere, că întotdeauna intelectualii cei 
mai înaintați au fost partizanii cola
borării, prieteniei și păcii în lume.

In condițiile de astăzi, cînd po- 
noarele obțin succese mari în dezvol
tarea forțelor de producție, a științei 
și culturii, cînd omuî a pătruns în 
Cosmos și a ajuns pe Lună, dezvol
tarea colaborării între state, salvgar
darea păcii constituie una din cele mai 
arzătoare probleme ce preocupă în
treaga omenire, care trebuie să-și gă
sească rezolvarea.

Vă pot spune — cred că ați putut 
constata aceasta în scurta dumnea
voastră vizită, în întîlnirile pe care 
le-a|i avut — că poporul român este

animat de dorința sinceră de a dez
volta colaborarea și prietenia cu po
porul american, ca și cu toate po
poarele lumii, de a trăi cu toate sta
tele în pace și înțelegere. întreaga 
politică a României este îndreptată 
spre colaborarea cu țările socialiste, 
cu toate țările lumii, inclusiv cu Sta
tele Unite ale Americii; în acest 
cadru se înscrie și vizita pe care o 
va face, zilele acestea, în țara noastră, 
președintele S.U.A., Richard Nixon.

Sper că vizita pe care dumnea
voastră, profesori din Statele Unite, 
o faceți în România, va fi o contri
buție Ia mai buna cunoaștere și con
lucrare întTe oamenii de cultură și 
învățămînt din țările noastre, Ia 
cauza înțelegerii și prieteniei între 
popoare.

în acest spirit, doresc să salut vi
zita pe care o faceți în România, 
eforturile dumneavoastră pentru pace 
și prietenie între popoare.

A luat cuvîntul apoi prof. TEROME 
DAVIS, care a spus :

Aș dori, înainte de toate, să vă 
mulțumesc în numele tuturor mem
brilor delegației americane. Noi apre
ciem mult căldura și prietenia pe care 
ne-a arătat-o poporul român și sîn- 
tem recunoscători Oficiului Național 
de Turism pentru tot ce a făcut pen

tru noi. Sîntem deosebit de bucuroși 
că dumneavoastră, unul dintre 
marii conducători ai luptei pentru 
pace din lume, ne-ați primit astăzi.

Am cîteva întrebări de pus în nu
mele delegației noastre.

Seminarul nostru, al profesorilor a- 
mericani pentru pace, consideră .că 
războiul din Vietnam este un lucru 
negativ, că Statele Unite trebuie să-și 
retragă trupele din Vietnam imediat 
și în mod necondiționat, în conformi
tate cu acordul de la Geneva din 
1954. Care este poziția guvernului ro
mân în această privință ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU t 
Nu doresc să se considere ca un 
amestec în seminarul dumneavoastră, 
dar trebuie să declar că sînt de acord 
cu concluzia lui.

în ce privește poziția guvernului 
român, este cunoscut că de la început 
ne-am pronunțat împotriva acestui 
război, pentru încetarea lui, pentru 
retragerea trupelor S.U.A. din Vietna
mul de sud, astfel ca poporul vietna
mez să poată hotărî singur asupra 
dezvoltării sale — inclusiv asupra 
problemei unificării — fără nici un 
amestec din afară. Și astăzi avem 
aceeași poziție. Noi considerăm c.% ca

(Continuare în pag. a V-a)
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DE FURAJE ?

Cît mai multe minți să gîndească, 
cît mai multe glasuri să vorbească 

despre treburile obștești
... ■ ■ _____ - - ■ -9

Kiraly CAROL
prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R.

PAJIȘTILE AU DEPĂȘIT 
„PLANUL". DE CE NU 
SE IAU MĂSURI PENTRU 
CREAREA REZERVELOR

fiecare scrisoare - o idee, 
o opinie, un semnal cărora 
le datorăm deplină atenție

Gheorghe BLAJ
prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

Una din căile de cunoaștere a opiniilor cetă
țenilor, care în același timp se dovedește a fi 
și un izvor de concluzii practice extrem de 
utile pentru activitatea organelor de partid 
și de stat, o constituie scrisorile ce le sînt adre
sate zilnic de către aceștia. Se înțelege de la 
sine că, în lumina noilor sarcini legate de per
fecționarea vieții noastre sociale, rezolvarea 
acestor scrisori capătă o importanță sporită în 
activitatea organelor de partid și de stat care 
trebuie să" răspundă într-o măsură tot mai mare 
problemelor ce-î interesează pe oamenii muncii. 
Tocmai acesta este și sensul instituționalizării 
prin hotărîri de partid și de stat a muncii cu 
scrisorile care, in angrenajul întregii activități 
desfășurate de organele și organizațiile de par
tid, reprezintă o pîrghie prețioasă pentru cu
noașterea preocupărilor multiple ale cetățenilor.

In primele 5 luni ale acestui an, numai co
mitetul județean de partid, consiliul popular 
județean și consiliul județean al sindicatelor au 
primit peste 3 500 de scrisori atestînd tnalta 
responsabilitate cetățenească a oamenilor mun
cii din județul nostru, interesul crescînd cu 
care ei urmăresc' activitatea organelor locale 
de partid și de stat. Analizînd conținutul aces
tor scrisori, oricine își dă seama de faptul că 
semnatarii lor sînt animați de o încredere pro
fundă în politica partidului, de dorința de a 
contribui, prin propunerile și sugestiile ce le 
fac, la bunul mers al lucrurilor în toate com
partimentele de muncă. Prin intermediul scri
sorilor cetățenii aduc în discuție probleme im
portante legate de sporirea eficienței activității 
întreprinderilor industriale, dezvoltarea unită
ților agricole de pe cuprinsul județului, îmbu
nătățirea deservirii populației, gospodărirea 
orașelor și comunelor, valorificarea mai bună 
a resurselor locale, fac propuneri judicioase pri
vind modul de aplicare a unor măsuri mai im
portante puse de organele de partid și de stat 
în dezbaterea maselor. Tot în această ordine 
de idei aș sublinia că chiar și din acele scrisori 
care ridică probleme cu caracter personal se 
desprind elemente prețioase care ne permit să 
tragem concluzii importante, cu valabilitate ge
nerală, pentru îmbunătățirea activității noastre.

Un grup de membri de partid și muncitori 
de la Exploatarea minieră Suior au sesizat comi
tetului județean de partid că în organizarea pro
cesului de producție există mari deficiențe : 
aprovizionare necorespunzătoare, utilaje și mij
loace de transport irațional folosite, indisci
plină în muncă, nerespectarea legislației mun
cii, ceea ce a dus la fluctuație mare de mun
citori, neajunsuri care periclitau îndeplinirea 
planului de producție. Pe baza acestor sesizări, 
biroul comitetului județean de partid a trimis 
aici un colectiv din care au făcut parte acti
viști de partid, de sindicat, U.T.C., specialiști 
și cadre din conducerea combinatului minier 
care, pe baza unui studiu la fața locului, au 
stabilit măsuri concrete pentru înlăturarea lip
surilor semnalate. Unele cadre cu munci de răs
pundere au fost sancționate pe linie de partid 
și schimbate din funcție. Concluziile și măsu
rile stabilite au făcut obiectul unor discuții in 
adunările generale ale organizațiilor de par
tid, s-a organizat o dezbatere cu toți salariațil 
din exploatare.

Firește, aș mai putea da și alte exemple ase
mănătoare. Doresc să subliniez însă un lucru: 
pentru ca fiecare scrisoare să-și atingă ținta, 
pentru ca munca de investigație făcută cu pri
lejul cercetărilor să aibă în adevăr finalitatea 
dorită, este necesar să demonstrăm o consec
vență exemplară în urmărirea înfăptuirii mă
surilor preconizate, în ducerea lor pînă la capăt.

In evidența comitetului județean de partid și 
a consiliului popular județean figurează nume
roase scrisori care vizează activitatea deficitară 
a întreprinderii de gospodărie orășenească a mu
nicipiului Baia Mare. De soluționarea unora 
din aceste sesizări s-a ocupat Consiliul popu
lar municipal Baia Mare, căruia îi este subor
donată întreprinderea.

Cu toate acestea, numărul scrisorilor care re
levau grave neajunsuri ale I.G.O.-ului conti
nuau să sosească. Comitetul județean de par
tid a hotărît să cerceteze direct și mai amănun
țit activitatea întreprinderii respective. Cu 
acest prilej au reieșit numeroase neajunsuri : 
reparațiile urgente erau ațnînate în mod ne
justificat, oamenii fiind purtați pe drumuri cu 
lunile, iar soluționarea sesizărilor nu era ur
mărită cu răspunderea cuvenită. în prezent sîn- 
tem în faza finalizării concluziilor și a măsuri
lor menite să ducă la lichidarea rapidă a tu
turor deficiențelor ce trenau de vreme înde
lungată în această întreprindere.

Pentru a preveni situații de genul celei amin
tite mai sus, am luat măsuri ca scrisorile adre
sate organelor locale să fie repartizate spre 
examinare și soluționare unor cadre compe
tente, în primul rînd membrilor organelor de 
partid și cadrelor din conducerea organelor și 
organizațiilor de stat, de masă și obștești.

Avînd în vedere faptul că. în munca cu 
scrisorile, problema esențială este finalitatea 
precisă a acesteia, ne preocupăm în primul 
rînd de soluționarea ca atare a cazului relatat 
In fiecare scrisoare. Dar în același timp este 
și în avantajul activității noastre să descifrăm 
cu atenție cauzele care au un caracter mai ge
neral.

într-o anumită perioadă, un număr de 
scrisori sosite pe adresa consiliului popular ju
dețean, a consiliilor sindicale, a Direcției pentru 
problemele de muncă și octrotiri sociale se re
fereau la diferitele încălcări ale legislației 
muncii

Aceasta a determinat punerea în dezbaterea 
unei ședințe comune lărgite a biroului comite
tului județean de partid și a comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean a acestor 
aspecte sesizate de oamenii muncii Ședința a 
fost precedată de trimiterea unor colective 
care au controlat mai multe unități eco
nomice și instituții privind respectarea legisla
ției muncii. Pe baza acestor constatări, a 
controalelor efectuate de către membrii 
biroului comitetului județean și ai comi

tetului executiv, cît șl a discuțiilor purtate 
în ședința amintită s-au putut trage concluzii 
nu numai în privința aspectelor de încălcare a 
legislației muncii ci și — ceea ce este mai im
portant — asupra cauzelor acestora. Cele mai 
multe abateri își aveau izvorul în necunoașterea 
sau greșita interpretare a unor acte normative, 
în lipsa de înțelegere a rolului jurisconsultului 
— ca specialist chemat să apare respectarea 
legilor și nu ca funcționar însărcinat să caute 
justificări „legale" pentru motivarea deciziilor 
neîntemeiate.

Pentru înlăturarea neajunsurilor, biroul co
mitetului județean a stabilit o seamă de măsuri 
prin care organele și organizațiile de partid și 
de stat, sindicale, organele procuraturii și jus
tiției, Filiala Asociației juriștilor au primit sar
cina de a întări controlul și îndrumarea în res
pectarea cu strictețe a legislației muncii, de a 
instrui și ajuta comisiile de judecată, condu
cerile administrative ale unității, precum și pe 
ceilalți factori chemați să rezolve problemele 
ce se ridică în acest domeniu.

Acum, după ce au trecut circa 2 luni de la
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„Una din sarcinile principale este perfecționarea 
căilor de atragere multilaterală a maselor populare la 
activitatea organelor de stat la conducerea întregii so
cietăți. Conducînd în continuare/nemijlocit procesul de 
dezvoltare a democrației socialiste, partidul nostru va 
asigura intensificarea participării tuturor categoriilor de 
cetățeni la dezbaterea și elaborarea politicii interne șl 
externe, la adoptarea celor mai Importante decizii și 
măsuri privind evoluția societății, astfel ca progresul 
României să fie în tot mai mare măsură expresia contri
buției colective a întregii națiuni".

■

(D/N-TEZELE C.C. Al PX.R. PENTRU CONGRESUL 
At X-LEA AL PARTIDULUI)
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l 
măsurile luate, apreciem că numărul acestui 
gen de sesizări a scăzut simțitor.

Ținînd seama de complexitatea sarcinilor care 
stau în fața organelor de partid și de stat, de 
multitudinea problemelor ce se ridică zi de zi 
în cele mai diverse domenii de activitate, secre
tariatul comitetului județean de partid, biroul 
permanent al comitetului executiv al consiliului 
popular analizează periodic modul cum se solu
ționează scrisorile oamenilor muncii.

în toate cazurile cînd In cuprinsul scrisorilor 
se ridică mai multe aspecte, probleme ce re
clamă un volum mare de muncă, se constituie 
colective formate din activiști de partid, de 
stat și cadre de specialiști, conduse de un se
cretar sau alți membri ai biroului care anali
zează la fața locului în mod amănunțit temei
nicia celor sesizate, cauzele care le-au generat 
în urma constatărilor desprinse se prezintă 
propuneri în fața secretariatului sau a biroului 
comitetului județean de partid pentru a adopta 
măsuri și hotărîri corespunzătoare Pentru ca 
acestea să aibă eficacitatea scontată, ele sînt 
aduse la cunoștința organizațiilor de partid, con
ducerilor unităților, în unele cazuri întregului 
colectiv în scopul creării unui climat propice 
folosirii opiniei de masă Aparatul de partid 
tovarășii care au cercetat scrisorile își aduc 
efectiv contribuția la înfăptuirea măsurilor pre
conizate. S-a statornicit, de asemenea, în practi
ca noastră ca periodic secretariatului comitetu
lui județean de partid să i se prezinte sinteze cu 
aspectele mai deosebite care se desprind din 
scrisorile oamenilor muncii ,Cu toate acestea 
mai există și situații cînd unele cadre cu 
munci de răspundere nu acordă atenția cuve 
nită muncii cu scrisorile La un recnnt control 
efectuat de către comitetul județean de 
partid au fost întîlnițe cazuri de tratare 
cu superficialitate a scrisorilor tocmai di" 
partea unor cadre de la care ne-am fi 
așteptat să dea exemplu și în acest domeniu 
La Consiliul popular municipal Raia Mare, de 
pildă, din cele peste 240 scrisori sosite în pri 
mele 4 luni ale acestui an, au fost repartizate 
prim-vicepreședinteluî doar una singură dar și 
aceasta a fost transferată, spre soluționare 
unui funcționar, iar secretarul consiliului din 
cele 3 scrisori primite, a soluționat personal 
doar una, în timp ce vicepreședintelui f-au fost 
repartizate nu mai puțin de 88 de scrisori Un a- 
semenea stil defectuos mai înt.îlnim și la Consi
liul popular municipal Sfghetul Marmațiel Uniu
nea județeană a cooperativelor de consum Uni
unea județeană a cooperativelor agricole de 
producție

Concluzia esențială pe care o desprindem din 
munca noastră de rezolvare a scrisorilor este 
aceea că nici un efort nu este prea mare, că 
trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință 
pentru ca activitatea desfășurată In acest do 
meniu să corespundă pe deplin dorinței cetă 
țenilor de a-și aduce contribuția la înlăturarea 
neajunsurilor, anomaliilor, a tot ceea ce este în
vechit și împiedică mersul nostru înainte. Dînd 
curs întotdeauna acestei dorințe, noi înfăptuim 
un act de înaltă ținută civică, stimulăm iniția
tivele creatoare, întărim legătura partidului cu 
oamenii muncit

Niciodată de la eliberarea țării viața politică 
nu a cunoscut o asemenea efervescență ca aceea 
declanșată de ampla dezbatere a documentelor 
pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres a) 
PC.R. întregul popor și-a exprimat apro
barea deplină față de politica partidului, față de 
jaloanele dezvoltării țării stabilite în Tezele C.C. 
al P.C.R și proiectul de Directive. Punerea în 
discuția maselor largi a liniilor care vor confi
gura dezvoltarea noastră pe o perioadă îndelun
gată. amplul dialog al partidului cu poporul au 
ilustrat, o dată mai mult, deosebit de pregnant, 
că întreaga politică a P.C.R este izvorîtă din 
cunoașterea năzuințelor și intereselor poporului, 
pe care le slujește cu devotament. în acest fel 
este continuată și adîncită practica democra
tică încetățenită în anii ce au urmat Congresu
lui al IX-lea al P.C.R., de a consulta masele 
largi ale oamenilor muncii asupra problemelor 
fundamentale ale politicii partidului și statului, 
de a le stimula participarea la conducerea vieții 

social-politice, la progresul general al societă
ții noastre

Acest exemplu strălucit de întărire continuă 
a legăturii cu poporul, pe care ni-1 dă 
conducerea partidului, const’tuie pentru Co
mitetul județean de partid Covasna Un im
bold puternic mobilizator de a-și perfecționa 
stilul și metodele de muncă în consultarea ma
selor, în comunicarea permanentă cu oamenii 
muncii din întreprinderile, unitățile agricole so
cialiste. instituțiile județului Fiindcă așa cum 
se arată în Tezele CC a) PC.R., perfecțio
narea activității organelor și organizațiilor de 
partid presupune, ca o condiție hotăritoare. par
ticiparea largă a comuniștilor la studierea rea
lității, elaborarea și înfăptuirea sarcinilor, prin 
promovarea neabătută a principiului muncii co
lective, întărirea contactului cu masa membrilor 
de partid, inepuizabilă sursă de inițiativă Și ac
țiune. în practica noastră, nu odată ne-am pu
tut convinge de relația strînsă dintre recepti
vitatea manifestată de organele și organizațiile 
de partid la sugestiile maselor și instaurarea 
unui climat general de receptivitate De 
aceea căutăm să imprimăm acest caracter 
de dialog viu, să transformăm în instru
mente receptive la fmpulsurile vieții, în 
primul rînd. plenarele comitetului județean 
de partid, ale comitetelor orășenești, co
munale, să barăm. începînd de aici, formalis
mul. să deschidem posibilități ca fiecare comu
nist să-și poată spune opinia, cu convingerea 
că poate contribui la realizarea progresului în- 
tr-un domeniu sau altul de activitate De exem
plu. în plenare ale comitetelor de partid. în 
ședințe ale birourilor județean municipal, oră
șenești s-au abordat m> o dată diferite aspecte 
ale vastei acțiuni de organizare științifică a pro
ducției Aceste dezbateri au fost prefațate însă 
de studii temeinice în cursul elaborării cărora 
a fost investigată multilateral părerea comuniș
tilor, a altor cetățeni, sint.etfzîndu-se astfel con
cluziile decurgînd din experiența colectivă Tot 
așa a fost posibil ca, pe baza aplicării propuneri
lor maselor, să se treacă la o mai bună valorificare 
a resurselor de materiale de construcții, să se 
înființeze o întreprindere de industrie locală, 
care contribuie la asigurarea cu cărămizi, țiglă 
prefabricate, cahle de teracotă a șantierelor din 
județ

Paralel cu organizarea dezbaterilor, cu lărgirea 
problematicii lor - orientată spre aspecte 
principale din viața județului, comitetul jude
țean de partid este preocupat să lărgească aria 
de consultare a maselor, de investigare a păre
rilor membrilor și nemembrilor de partid în 
diferitele probleme. Socotim că nu trebuie să ne 
lase indiferenți cum este sondată opinia cetățe
nilor. ce suprafață de cuprindere acoperim, în 
ce măsură reușim să stimulăm cel mai larg In
teres? Indicația din Tezele C.C al P.C.R. referi
toare la datoria organizațiilor de partid de a 
se sprijini pe ceea ce este mai valoros, mai 
progresist în societatea noastră presupune toc
mai cunoașterea temeinică a potențialului de 

gîndire și inițiativă din fiecare organizație de 
partid, din fiecare colectiv de muncă. în acest 
sens considerăm că mai avem mult de făcut 
pentru ca, pretutindeni, să fie folosite cu efi
ciență mijloacele existente pentru promovarea 
unui dialog viu cu masele.

Instituționalizarea comitetelor de direcție și a 
adunărilor generale ale salariaților a înlesnit 
o mai largă participare a maselor la conduce
rea activității economice, răsfrîntă în rezulta
tele superioare ce se obțin. Nu pretutindeni însă 
forma organizatorică nouă se reflectă în progrese 
calitative pe măsura așteptărilor și posibilități
lor. Cauza acestei anomalii constă în persistența 
unor practici vechi care, neînlăturate radical, 
încearcă să „coexiste” cu noul Ele vizează mai 
ales ceea ce eu aș numi capacitatea de a trece 
de la vorbe la fapte. Iată un exemplu : cu pri
lejul adunărilor generale ale salariaților, la fa
brica „Mobila” din Sfîntu Gheorghe, numeroși 
participanțl au făcut propuneri destinate îm
bunătățirii muncii (executarea unor mașini de 
cepuit, îmbunătățiri privind șlefuitul în bandă 
etc.) Aceste propuneri au fost stimulate și de 
faptul că oamenilor li s-a cerut să aducă o con
tribuție mai activă la organizarea muncii, li 
s-a arătat că. prin noua formă de organizare 
a conducerii economice, le revin drepturi și 
răspunderi noi Iar ei și le-au însușit. în destule 
cazuri, însă, imperativul consultării colectivului 
de muncă al întreprinderii a fost înțeles de co
mitetul de direcție doar ca o obligație de a în
registra propunerile fără a investi eforturi pen
tru materializarea lor

Din asemenea stări de lucruri, comitetul ju
dețean de partid trage concluzia necesității 
unei activități mai hntărîte pentru ca noile 
forme de conducere ă economiei să fie pre
tutindeni folosite in spiritul în care au fost 
concepute, de instrumente democratice, menite 
să asigure o mai intensă participare a salariați- 
îor la rezolvarea treburilor întreprinderii. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît viitoarea dezvol
tare a economiei județului. în ansamblul dina
micii țării, impune exigențe considerabil spo
rite. care vor putea fi îndeplinite numai prin 
larga, colectiva angajare a maselor

întărind controlul și îndrumarea exercitate 
de organizațiile de partid în aceste direcții, so
cotim că este obligatoriu ca ele să fie însoțite 
de prezența mai frecventă a cadrelor din 
conducerea organelor de partid, de stat, 
a organizațiilo' de masă, în mijlocul oa
menilor muncii. în scopul unui contact 
direct, fără intermediari. De aceea, membrii 
biroului comitetului județean de partid, ai 
comitetului executiv al consiliului popular 
județean, alte cadre din conducerea județului 
participă la întîlniri cu diferite categorii de 
cetățeni, le explică sensul unor măsuri elabo
rate de partid, le ascultă propunerile, infor
mează asupra aplicării sugestiilor lor Dintr-o 
astfel de tntîlnire cu cadre didactice, de exem
plu, a reieșit necesitatea înființării în județ 
a unei școli profesionale, propunere în scurt 
timp aplicată La propunerea cetățenilor din 
comuna Ozon s-au luat măsuri de folosire — 
prin amenajarea unei sere legumicole — a 
surplusului de aburi de la fabrica de spirt din 
localitate

Dialogurile de felul acesta stimulează, întă
resc răspunderea cadrelor și răspunderea cetă
țenilor, care se conving că pe umerii lor apasă 
efectiv datorii importante Ele ne-au ajutat să 
adoptăm măsuri Importante privind mai buna 
valorificare a resurselor naturale ale județului 
(ape minerale, posibilități le lărgire a bazei tu
ristice) și de înfrumusețare a localităților

Subliniind necesitatea perfecționării cadrului 
Instituțional de consultare a cetățenilor, Tezele 
C.C al P C R arată că vor fi larg dezvoltate 
fot mele obștești de dezbatere a principalelor 
probleme politice și sociale, a proiectelor de 
legi și hotărîri. schimburile de opinii consfă
tuirile, acordîndu-se toată atenția sporirii ro
lului opiniei publice în conducerea vieții sociale 
Consider că realizarea acestor măsuri pune în 
fața noastră sarcina unei acțiuni perseverente 
pentru atragerea maselor la conducerea trebu
rilor obștești Mă gîndesc, în acest sens, la 
necesitatea întăririi rolului deputaților, al co
mitetelor de cetățeni, al comisiilor permanente, 
domenii cu foarte largi posibilități de expri
mare a opiniei cetățenești Fiindcă, și aici, 
contactul cu cetățeanul este minat uneori de 
formalism — așa cum s-a întîmplat. de exem
plu. la întîlniri ale cetățenilor din satul Lunga 
cu prilejul alegerilor din martie a.c., cînd pro
puneri utile au rămas nerezolvate - iar con
tribuția efectivă a deputaților la mobilizarea 
oamenilor muncii pentru dezbaterea probleme
lor importante este cîteodată neglijată

Firește, sînt multiple căile de dezvoltare a 
dialogului cu masele, exprimînd democratismul 
orînduirii noastre A le folosi a le perfecționa, 
a le îmbogăți conținutul, lată o îndatorire 
fundamentală subliniată de documentele pentru 
cel de-a) X-lea Congres O îndatorire căreia 
Comitetul județean de partid Covasna li va 
răspunde prin mobilizarea energiei și inițiativei 
oamenilor muncii de pe aceste meleaguri ale 
țării în înfăptuirea politicii partidului

Precipitațiile abundente au favori
zat dezvoltarea puternică a vegetației, 
în prezent sînt condiții pentru a asi
gura cantități îndestulătoare de fu
raje necesare în perioada de iarnă 
și pentru a crea însemnate rezerve. 
Strîngerea fără pierderi a bogăției de 
ierburi, formarea unor stocuri de re
zervă constituie o modalitate de a 
preveni situații de felul celor întîl- 
nite cu nu prea multe luni în urmă 
cînd, din cauza secetei din anul tre
cut și a prelungirii iernii, lipsa fura
jelor a determinat scăderea produc
ției animale.

Experiența multor cooperative agri
cole demonstrează însemnătatea mă
surilor de prevenire a unor astfel 
de situații păgubitoare După cum 
ne-a relatat tovarășul Fățu Șocari- 
ceanu, președintele cooperativei agri
cole (anca, județul Brăila, anul tre
cut s-au însilozat 8 000 de tone nutre
țuri — cantitate cu mult peste nevoi
le fermelor zootehnice. Cea mai mare 
parte a acestora a provenit din cul
turile duble însămînțate pe 700 de 
hectare, după recoltarea cerealelor 
păioase. Spiritul de prevedere al coo
peratorilor s-a soldat cu un mare cîș- 
tig pentru ei, cît și pentru alte coo
perative agricole din Șuțu, Țibănești 
și Dedulești, cărora le-au fost împru
mutate circa 2 000 de tone de nutre
țuri Este un exemplu din multe al
tele care atestă valoarea spiritului 
de prevedere ce trebuie să-și mani
feste prezența în toate cooperativele 
agricole.

Prisosul de azi poate constitui re
zervele prețioase de mîine, dacă cosi
tul, transportul și depozitarea se fac 
în condiții corespunzătoare și într-un 
timp cît mai scurt. Numai în coope
rativele agricole mai sînt de recoltat 
sute de mii de hectare de trifoliene 
și fînețe naturale. Ploile care au fa
vorizat vegetația constituie Insă un 
impediment serios în prepararea fi
nului de calitate, provocînd uneori 
pierderi de 40—50 la sută din valoa
rea nutritivă. Iată de ce pentru a cîș- 
tiga substanțe nutritive echivalente 
cu cele necesare pentru a produce 
sute de mii hl de lapte, sau milioane 
kilograme de carne, este nevoie ca, în 
toate unitățile agricole, să se urgen
teze recoltatul nutrețurilor. Așa cum 
arată experiența de veche tradiție 
a țărănimii, pentru a evita degrada
rea finului este deosebit de utilă fo
losirea suporților de lemn și a altor 
mijloace pentru uscarea finului, depo
zitarea acestui prețios nutreț în fî- 
nare și șoproane sau în șire bine vîr- 
fuite.

In ultimii ani, în întreprinderile 
; agricole • de stat și în multe coope
rative agricole s-a extins uscarea 
finului cu ajutorul curenților de aer 
produși de electroventilatoare. In ju
dețul Arad — ne spunea ing Mihai 
Caragea, director adjunct al Direc
ției agricole județene — cooperativele 
agricole folosesc, în mod curent, peste 
100 de electroventilatoare. Numai de 
la prima coasă de trifoliene s-au 
strîns cu 3 000 tone de fîn mal mult 
decît în tot anul trecut. Și în coo
perativele agricole din județul Brăi
la, calitatea nutrețului uscat prin ven
tilație este mai bună. De Ia primele 
două coase de trifoliene s-au strîns 
cu peste 8 000 tone de fîn mai mult 
decît în întregul an precedent

Din datele centralizate la Consi
liul Superior al Agriculturii reiese 
c.ă există mari suprafețe de fînețe 
naturale șl trifoliene necesite. îndeo
sebi în județele Harghita, Suceava 
Sibiu. Hunedoara. Ristrița-Năsăud și 
altele, unde este nevoie de acțiuni 
energice și urgente pentru grăbirea 
recoltării furajelor In unele coopera
tive agricole din județul Suceava, 
printre care Mihoveni, Todirești și 
Bilca, pînă acum cîteva zile nu se 
încheiase nici prima coasă la trifo
liene In aceste unități, dacă nu se 
vor lua măsuri urgente pentru strîn
gerea furajelor, nu se asigură nici 
strictul necesar pentru hrana anima
lelor. Cu totul nejustificată este ten
dința de automulțumire a unor consi
lii de conducere ale cooperativelor 
agricole care se limitează la realiza
rea prevederilor minime înscrise în 
planurile de producție privind balan
ța furajelor Or. în multe cazuri, a- 
ceste prevederi nu sînt în concordan
ță cu nevoile reale de furaje și cu ce
rințele pentru valorificarea întregului 
potențial a1 animalelor Nu pot fi 
luate drept literă de lege asemenea 
calcnlații care prevăd asigurarea fu

rajelor pentru realizarea unu! nivel 
al producției de lapte de numai
1 500—2 000 litri, din moment ce ca
pacitatea productivă a vacilor de
pășește plafonul de 3 000 litri. în coo
perativele agricole din județul Sucea
va s-a prevăzut să fie însilozate 
numai 1 000 de tone de ierburi și alte 
resurse de nutrețuri verzi, timpurii. 
Pînă la 24 iulie au fost însilozate
2 325 tone Direcția agricolă se mulțu
mește să raporteze forurilor de re
sort depășirea „substanțială" a pla
nului de însilozări timpurii. Dar ce 
fel de depășire este aceasta cînd se 
așteaptă sosirea toamnei pentru a se 
realiza, pe bază de porumb, canti
tatea de 40 000 de tone de nutrețuri 
însilozate prevăzute pentru acest an 
în cooperativele agricole ? „Depăși
rea planului" este, de fapt, asigurată 
în proporție de o treime numai la 
cooperativa agricolă din Plopeni. Or, 
județul Suceava are 95 de cooperative 
agricole care ar putea să însilozeze 
multe mii de tone de nutrețuri. Ase
menea situații se întîlnesc în mul
te alte județe.

Schimbarea opticii privind reali
zarea și depășirea unor planuri mi
nime, întocmite în iarna trecută cînd 
nu se putea cunoaște producția care 
acum se vede pe cîmp. este o nece
sitate indispensabilă. Cu atît ma! 
mult cu cît prin aplicarea metode
lor de însilozare se reduc pierderile 
de substanțe nutritive cu circa 30—40 
la sută, față de uscarea acelorași 
nutrețuri în brazde, pe vreme plo
ioasă. In acest scop, pe lingă utili
zarea silozurilor rămase din anii 
t.recuți. poate fi aplicată metoda în- 
silozării la suprafață. între baloți de 
paie Această metodă modernă per
mite obținerea de furaje însilozate de 
bună calitate, cu condiția efectuării 
lucrărilor într-un timp cît mai scurt 
și a presării puternice a nutrețurilor 
verzi.

Mai mult, decît în oricare dintre 
anii precedenți, umiditatea ridicată 
din sol asigură posibilitatea prac
tică de a obține a doua recoltă pe 
aceleași suprafețe de teren de pe care 
se recoltează cerealele păioase, prin 
însămînțarea culturilor alimentare ș! 
furajere. Este pozitiv faptul că, în 
scopul creării de rezerve de nutre
țuri însilozate, eoonerativele agricole 
din județele Olt, Brăila. Ialomița și 
altele au luat măsuri pentru ca su
prafețele prevăzute inițial să fie ma
jorate cu circa 10 000 de hectare de 
culturi succesive în fiecare județ. Este 
o acțiune de mare însemnătate econo
mică deoarece o- producție de 10—«20 
tone de masă verde la hectar cît se 
poate realiza din culturile succesive 
reprezintă de cîteva ori mai mult 
decît producția obișnuită a pa
jiștilor naturale. Unitățile agri
cole pot deci asigura cantitatea 
de masă verde pentru hrana ani
malelor în perioada de toamnă și 
cerințele de nutrețuri însilozate pen
tru iarnă. Totodată, prin însilozare, 
furajele din culturile succesive se 
păstrează timp îndelungat, ele pu
țind constitui rezerve pentru mai 
mulți ani Sînt considerente econo
mice de maximă însemnătate care 
atestă necesitatea de a urgenta lu
crările de pregătire a terenului și 
de însămînțare pe suprafețe cît mai 
mari In acest scop este nevoie ca 
atunci cînd combinele nu pot lucra în 
lanurile de grîu, să fie utilizate trac
toarele la pregătirea terenului, cîș- 
tigîndu-se astfel zile prețioase pen
tru obținerea unei recolte bogate de 
masă verde din culturile succesive.

Ne aflăm într-un sezon de vîrf de 
lucrări în agricultură cînd trebuie 
strînsă fără pierderi recolta de grîu, 
de furaje și alte culturi. In fiecare 
unitate agricolă este nevoie de folo
sirea judicioasă a forțelor de muncă 
și a mijloacelor mecanizate. în așa 
fel îneît toate lucrările să fie efectua
te fără întîrziere. Practica încetățeni
tă Ia unele organe agricole de a se 
ocupa cu redistribuirea furajelor în
tre unități în cursul iernii și primă
verii necesită să fie înlocuită cu mă
suri eficiente, luate din timp, care să 
prevină deficitul balanței furajere și 
să asigure crearea unor rezerve cît 
mai mari. In acest sens, cel mai efi
cient sprijin poate și trebuie să fie 
acordat cooperativelor agricole acum 
cînd fie că există furaje pe cîmp, fie 
că acestea pot fi produse în cantități 
suficiente.

C. BORDEIANU

O nouă și originală unitate 

de alimentație publică 

în Capitală
Cunoscuta clădire de pe strada 

Poenaru Bordea nr 2 'a căpătat o 
nouă înfățișare Este întinerită, și 
mai frumoasă ca oricînd Sub de
numirea de restaurantul „Bucur", ea 
își va primi mîine primii oaspeți.

Am intrat în restaurantul modern 
cu cîteva zile înainte de a-ș) începe 
activitatea Care e profilul specific 
al noii unități ? Are o cramă la par
ter, un salon bizantin mobilat în 
stil de epocă, un altul maur cu o 
seră de flori și fîntînă, un salon 
medieval cu plafonul și lambriurile 
din lemn pictat, cu armuri de epocă, 
unul oriental, cu plafonul și pereții 
în decorațiuni specifice sculptate, un 
altul brîncovenesc și salonul româ
nesc cu arhitectură și mobilier pro
prii anului 1900 E plăcut într-ade- 
văr să petreci o seară într-un decor 
atît de original, unde fantezia și mă
iestria se manifestă din plin Totul 
este îmbietor, vădind bun gust și 
exigență preocupare pentru a oferi 
publicului un cadru cît mai "tră
gător Mobilierul se încadrează ar
monios în întreaga arhitectură a sa
loanelor învăluite în lumina Incan
descentă și fluorescentă în saloane
le de la etaj „lămpile" vizibile și 
invizibile sînt integrate organio In 
ambianța decorațiunilor

Cu pitoreasca cramă compusă din 
patru saloane - de tip vînătoresc, 
dobrogean, ardelenesc, moldoveneso 
— fiecare decorate corespunzător

zonei respective — și cu frumoasa ș! 
încăpătoarea grădină de vară, cu pe
luze de gazon vegetație naturală 
foarte bogată împrejmuită cu pomi 
bătrîni și o fîntînă arteziană, cu 
drumuri de acces străjuite de ar
buști și cu mese înconjurate de gar
duri vii. încheiem scurta prezentare 
a celei mai noi dintre unitățile co
merciale bucureșt6pe O mențiune 
specială despre sistemul de ventila
ție prezent în toace saloanele, la 
cramă, precum și în bucătăriile și la
boratoarele unității Să nu omitem 
însă esențialul atenția cu care per
sonalul își propune să-i servească pe 
consumatori, calitatea și varietatea 
meniurilor Unitatea va servi în per
manență o gamă cît mai bogată de 
preparate culinare specifice bucătă
riei indigene, iar la comaudâ și pre
parate străine La aceasta se pot a- 
dăuga minuturi la comandă de orice 
gen, specialități din pește, vînat, 
melci, raci, pui de porumbei, prepa
rate de bufet, salate și fructe de se
zon și o gamă completă de băuturi 
indigene de cea mai bună calitate, 
băuturi străine La restaurantul 
„Bucur", confortul, buna servire, 
ambianța plăcută, respectul și solici
tudinea vor fi argumente de ordin 
practic ce vor pleda pentru bunul 
renume al unității

Aurelia GOLIANU



SCÎNTEIĂ - vineri 1 august 1969 PAGINA 3

IN LINIA INTII
A INDUSTRIALIZĂRII

HUNEDOARA
Acum, de pe înalta culme pe care ne situează cel de-al 25-lea august de la 

eliberare, dacă ne aruncăm privirile asupra drumului ascendent pe care i-am stră
bătut, ne dăm seama — cu limpezimea pe care Ji-o poate oferi un vast panoramic 
al istoriei__ că una dintre realizările capitale din anii socialismului, chezășie de
noi izbînzi în viitor, este făurirea unei economii multilaterale, puternice, prin dez
voltarea consecventă șî într-un ritm dinamic a industriei moderne, bazate pe 
cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Efectiv, dacă extragem din cronica 
fierbinte a acestui sfert de veac nu numai marile opere, ieșite din comun, cum ar 
fi cetățile metalului, electricității sau ale chimiei, nu numai giganți de talia Hune
doarei, Galaților, Brazilor, Piteștilor sau Porților de Fier, dar și sutele și miile de 
obiective edificate peste tot, de-a lungul și de-a latul țării, putem vorbi cu 
adevărat de oi măreață și impetuoasă epopee a industrializării socialiste, plănuită 
și condusă de partid, epopee cu sute de mii și mi(ioane de eroi care, prin munca 
și eforturile lor pline de abnegație, au ridicat România pe o nouă treaptă de 
civilizație și progres.

Î
n cadrul acestei vaste și 
complexe opere construc
tive, metalul, lupta pen
tru metal, edificarea ma
rilor cetăți ale metalului 

înscriu unul dintre cele mai pasionante și 
mai însuflețitoare capitole. Și asta nu 
datorită doar dimensiunilor spectaculoase 
ale construcțiilor siderurgice sau ritmu
lui impetuos în care au fost ele înălțate, 
ci mai ales datorită importanței primor
diale, decisive pe care metalul — „pîinea“ 
de fiecare zi a uzinelor — o are în ma
rea operă de industrializare socialistă. 
Spus scurt, cu laconismul unei maxime: 
industrializarea trece prin metal. Mai 
mult încă : există o strînsă și indisolu
bilă legătură între producția de metal 
și civilizația modernă, lucru confirmat 
pretutindeni, de experiența oricărei eco
nomii avansate. Trăim încă în civilizația 
fierului și, în ciuda faptului că secolul 
nostru este supranumit secol al „atomu
lui", „al maselor plastice" sau al „ciber
neticii", metalul rămîne postamentul pe 
care se înalță edificiile civilizației veacu
lui XX. în marii coloși siderurgici fierbe 
materia din care se construiesc trans
atlanticele, șinele de cale ferată, reactoa
rele atomice, uzinele, zgîrie-norii si ra
chetele care năzuiesc spre stele.

Propunîndu-și ca, în cadrul industria
lizării socialiste, să dezvolte cu prioritate 
centrele de făurire a metalului (Reșița, 
Hunedoara, Galați), țara noastră se în
scrie. potrivit unor realități specifice și 
cerințe în creștere, în cadrul acestor ten
dințe ale lumii moderne, iar rezultatele 
obținute pînă astăzi, în cei 25 de ani de 
Ia eliberare, nu fac decît să confirme în
țelepciunea și justețea unei astfel de 
orientări. Produse ale industriei noaștre, 
care au făcut înconjurul lumii și cu care 
ne mîndrim — cum ar fi tractoarele bra
șovene sau instalațiile petroliere — marile 
retorte ale chimiei și puternicii generatori 
ai fulgerului electric, locomotivele elec
trice, mașinile care plămădesc pîinea și 
țes stofa, pilonii ridicați pe păienjeniș 
de fier-beton, pentru a susține arhitec
tura noilor orașe, toate acestea presupun 
și înseamnă, în ultimă instanță, metal, 
o industrie siderurgică Ia nivelul tehnicii 
mondiale.

Acest palpitant capitol, care începe cu 
Reșița și Hunedoara pentru a fi conti
nuat la Galați, închide în paginile, sale 
incandescente efortul eroic, abnegația, dă
ruirea de sine, permanenta căutare... Me
talul românesc, în ascensiunea lui rapidă 
și palpitantă este desigur o operă a 
efortului, a lucidității, a. cunoștințelor 
profesionale, a tenacității, fiind însă, tot
odată. și o operă a inimii, a marilor ela
nuri pe care le-a declanșat în mase cons
trucția socialistă Așa se explică uimito
rul grafic al creșterii producției de me
tal : astăzi, de 18,5 ori față de 1938.

ai întîi, cronica acestor 
ani consemnează impre
sionanta creștere și revi- 
talizare a două vechi ce
tăți ale focului — Reșița și 
pomenim deocamdată îm- 
a consemna ceea ce le

generații de siderurgiști, fapt care se va 
oglindi într-o seamă de realități și feno
mene specifice, pînă în zilele noastre. In 
orașul de pe Bîrzava se resimte — cu 
toată evoluția rapidă a orașului și a com- 
binatului siderurgic — o fertilă influență 
a tradiției. Ca și în alte ramuri cu un 
larg trecut, cum ar fi mineritul în Valea 
Jiului ori sondăria pe meleagurile pra
hovene, și la Reșița se pot întîlni side
rurgiști de cîteva generații, care își tran
smit meseria din tată în fiu. La Reșița

crește miraculos, ca eroii din basme, în- 
tr-o singură zi cît alții în trei. Dacă 
luăm în considerație cifrele care indică 
valoarea investițiilor, a producției etc., 
sporurile față de 1950 “ înregistrează as
censiuni spectaculoase, de 15 și chiar — 
la unii indicatori — de 30 de ori ! Ce 
imagini ar putea sugera acest tempo 
accelerat al anilor hunedoreni ? Compa
rația cu trecutul antebelic și-a pierdut 
de mult forța și semnificația. Un singur 
furnal hunedorean, cel mai mic din se
ria de noi furnale, realizează anual mai 
multă fontă decît realizau toate între
prinderile siderurgice ale țării în 1938. 
De aceea, mai semnificativă îmi apare 
comparația Hunedoarei cu ea însăși : în
tr-un singur deceniu (1950—1960), Hune
doara crește de 8 ori I Iar de atunci, ea 
sporește cu încă de 4 ori față de nivelul 
la care se afla în 1960.

Fără îndoială, „Cetatea" și-a trăit în 
anii industrializării socialiste perioada 
cea mai înfloritoare din îndelungata ei 
istorie, marcată de meterezele Castelu
lui Corvineștilor. Noul și vastul șantier 
s-a suprapus peste micul orășel provin
cial, ca o realitate copleșitoare. Rînd pe 
rînd, au fost implantate în peisajul hu
nedorean noua oțelărie, cea mai mare

dealuri, la Toplița și Găvojdia, iar mal 
apoi la loc deschis, în Hunedoara de as
tăzi. Se pare că o asemenea tendință are 
un caracter mai larg, circumscris pe plan 
mondial, iar amplasarea celui mai nou 
centru"'siderurgic ăl' României','’ Ia" 'GA
LAȚ I,' 6'Vâlffirtfică ’’fffmo’d' Judicios': apro
pierea de marea arteră fluvială a Dunării 
îi oferă cantitățile imense de apă nece
sară răcirii uriașelor agregate, punîndu-i 
totodată la dispoziție căi de acces lesni
cioase și ieftine. Spre deosebire de cen
trele vechi, Reșița și Hunedoara, recon
struite și amplificate din mers, prin extin
deri și adăugiri, combinatul gălățean a 
fost ridicat pe un loc plan, între Cătușa 
și Mălina, care avea să capete, mai tîr- 
ziu, numele de „platou aî titanilor". Așa 
se explică așezarea riguroasă și rațio
nală a agregatelor, simetria drumurilor 
interioare, urbanismul modern al ame
najărilor industriale, care-1 situează prin
tre primele combinate siderurgice 
Europa.

Galațiul 
realizare de 
eforturi consecvente, plănuite în ca
drul vastei perspective a industrializă
rii socialiste. Apariția și creșterea noului 
centru de la Dunăre au fost condiționate

GALAȚ

din
siderurgic reprezintă o 
vîrf, o încununare a unor

e fapt, Galațiul eviden- 
țiază cu pregnanță o sea

ls mă de trăsături noi, mai 
gfjr avansate, pe care le-a cîș- 

tigaf în ultimii ani în
treaga', noastră industrie siderurgică. E 
vorba' Se'investiția de competență, avînd 
drept consecință un spor de calitate a 
metalului, cît și un spor al eficienței eco
nomice. Observăm lesne importante mu
tații în cadrul profesiunilor siderurgice 
— furnalist, oțelar, laminorist — ca să 
ne referim doar la categoriile principale. 
Aceste mutații se reflectă nu numai în 
nivelul de cunoștințe și de pregătire al 
oamenilor, ci și în structura lor psihică, 
în modul lor de viață. M-aș referi, bună
oară, la furnaliștii și oțelării hunedoreni, 
pe care i-am cunoscut mai bine și a că
ror evoluție am urmărit-o pe parcursul 
unui deceniu și jumătate. Așa dar, acum 
15 ani, cînd am făcut cunoștință cu com
binatul hunedorean, rnunca oțelarilor 
constituia (nu la modul figurat, ci în 
sensul cel mai propriu al expresiei I) o 
veritabilă trîntă cu focul. Oțelarul era 
un ins cu brațe tari, cu o bună intuiție 
a culorilor, pentru a desluși cînd capătă 
flacăra paloarea spicului de grîu în bă
taia soarelui. Metodă numită pe atunci

© Astăzi, de 18,5 ori mai mult față de 1938 
© De la arta de a privi focul, la comenzile 

electronice, o adevărată revoluție în 
tehnica metalului

© Un obiectiv însuflețitor și realist
10—10,5 milioane tone oțel

Hunedoara, te 
preună, pentru . . 
face să semene într-o existență milenară : 
originea lor îndepărtată, încă din perioa
da romană ; reapariția lor pe arena istorică 
acum două secole, în perioada de avînt 
a industriei moderne ; înflorirea lor fără 
precedent în ultimele decenii, datorită 
socialismului.

în această cursă istorică, REȘIȚA ia un 
avans de un secol (primul furnal cons
truit în 1770 față de 1882 la Hunedoara ; 
oțelăria în 1868 față de 1941), ceea ce 
reprezintă experiența a trei sau patru

am cunoscut oțelari cu cel mai vechi 
stagiu în producție, cu o bogată expe
riență, din rîndul cărora se recrutau acei 
pricepuți și celebri meșteri. Dintre ei 
merită a fi îndeosebi citat bătrînul, și 
atît de cunoscutul pe atunci, meșter 
Stubnya. Aceasta și explică . de ce, în 
primii ani ai industrializării socialiste, 
pînă la afirmarea Hunedoarei, orașul de 
pe Bîrzava a constituit principalul furni
zor de oțel și mai ales de oțeluri spe
ciale, oțeluri de calitate, a căror elabo
rare cere un înalt grad de măiestrie.

Dacă luăm în considerație indicatorul 
de bază al activității siderurgice : pro
ducția de oțel, putem consemna o creș
tere a capacității agregatelor reșițene de 
peste patru ori față de 1938. La prima 
vedere, cifra nu pare spectaculoasă, dar 
în realitate e vorba de o înnoire și mo
dernizare din temelii a combinatului si
derurgic. Furnalele complet refăcute, mă
rite de trei ori, oțelăria reconstruită din 
mers, ca și laminoarele, o cocserie și un 
aglomerator cu tehnologii moderne, in
dică lamploarea activității constructive 
desfășurate aici, dublată și de o mare 
știință a concentrării — datorită spațiu
lui industrial redus din pricina prezenței 
de jur împrejur a muntelui, apei și ora
șului. Totodată, Reșița acestor ani 
afirmat 
lucrării 
șini (e 
pentru 
nele și
Fier), devenind astfel o adevărată poli
tehnică a muncii și măiestriei.

Față de Reșița, HUNEDOARA acestor 
ani apare ca un frate mai tînăr, care

s-a 
cu consecvență în domeniul pre- 
metalului, al construcțiilor de ma- 
suficient să amintim motoarele 

locomotivele electrice sau turbi- 
alte utilaje destinate Porților de

din (ară, noile fur
nale de 1 000 m c, 
noile laminoare, 
din rîndul cărora, 
ultimul intrat 
funcțiune, cel de
tă și treapta cea
nicii moderne în materie. Dar și agre
gatele construite în anii anteriori își au
importanța lor, ca deschizătoare ale unor 
pîrtii tehnologice noi, de pionierat. Să 
ne gîndim doar la faptul că acum vreo 
15 ani, furnalul de 450 m c (de aproape patru ori • - ■ -...........................
țene) era 
și asociat 
din țară".

Această 
levă încă 
hunedorene : rapiditatea cu care s-au ma
turizat siderurgiștii, deveniți stăpîni fără 
greș ai tehnicii moderne. Fapt care a 
permis Hunedoarei să ajungă, ca și Re
șița vechilor meșteri, un apreciat furni
zor de oțeluri de calitate. Dar asupra 
acestui aspect, care merită o privire 
mai atentă, vom reveni. Deocamdată, să 
urmăm traseul major al magistralei me
talului, în celălalt capăt al țării, pe ma
lul Dunării, la Galați.

Născute în imediata apropiere a mine
lor de fier, centrele siderurgice, pe mă
sură ce-și sporesc dimensiunile, caută 
spații largi și vecinătatea cursurilor de 
apă. Lucrul acesta se vădește și în isto
ria multiseculară a siderurgiei hunedo
rene, întemeiată între masivele munților 
Poiana Ruscă. pentru a se deplasa, între

Reportaj de V. NICOROVICI

în
1 300 mm, reprezin- 
mai de sus a teh-

mai mic decît furnalele gălă- 
considerat un adevărat titan 
cu epitetul de „cel mai mare

rapidă schimbare a opticii re- 
un aspect esențial al evoluției

de dezvoltarea an
terioară, în ritm 
impetuos, a Reșiței 
și Hunedoarei. Ex
periența dobîndită 

în construcția marilor agre-acolo,
gate, în stăpînirea focurilor incandescente, - ■ ■ • - -• •-
tor pe platoul de lîngă Dunăre. Mai mult 
decît atît. Această experiență, transmisă 
ca o veritabilă ștafetă, s-a asociat celor 
mai noi și mai eficiente tendințe tehnolo
gice în domeniul siderurgiei. Cităm, cu 
titlu exemplificativ : orientarea către fur
nale de mare capacitate și implicit de 
mare randament. Așa se face că pe pla
toul gălățean au apărut pentru prima 
dată la noi acei coloși de 1 700 m.c., cu o 
capacitate aproape dublă față de 
cele mai mari furnale construite la Hu
nedoara. Pe linia aceleiași orientări mo
derne, oțelăria gălățeană a fost dotată cu 
convertizoare — agregate de dimensiuni 
mai reduse decît clasicele cuptoare Sie
mens-Martin, dar în schimb cu o mare 
intensitate de lucru. în fine, laminoarele 
— slebingul și linia de tablă groasă — 
au fost orientate către producerea de 
profile plate, tot ca urmare a celor mai 
noi cerințe tehnologice în domeniul pre
lucrării metalului, cît și al construcțiilor 
industriale (hale, marile recipiente și re
zervoare pentru chimie etc.).

La toate acestea trebuie adăugate ca
racteristicile cele mai avansate în ceea 
ce privește concepția constructivă, pro
cedeele de lucru, modalitățile de mînuire 
a agregatelor.

a fost transmisă, aplicată crea-

„ochiometrică...“. In momentul elabo
rării șarjei oțelarul se apropia cu lopata 
în mînă la un pas de vîlvătaia încinsă 
la 1 500 de grade.

Astăzi, același oțelar, tot la Hunedoara, 
dar care lucrează în cadrul noii oțelării 
construite între timp, este un om care 
concepe, gîndește și organizează superior 
elaborarea unei șarje. Aparate de înre
gistrare de mare precizie au înlocuit de
ciziile intuitive, „după ochi", iar mașini 
specializate au preluat efortul brut și 
istovitor în bătaia flăcărilor.

Imagini similare oferă și evoluția în a- 
cești ani a muncii furnaliștilor sau a la- 
minoriștilor. Ce distanță între insul care 
stătea, între valțuri, la gura cajei, cu cleș
tele în mînă pentru a prinde și a su
pune șerpii de metal înroșit, și lâmino- 
ristul de la „1 300“ din combinatul hune- 
dorean, care are la dispoziție, pentru di
rijarea agregatelor, aparate de televiziune 
și mașini electronice de calcul. Pentru a 
pu mai vorbi despre arsenalul automati
zărilor de la Galați — ultimul cuvînt în 
materie — și care, practic, transformă 
structural noțiunea de siderurgist.

Cunoscut sub denumirea populară de 
„oțelar", siderurgistul se bucură, în rînd 
cu strungarul, minerul, sondorul, de un 
binemeritat prestigiu social. Mai mult, 
odată cu trecerea anilor el tinde să se in
tegreze îndeletnicirilor mai vechi, să ca
pete ceea ce 
te constatări 
prin referire 
ticarea unei 
remarcabilă

numim girul tradiției. Aces- 
generice pot fi ilustrate și 
la destine individuale. Prac- 
profesiuni siderurgice, cu 
vocație, pricepere, dăruire

de sine, l-a adus pe hunedoreanul Ștefan 
Tripșa pînă Ia înalta distincție de Erou 
al Muncii Socialiste. Victor Pal, provenit 
dintr-o nevoiașă familie de țărani, ple
cat să-și cîștige plinea din fragedă ado
lescență, devine la Hunedoara Jurnalist, 
șef de echipă, maistru. Pe o nouă treaptă 
profesională destinul său cunoaște as
tăzi alte împliniri în cadrul combinatu
lui gălățean. Lupta pentru metal a afir
mat în acești ani nu numai niște destine 
umane exemplare, a dirijat nu numai evo
luția unor vaste categorii profesionale și 
sociale, dar a determinat și destinul isto
ric al unor orașe, al unor întinse spații 
geografice.

Statisticile ne arată că 450 000 de oa
meni — dintre care circa 42 000 de ingi
neri și tehnicieni — sînt angajați în in
dustriile care prelucrează metalul. Prin 
hărnicia, iscusința și vocația lor, ei ne 
oferă acel ansamblu de mașini, de bu
nuri și edificii care alcătuiesc cadrul de 
civilizație în care muncim și trăim zi 
de zi. Metalul joacă însă un rol hotărîtor 
și în activitatea celor care nu contribuie 
la plămădirea lui. In ultimă instanță, 
bătălia pentru metal precede toate bătă
liile care se dau de către întregul popor, 
sub înțeleaptă conducere a partidului, 
pentru făurirea unei economii moderne 
și dinamice, pentru ridicarea materială 
și spirituală a țării, pentru creșterea 
bunăstării oamenilor muncii.

ța cum se prevede în 
proiectul de Directive 
ale Congresului al X-lea 
al P.C.R. Ia finele anului 
1975 se vor produce 10— 

10,5 milioane de tone de oțel. Ritmul de
creștere a producției oțelului va fi astfel 
mai mare decît ritmul producției indus
triale globale, constituind o pîrghie de 
dinamizare a acesteia din urmă. E vorba 
de, un obiectiv realist, bazat pe o analiză 
științifică multilaterală a împrejurărilor 
concrete, situat, într-o amplă perspectivă, 
în cadrul căreia ritmurile și creșterile 
cantitative au ca obiectiv major realizarea 
unui spor de calitate, prin realizarea 
unor produse cu caracteristici tehnico- 
economice superioare. Această teză com
plexă privind desfășurarea industrializă
rii, aplicată în domeniul luptei pentru 
metal, înseamnă intrarea în funcțiune a 
unor agregate siderurgice de mare ran
dament, cu tehnologii avansate, organi
zarea ireproșabilă a producției, elabora
rea unor noi mărci de oțel, în așa fel 
ca, pmă_ în, 1975 sortimentele de oțeluri 
abate să atingă 10 la sută din producția 
totala, ceea ce echivalează cu 1—1,1 mi
lioane de tone. Prin urmare, ritmurile 
înalțe ale luptei pentru metal din viitorul 
cincinal sînt și ritmuri înalte ale unui spor calitativ.

Statisticienii au elaborat un indice sin
tetic, după care se poate aprecia, în mod 
obiectiv, puterea economică a unei țări 
avansul ei în domeniul industrializării A- 
cest indice,se numește : producția de me
tal pe locuitor. In fond, producția de me
tal nu constituie un scop în sine, ci este 
subsumată satisfacerii cerințelor din ce în' 
ce mai mari și mai diverse ale populației. 
In„ țara noastră, acest indice cunoaște ur
mătoarea semnificativă — dinamică as
cendență : 1938 : 18,2 kg : 1950 : 34,6 kg | 
1960 : 98,2 kg ; 1969 : aproximativ 275 kg.

Să luăm în considerare limitele, la in
terval de trei decenii : 18,2 kg și 275 kg. 
Creșterea este într-adevăr spectaculară 
și ea reflectă, în mod elocvent, progresul 
pe care l-am realizat față de perioada 
antebelică. Ritmul trepidant în care am 
urcat pe treptele industrializării ne-a per
mis să micșorăm handicapul istoric si- 
tuîndu-ne astăzi — din punctul de vedere 
mai sus discutat — printre primele două
zeci de țări din lume. Pînă în 1975, cînd 
acest indice se va ridica în jurul cifrei 
de 500, vom fi urcat alte noi trepte ale 
progresului tehnic. Trepte trainice și cu
tezătoare ale operei de desăvîrșire a con
strucției socialiste, deschise de mărețul 
program al Partidului Comunist Român 
pentru prosperitatea ți fericirea poporu
lui nostru.



PAGINA 4 SCINTEIA - vineri 1 august 1969
««MW

SlNJEM UN POPOR 

DE 20000000!
/ • . . ■: ■. .

Interviu cu tovarășul dr. Constantin IONESCU
director general al Direcției Centrale de Statisticâ

în ultima zi a anului trecut, ziarul nostru publica un reportaj de anti
cipație, un reportai in care prefiguram evenimentele anului XXV al Româ
niei socialiste in toate domeniile vieții economice și sociale. Scriam atunci: 
„Putem afirma că in viitoarele luni va zimbi spre soare (in mod cert, 
va fi o zi senină !) omul nr. 20 000 000 al României. Cum va fi și unde 
se va naște, in ce oraș sau sat, pe care scară și la ce apartament va cobori 
barza... jubiliară ? Nu știm."

Și iată — acum știm! In pragul solstițiului, la cumpăna dintre pri
măvară și vară, a 25-a vară a patriei libere, a venit pe lume, o dată cu 
zorile, un băiat cu ochi albaștri, un copil dolofan, al doilea băiat al tinerei 
familii Stănciulescu. Emoționată și totodată mindȚă și bucuroasă că sorții 
au ales pe fiul său să întruchipeze acest eveniment demografic al țării, 
mama — profesoara Alexandra Stănciulescu — ne-a mărturisit dorința ca 
Cd doilea copil al său să devină medic. Dar următorii ? — am intrebat-o.

— Vom vedea. In orișice caz sper că voi schimba tradiția familiei mele 
care a avut opt fete. Eu doresc să am opt băieți !

* Se va implinî această dorință ? Oricum, băieți sau fete, copiii familiei 
Stănciulescu, ca și copiii tuturor familiilor din țară, descoperind lumina 
zilei* — oriunde pe întinsul patriei — vor descoperi un peisaj uman, un 
leagăn de omenie și de civilizație, un peisaj alcătuit pentru ei și pentru 
frații lor, pentru uriașa familie de 20 000 000 de oameni ai României so
cialiste.

Așadar, îl cunoaștem pe „eroul demografic" al țării, îl cunoaștem și 
ii urăm, după datină, viață lungă, sănătate și fericire ! Dar, in bogata 
viață a patriei, in dinamica sa ascensiune pe treptele progresului și civi
lizației, nașterea acestui băiețel capătă dimensiuni și valori simbolice. Iată de 
ce publicăm interviul de față.

— Sîntem convinși că ci
titorii noștri, întreaga țară 
așteaptă amănunte despre 
acest remarcabil eveniment.

— într-adevăr, în ziua de 20 iunie 
1969 populația Republicii Socialiste 
România a înregistrat cifra de 
20 000 000, după ce cu aproximativ 
78 de ani în urmă — mai precis la 
12 februarie 1891 — atinsese cifra 
de 10 000 000 locuitori.

O coincidență fericită face ca îm
plinirea acestei cifre să aibă loc în 
cel de-al XXV-lea an de la elibe
rarea patriei noastre, care prileju
iește nu numai un bilanț al Înfăptui
rilor pe tărîm economic, ci și un bi
lanț demografic, o trecere în revistă 
a rezultatelor obținute în ridicarea 
bunăstării populației, în creșterea 
tinerelor generații, In ocrotirea 
sănătății poporului.

—■_ Ce Înseamnă sub aspect 
statistic și demografic atin
gerea cifrei de 20 000 000 lo
cuitori ?

— în perioada 1961—1966, In fie
care an populația a sporit în medie 
cu aproximativ 117 000 locuitori; 
In anii 1967 și 1968 creșterea medie 
anuală a fost de 342 000, deci de 2,9 
ori mai mare. Remarcabil este faptul 
că la sporul ridicat al populației, în 
ultimele decenii, o contribuție sub-’ 
stanțială a adus scăderea mortalității 
populației. Cu adevărat spectaculoa
se sînt ritmurile în care a scăzut 
mortalitatea infantilă — față de 1938 
ea a scăzut de 3 ori — căreia țara 
noastră îi plătea, în trecutul nu 
prea îndepărtat, un dureros tribut.

Diferitele recensăminte au con
semnat modificări de la o perioadă la 
alta : în 1912 populația număra 
12 768 399 locuitori, în 1930 s-a ridicat 
la 14 280 729, în 1941 cifra a fost de
16 126 063, în 1948 populația era de 
15 872 624, pentru ca în 1956 să atingă
17 489 450, ajungînd la recensămîn- 
tul din 1966 să reprezinte 19103163.

— Ce semnificații sociale
fi umane au aceste cifre 7

— Această creștere a fost însoțită 
— în anii socialismului — de impor
tante mutații sociale, profesionale, 
culturale care au avut loc în struc
tura populației, cu profunde sem
nificații pozitive. Ca urmare a tra
ducerii în viață a politicii de indus
trializare a țării, a urbanizării, a unei 
mai raționale repartizări teritoriale a 
forțelor de producție, a coopera
tivizării agriculturii, a crescut, 
mai rapid populația din muni
cipii, orașe și comune suburbane, re- 
prezentînd astăzi peste două cin
cimi din întreaga populație a țării. 
Deci, un număr mai mare de locui
tori beneficiază de avantajele urba
nismului și îmbunătățirilor edilitare. 
S-a schimbat structura populației ac
tive a țării : a crescut importanța 
relativă a celor ce lucrează în in
dustrie și în alte ramuri neagricole, 
ajungînd să fie în prezent de aproa
pe 50 la sută. Corolarul cel mal. im
portant îl constituie schimbarea fun
damentală a structurii sociale a

populației: clasa muncitoare repre
zintă peste 40 la sută din întreaga 
populație, urmată de țărănimea coo
peratistă, de intelectualitate.

— Referindu-ne la dina
mismul vieții noastre econo
mice și sociale, spunem ade
seori că România socialistă 
este o țară tînără. Care este, 
de fapt, vîrsta medie a popu
lației 7

— într-adevăr, vîrsta mediană se 
află cuprinsă între 30 șb31 de ani. Me
rită menționat faptul că în prezent 
din numărul total al populației, a- 
proape 42 la sută reprezintă cei' ce 
s-au născut după 23 August 1944. Nu 
este vorba de o cifră cu o simplă sem
nificație cantitativă; această parte a 
populației este beneficiara a tot ceea 
ce caracterizează mai semnificativ 
epoca noastră socialistă : educația ei, 
calificarea ei s-au desfășurat în con
dițiile noi, superioare vechii orîn- 
duiri burghezo-moșierești. Acestei 
împrejurări i se adaugă șl faptul 
pozitiv că în prezent, după cum ates
tă statisticile, aproape 88 la sută din 
numărul salariaților cu studii supe
rioare, de pildă, s-au pregătit în răs
timpul de 25 ani de la eliberarea pa
triei.

— Fiindcă ați evocat rit
murile de creștere a popu
lației, ne-ati putea spune 
care este raportul lor cu rit
murile dezvoltării economice 
a țării noastre,'cu atît mai 
mult cu cît problema este 
astăzi de o arzătoare actua
litate pe glob, așa cum re
zultă din statisticile și stu
diile O.N.U. 7

— Printre problemele majore ale 
societății contemporane, ca și ale 
fiecărei țări în parte, se numără și 
raportul dintre ritmul creșterii 
economice și cel al dezvoltării 
populației. Sînt țări — mai cu 
seamă din categoria celor în 
curs de dezvoltare — în care ve
nitul național pe un locuitor, dispo
nibilitățile alimentare cresc într-un 
ritm mai scăzut decît populația, 
creînd disparități cu grave conse
cințe pentru nivelul de trai al popu
lației. Cît privește țara noastră, a- 
ceastă corelație demo-economică este 
net pozitivă : în perioada 1950—1968 
venitul național a crescut de 5,2 ori, 
producția industrială de 9.2 ori, pro
ducția agricolă de 2,2 ori. numărul 
salariaților de 2,3 ori, în timp ce 
populația a sporit cu circa 21 la sută, 
ritm caracteristic țărilor avansate, 
vădind — și pe această cale — creș
terea nivelului de trai în contextul 
unei creșteri economice impetuoase.

Creșterea numărului populației 
este însoțită — ceea ce este deosebit 
de îmbucurător — de sporirea dura
tei medii de viață : de la 42 ani în 
1932, la peste 68 de ani în pre
zent — proiectînd tara noastră în 
rîndul țărilor avansate sub acest ra
port. Dacă ne gîndim că acest indi
cator sintetizează ansamblul de con
diții economice, sociale, sanitare, cul
turale, cifra de mai sus atestă im
presionantele progrese realizate în 
țara noastră.

— Cum s-a putut stabili 
cine este nou-născutul prin 
care populația țării a atins 
20 000 000 7

— Statistica demografică din țara 
noastră organizată de Direcția Cen
trală de Statistică dispune de un bo
gat material informațional pe care-1 
prelucrează și-1 analizează, operativ 
și multilateral, cu metode statistico- 
matematice moderne. Cunoscîndu-se 
numărul populației la o anumită 
dată, numărul zilnic al celor ce se 
nasc — aproape 1420 în ultimii doi 
ani și jumătate — și al celor ce mor, 
ținînd seama, de asemenea, de pro
cesele migratorii ale populației se 
determină sporul total zilnic al popu
lației. Aceste calcule au indicat ziua 
de 20 iunie ca dată memorabilă a îm
plinirii cifrei de 20 000 000 locuitori. 
Prin tragerea la sorți — modalitate 
indispensabilă pentru garantarea o- 
biectivității stabilirii — a fost desem
nat noul născut din numărul celor 
născuți în ziua de 20 iunie, căruia i-a 
revenit privilegiul de a fi cetățeanul 
cu numărul 20 000 000 al Republicii 
Socialiste România.

Complexitatea calculelor, necesi
tatea unor scrupuloase reverificări, 
pe deplin justificate de marea răs
pundere pe care o avem, în general, 
pentru exactitatea informației comu
nicate explică decalajul dintre data 
evenimentului și publicarea informa
ției.

— Pornind de Ia acest eve
niment, ce ne puteți spune 
despre rolul studiilor demo
grafice in viața economică 
a țării noastre 7

— Reafirmînd că telul suprem al 
întregii activități a partidului și sta
tului nostru este ridicarea continuă 
a bunăstării poporului și subordo- 
nînd realizării acestui țel dezvol
tarea impetuoasă a economiei națio
nale, proiectul de Directive ale Con
gresului al X-lea stabilește perspec
tive clare, concrete, pentru o nouă 
creștere a nivelului de trai al popu
lației, începînd cu sporirea numerică 
și calitativă a forței de muncă, cu 
crearea corespunzătoare a unor 
locuri de muncă înzestrate la nivelul 
actual al tehnicii șl continuînd cu 
creșterea veniturilor populației, cu 
dezvoltarea și perfecționarea învăță- 
mîntului de toate gradele, cu extin
derea bazei materiale a învățămîn- 
tului și culturii, a ocrotirii sănătății, 
cu dezvoltarea construcției de lo
cuințe. '

în aceste condiții, sarcina de a 
caracteriza și de a analiza' științific 
procesele demografice, tendințele lor, 
incidența factorului economic asupra 
celui demografic, de a investiga co
relația demo-economică, multiplele ei 
implicații asupra creșterii nivelului 
de trai al populației, ca și aspectele 
fundamentale ale demografiei econo
mice în prezent și In perspectivă ca
pătă o importanță deosebită. De aceea 
perfecționarea sistemului informațio
nal demografic, introducerea de me
tode și modele demografico-matema- 
tice și cibernetice, inițierea de cer
cetări și studii demografice sînt pre
ocupări definitorii pentru demogra
fia noastră din ultimii ani, solicitînd 
importante eforturi.

Direcția Centrală de Statisti
că primește și prelucrează o can
titate mare de date demografice, 
folosind în prezent tehnica electro
nică. Statistica noastră demografică 
are ca sarcină informarea operativă 
asupra tuturor fenomenelor demo
grafice din tara 'noastră. întocmirea 
de analize și studii demografico-so- 
ciologice cu privire la structura de
mografică. socio-profesională a 
populației, fertilitatea populației și 
factorii care O determină, cu privire 
la tendințele viitoare ale numărului 
și structurii populației. Calculele de 
perspectivă privind populația Româ
niei pînă în 1980. efectuate cu tot 
ceea ce oferă astăzi știința și tehnica 
modernă, asigură un material știin
țific pentru nevoile planificării eco
nomice, fiind folosit la întocmirea 
proiectelor planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1971—1975 
șl pentru perioada 1976—1980.

Organizarea democrati
că și difuzarea culturii 
și artei, prin care stratu
rile cele mai largi ale 
populației devin beneficiare 
ale valorilor spirituale, duc 
și la afirmarea'de talente 
remarcabile, la potențarea 
lor. Această osmoză, aceas
tă circulație activă asigură 
alimentarea și primenirea 
permanentă a întregului or
ganism al culturii noastre 
socialiste, ti sporește vitali
tatea. Faptul era de mult 
verificat prin mișcarea de 
amator’ în domeniul cînte- 
cului și dansului popular, al 
teatrului și al interpretării 
muzicale, prin activitatea 
așezămintelor de cultură 
răspîndite într-o rețea 
densă în toată țara. După 
un deceniu de „ucenicie" 
și progresivă cristalizare, 
faptul a fost reconfirmat 
cu vigoare și în domeniul 
cinematografului.

Primul Festival republi
can al cineaștilor amatori 
de la orașe și sate a scos 
la Iveală resurse șl posi
bilități de care nu eram cu 
totul conștienți pînă acum. 
Cinecluburile de pe lîngă 
organizațiile sindicale sau 
casele de cultură (Inclusiv 
cele studențești și pionie
rești) sînt prezente în viața 
colectivității, contribuie la 
reflectarea ei prin fil
me documentare, de an
chetă socială, științifice, 
artistice, de drumeție. Mi
nute, Iei, tone, de pildă, 
realizat de cineclubul uzi
nei „Oțelul roșu", e. o inter
venție promptă și eficace 
— prin caracterul ei direct 
și concret — în problemele 
de gospodărire rațională a 
timpului și bunurilor între
prinderii. Cineamatorii din 
Rîmnicu-Vîlcea au sesizat 
deficiențele în organizarea 
și întreținerea sanitară a 
unor unități din comerț, 
făcîndu-le publice într-o 
suită de anchete la fața 
locului, intltulînd-o Sem
nale. Urmărind un scop pe
dagogic, mediciniștii din 
Iași au surprins în împo
triva întunericului o deli
cată operație pe ochi, ofe
rind studenților un prețios 
material didactic și știin
țific (tot mai multe uni
versități și școli din lumeâ 
întreagă introduc filmul ca 
mijloc de instruire). Preo
cupării de a evita acci
dentele de muncă — acolo 
unde mai ales se cer pre
cauții și măsuri de protec
ție speciale — îi corespunde 
documentarul Atenție în o- 
țelării ! al cineclubului din 
„Otelul roșu".

Toate aceste filme, și 
multe altele încă, scot în 
relief unul din marile a- 
vantaje ale cineastului a- 
mator : el nu „caută" oa

meni și locuri, nu „prospec
tează" posibile platouri de 
filmare, el e acolo, mereu 
în miezul lucrurilor, pe 
care e obișnuit să le ob
serve și să le înțeleagă. A- 
ceastă obișnuință, însă, nu 
duce la simple fotografieri, 
la „naturalism’ diletant. 
Cineastul nostru amator e 
ferit de asemenea alunecări 
tocmai pentru că și-a for
mat, în contact nemijlocit 
cu viața, un fel propriu de 
*,a privi", care-1 determină 
să interpreteze fenomenele 
și să le caute semnificația, 
bazîndu-se pe un instinct 
sigur, dacă nu chiar pe o 
vocație cinematografică.

pînă la capăt, printr-o ex
presivitate pregnantă, e- 
ficace, prin procedee te
meinic asimilate. Ploaia nu 
cade din cer (cineclubul 
întreprinderii „7 Noiem
brie" Arad), subintitulat 
modest: reportaj, e un film 
reprezentativ în acest sens, 
simplu, expresiv, eficace, 
firesc. Sau Retrospectivă : 
a parcurge istoria de 700 de 
ani a unui oraș — Timi
șoara — într-o singură bo
bină, creînd un dialog e- 
locvent între cîteva ele
mente arhitecturale și fo
losind cu ingeniozitate 
coloana sonoră, nu stă decît 
la îndemîna unui artist.

Reșița) conține unul din 
simbolurile cele mai nobile 
ale documentarismului nos
tru cinematografic : mo
mentul cînd, deasupra lutu
lui modelat, mîinile încerca
te ale olarului bătrîn trans
mit unor mîini fragede de 
copil, o dată cu îndemîna- 
rea meșteșugului, însuși fio
rul creației, ideea'^inei con
tinuități spirituale și mate
riale deopotrivă.

Remarcabil, de asemenea, 
e modul în care cineama
torii înțeleg conceptul de 
experiment, de căutare a 
expresivității. Obsesia (ci
neclubul C.F.R. Timișoara) 
e exemplar în această pri-

RESURSE
DE VIGOARE ARTISTICĂ

Șl TALENT
Reflecții pe marginea primului 

Festival republican al cineaștilor amatori

Pentru că, nefăcînd din 
film o profesiune, amato
rul ascultă neapărat de o 
chemare intimă ce implică 
aproape totdeauna talentul.

Despre talent și vocație 
trebuie să vorbim In legă
tură cu filmele lui Sandu 
Dragoș (Timișoara), Emil 
Mateiaș și P. Kovâcs (Oțe
lul roșu), I. Lupaș (Arad), 
Gelu Mureșan (Timișoara) 
— nu-i pot enumera pe toți 
fiindcă organizatorii Festi
valului le-au trecut sub tă
cere numele, interpretînd 
probabil în mod greșit ra
portul dintre contribuția 
colectivă și cea individuală, 
în orice caz, activitatea a- 
cestor cineamatori și cine- 
animatori e remarcabilă. 
Filmele lor se caracteri
zează prin idei bine pre
cizate, duse consecvent

de Florian POTRA
președintele juriului

Preferind modalitatea do
cumentarului clasic, Cără
rile apelor (cineclubul 
Casei de cultură a studenți
lor din Timișoara) stabi
lește un pasionant și esen
țial itinerar al omului în 
căutarea și întrebuințarea 
elementului vital care e 
apa. în Destin (cineclubul 
sindicatului C.F.R. Caran
sebeș) ochiul cineamatoru- 
lui surprinde, nu fără tîlc, 
creșteri și forme inedite 
ce apropie regnul vegetal 
de cel animal. împrumu- 
tîndu-și titlul de la Galileu, 
Eppur și muove (cineclu
bul Casei pionierilor din

vință. Filmările combinata 
— urmărind o analiză psi
hologică simplă — au ri
goare și strictețe, accen- 
tuînd dimensiunea umană 
a temei.

Chiar și din aceste pu
ține considerații, se poate 
deduce, cred, varietatea de 
conținut și de motive, ca 
și aceea de procedee pre
zentă în lucrările cineama- 
torilor. O varietate, o di
versitate, ce se revarsă în 
matca unitară a simțului 
ascuțit al realității, a ata
șamentului față de viața 
contemporană și oamenii 
ei, față de pămîntul natal 
și de istorie, față de poe
zia lucrurilor și a faptelor. 
Am credința că acești ci
neamatori încearcă, nu fără 
succes, să dezvolte, să îm
plinească virtuțile „școlii

documentare românești", 
despre care s-a vorbit la 
un moment dat cu atît en
tuziasm și a cărui primă 
trăsătură definitorie era 
poezia realității.

Din filmele amintite aici 
(dar mai sînt destule, chiar 
în afara palmaresului) s-ar 
cuveni să se. întocmească, 
după o prealabilă transpo
ziție pe peliculă de 35 mm, 
un program menit unei 
largi difuzări în sălile de 
cinema și la televiziune, 
pentru ca valoarea lor să 
devină publică, să măsu
răm și cu ele pașii cine
matografiei noastre.

De asemenea, s-ar cuvenî 
să medităm asupra rostu
lui organizatoric și educa
tiv ce trebuie dat mișcării 
de cineamatori. Ea se gă
sește, astăzi, într-un pro
ces de progresivă extindere 
geografică, acoperind a- 
proape toate județele țării. 
Mai puternice în sindicate, 
cinecluburile vor trebui să 
pătrundă mai energic în 
casele de cultură, orășe
nești și sătești, universi
tare și pionierești. Pe de 
altă parte — așa cum se 
întîmplă în toată lumea — 
ele trebuie dublate de ci- 
necluburi de cultură ci
nematografică, funcția for- 
mativ-educativă împletin- 
du-se organic cu cea de 
creație propriu-zisă. Nu 
trebuie uitati sau neglijați, 
în sfîrșit. nici cineamatorii 
individuali, deocamdată 
răzleți și anonimi, capabili 
să ne ofere noi satisfacții.

Dar, mai ales, se cere o 
grabnică rezolvare a pro
blemei de organizare uni
tară. coerentă, pe plan re
publican a mișcării noastre 
de cineaști amatori. în mo
mentul de față, ea e îm
părțită, ca „patronai" șî 
competență ideologică șî 
financiară, între sindicate, 
case de cultură, organizații 
studențești și pionierești, la 
care se adaugă rolul con
sultativ al Asociației Cine- 
ast’lor. între aceste insti
tuții. unitatea de vederi nu 
e totdeauna nerfectă, se 
manifestă chiar tendințe 
centrifuge. De aceea, con
sider că s-au cont condi
țiile pentru instituirea unei 
forme organizatorice cen
trale, reprezentative atît tn 
țară, cît și peste hotare. 
Aceasta e perspectiva fi
rească oe care o indică în
săși etapa actuală a cine- 
amatorismului nostru, care 
— așa cum a demonstrat 
cu strălucire primul Festi
val republican — e o reali
tate vie, expresivă, cu 
sanse de a deveni tot maî 
importantă în ansamblul 
culturii și artei românești 
contemporane.
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• Contesa Cosei (ambele aerll) : RE
PUBLICA — 10 ; 13,15 ; 17 ; 20,15.
a O chestiune de onoare : PATRIA
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL — 9 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,45 ; 20,45, la grădină
— 20,30.
• Răutăciosul adolescent : LUMINA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45, 
GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căsătorie pripită : DOINA — 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
0 Program pentru copii : DOINA — 
9—10.
• Secretul clfrulul : CIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Ultima tură i ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Preludiu i UNION — 15,80 î tt î
20,30.
0 Dragoste la Las Vegas : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9—16 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA
EXPOZIȚIA — 20.30.

i 0 Pădurea «pinzurațllor ; GLORIA — 
1 20,30.
i 0 Creola, ochll-țl ard 
’ LUCEAFĂRUL — 8,30 ;

!
$

flacăra :
13.30 ; 16 ;
8.30 ; 11 ;

9,30 ;

l ca
.......... ........... ..... ; 11 ;
18.30 ; 21, BUCUREȘTI —
13.30 ;.16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT
11,45 ; 14 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, STADIO
NUL DINAMO — 20,15, ARENELE 
LIBERTĂȚII — 20,15.
• Crima din pădure : DACIA — 8,43— 
21 în continuare.
• Paradisul îndrăgostițllor : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Muzeul satului t Tradiții maramu-

reșene ; Cîntece tn lemn ; Călușarii 
Tradiții ; Un, dans în munții codru
lui : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.0 Comisarul X șl banda „Trei clini 
verzi" : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, ARTA — 8,45—16,30 în 
continuare ; 18,45, la grădină — 20,30, 
MODERN — 9,30; 11,45 ; 14 16,30 ;
18.45 ; 21, TOMIS — 9 ; 11,15 : 13,30 :
15.45 ; 18,15, la grădină — 20,30.0 în umbra coltului : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18, la grădină — 20;30.
0 Prințul negru : CRINGAȘI — 15.80 i 
18 ; 20,30.0 Lovitură puternică : BUCEGI — 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină —
20.30, VITAN — 15,30 ; 18. la gră
dină — 20,30.0 Contemporanul tău i MUNCA — 
16 ; 19.0 încotro, omule 7 1 MOȘILOR — 
15,30 ; 19,30.e Noaptea e făcută pentru a visa : 
UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.30.
0 La dolce vita : MIORIȚA — 9,30 ; 
13 ; 16 ; 19.
0 Neîmblînzlta Angelica : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,30, VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Operațiunea Crossbow : FLOREAS- 
CA — 9,15 ; 11,30 ; 15,30 ; 18.0 Ultima noapte a copilăriei i FLO- 
REASCA — 20,30.
0 Noaptea generalilor t VOLGA — 
9—16,45 în continuare, RAHOVA — 
15,30 ; 18,30 ; la grădină — 20,30, AU
RORA — 9 ; 13 : 15 ; 18 ; 20,45, la gră
dină — 20,30.
0 Alexandru cel fericit t PROGRE
SUL — 15,30 ; 18 ; 20.
0 Străin în casă î LIRA — 15,30 : 18. 
la grădină — 20,30.
0 comedianțli : DRUMUL SĂRII — 
16 ; 19.
0 Tarzan, omul junglei t FERENTARI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 A trăi pentru a trăi : COTROCENI
— 15,30 ; 19.
0 Adio, Gringo t PACEA — 15,30 ; 18 | 
20,30.

• Teatrul satiric muzical „C. Tănase* 
(grădina Boema) : Nu te lăsa, Stroel 
— 20.0 Ansamblul folcloric „Perlnlța" (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara") : Peri- 
nița mea — 19.

10,00 — Limba rusă (reluare). 10,25
— Limba spaniolă (reluare). 10,50 — 
închiderea emisiunii de dimineață.
14.30 — Tenis de cîmp : România — In
dia. Semifinala interzonală a Cupei 
Davls. 18,30 — Pe scenele lirice ale 
țării. Brașov — Galați — Constanța. 
Emisiune de Anghel Ionescu-Arbore. 
19,00 — Tele-universitetea. Ciclul Om
— Știință — Societate. Omul șl ci
bernetica (II). 19,30 — (Telejurnalul 
de seară. Buletin meteorologic. 20,00
— Congresul al X-lea al P.C.R. Sec
vențe din marea dezbatere. Delegații 
la congres, purtători de cuvînt ai 
întregului popor. 20,15 — Film ar
tistic : „Străzile au amintiri". O pro
ducție a Studioului „București" în 
regia lui Manole Marcus. 21,40 —
„Mult e dulce și frumoasă". Emisiune 
de limba română de conf. dr. Sorin 
Stati. 22,15 — Telejurnalul de noapte.
22.30 — Publicitate. 22,35 — Traseul
Pămînt — Lună — Pămînt — o reali
tate. Sinteză „Apollo—11". 22,50 —
Cîntă Duke Ellington șl orchestra sa. 
23,40 — închiderea emisiunii.
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Festivalul literar 
muzical „Cîntare 

României socialiste"
în cadrul manifestărilor dedicate 

celui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, joi seara a 
avut loc, la Ateneul Român, Festi
valul literar-muzical „Cîntare Româ
niei socialiste", organizat — sub 
auspiciile Frontului Unității Socia
liste — de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Uniunea Scriitorilor 
și Uniunea Compozitorilor.

înaintea începerii festivalului, 
scriitorul Eugen Jebeleanu, membru 
corespondent al Academiei, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, și acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, au subliniat in cuvîntul 
lor că, prin actuala manifestare, 
oamenii de artă de pe întreg cu
prinsul țării omagiază două mari 
evenimente din istoria poporului 
nostru : Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român și aniversarea 
unui pătrar de veac de la eliberare. 
In continuare, numeroși poeți din 
toate generațiile au recitat versuri 
proprii închinate partidului și pa
triei socialiste.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
concert de lieduri și coruri la care 
și-au dat concursul soliști ai Operei 
Române și Filarmonicii de stat 
„George Enescu".

(Agerpres)

Paul DIACONESCU

Fiecare nouă expoziție 
exercită o înrîurire mai 
mult sau mai puțin pro
fundă, mai mult sau mai 
puțin intensă asupra con
științei oamenilor, asu
pra sensibilității lor. Deve
nită mijloc de întîlnire și 
de confruntare între ar
tist și privitor a gîndurilor 
despre lume, lucrarea de 
artă, fie ea pictură, sculp
tură sau grafică, este una 
din verigile principale ale 
acestui proces cultural. 
Experiența ultimelor de
cenii a demonstrat faptul 
că o dată cu manifestă
rile artei se dezvoltă cul
tura estetică, faptul că pu
blicul nu numai că urmă
rește foarte îndeaproape 
activitatea artistică, dar 
manifestă treptat o recep
tivitate sporită. Venind în 
întîmpinarea acestei nece
sități educative, fiecare 
nouă sală de expoziții, fie
care nouă galerie de artă 
este în același timp o cale 
de îmbogățire a valorilor 
culturale existente și de 
creare a unui teren priel
nic viitorului. Această va
loare este accentuată în 
cazul orașelor cu profil 
turistic ca acelea de pe li
toral, care în timpul sezo
nului estival devin punc
tul de confluență al unui 
imens public venit din toa
te colțurile țării sau de 
peste hotare.

Muzeul de artă din Con
stanța prezintă tn aceste 
zile în sălile de la parter 
o expoziție organizată în 
cinstea celpi de-a XXV-a 
aniversări a eliberării și a 
celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist

Român. Lucrările aparțin 
patrimoniului muzeal și 
ilustrează personalități 
dintre cele mai reprezen
tative ale plasticii româ
nești contemporane. Prilej 
al unui edificator bilanț, 
această manifestare, prin 
ceea ce angajează și pre
figurează, prin ponderea 
seriozității de atitudine și 
gravitatea viziunii pictu
rale, se alătură acțiunilor 
omagiale care au loc pe 
întreg cuprinsul țării. Sînt 
prezente aici lucrări bine
cunoscute publicului sem
nate de C. Ressu, M. Bu- 
nescu, D. Ghiață, Al. 
Ciucurencu, lucrări care, 
abordînd subiecte de mare 
generozitate și forță emo
țională, răspund acestui 
măreț moment istoric pe 
care-1 trăiește România 
sau se inspiră din frumu
sețile autentice ale peisa
jului patriei. Complexita
tea noilor realități sociale 
a determinat realizarea u- 
nor lucrări de intensă vi
brație, adevărate mărturii 
ale transformării senti
mentului general al exis
tenței, lucrări care trăiesc 
prin stringența expresiei 
plastice. „Portret de colec
tivistă" de H. Catargi, 
„Nava pe șantier" de Bră
duț Covaliu, „întoarcerea 
de la cîmp" de Grigore 
Vasile, „Recolta" de Do
rian Szasz. realizate în 
ulei, sau gravurile „Sădim 
pentru viitor" de Marcel 
Chirnoagă, „Linii vechi, 
linii noi" de V. Dobrian, 
sînt cîteva exemple, din
tre cele mai reprezentati
ve, exemple de o bogată 
și valoroasă contribuție o- 
riginală, care cumulează

ideile, gîndurile și «entl- 
mehtele artiștilor noștri. 
Acestei prestigioase mani
festări, care reunește nume 
ale artiștilor din toate ge
nerațiile sub semnul inspi
rației din realitățile noas
tre socialiste, i se adaugă 
o nouă expoziție deschisă 
în complexul Galeriilor

unii Artiștilor Plastici din 
localitate. Comitetul jude
țean de cultură 
Filiala U.A.P., ca și 
de artă din Constanța, au
conlucrat în realizarea unei 
expoziții a cărei impor
tanță depășește reflectarea 
creației locale, tinzînd să 
ofere o imagine cît mal

ton Jalea sau Al. Ciucu
rencu, care figurează în 
expoziție cu două do
nații, pînă la lucrări 
de matură respirație ale 
artiștilor actualmente bucu- 
reșteni — Boris Cara- 
gea, Ion Pacea, Cik Da- 
madian, Lia Sasz, Ion 
Nicodim, Ion Bițan, Vanda

monstrează receptivitatea 
artiștilor la tot ceea ce 
este profund și primordial 
uman. Noile fabrici și uzine 
ridicate în întreaga Do- 
broge, cu imensele lor 
forme de oțel, peisajul care 
se modifică de la an la an 
după cerințele și necesită
țile impuse de agricultura

V

PE LITORAL
Inițiative, perspective, sugestii

de artă recent inaugurate 
în centrul orașului Con
stanța. Spațiul amplu de 
expunere contribuie o dată 
mai mult la informarea 
vizitatorului român sau 
străin. Alăturate magazi
nului cu vînzare, cele 
două săli de expunere pre
zintă în aceste zile mani
festarea inaugurală „Ar
tiști dobrogeni", organiza
tă cu prilejul împlini
rii a zece ani de ac
tivitate a filialei Uni-

concludentă asupra activi
tății tuturor celor ale căror 
preocupări sînt legate de 
Dobrogea.

Ea contribuie o dată mai 
mult la intuirea eferves
cenței care caracterizează 
plastica noastră, a diversi
tății talentelor și a varie
tății căutărilor. Sînt pre- 
zenți artiști dintre cei mai 
reprezentativi din toate ge
nerațiile și ramurile de 
creație, de la maeștri ca

Sachelarie, Gabriela Pătu- 
lea, V. Rusu Ciobanu, sau 
lucrări caracterizate prin- 
tr-o rezolvare caldă și echi
librată a temei aparținînd 
unora dintre membrii fi
lialei U.A.P. Constanța — 
Wilhelm Demeter, Aurel 
Iacobescu, Silviu Băiaș, 
Ethel Lucaci Băiaș, Cons
tantin Găvenea, Gheorghe 
Firică etc. Dincolo de 
diversitatea tematicii sau 
a exprimării, lucrările de-

contemporană, omul și nă
zuințele sale, aspirațiile _ și 
visele sale, dublate și în
aripate de cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii sînt 
tot atîtea subiecte sur
prinse și exprimate convin
gător. Pretutindeni fondul 
uman al temei este pre
zent în formă, în limpezi
mea, puritatea și franche
țea mijloacelor de expresie, 
în dimensiunea adevărului 
rostit. Puterea lor de ira- 
diație se află în același

timp în relație nemijlocită 
și subtilă cu lumea densă de 
gînduri și sentimente a fie
cărui artist, fiind în ul
timă instanță expresia con
centrată, metaforică sau di
rectă a unui complex șl 
precis punct de vedere, o 
modalitate de a căuta și 
dezvălui esența lumii Ia 
scara înțelegerii de azi a 
resorturilor ei.

Deși prețioase, aceste 
două exemple rămîn însă 
oarecum izolate căci nu am 
întîlnit în nici o altă sta
țiune de pe litoral iniția
tiva organizării unor ex
poziții de artă plastică con
temporană. Ne întrebăm 
de ce nu ar putea fi aduse 
in fața publicului atît de 
numeros al stațiunilor de 
pe litoral aspecte ale aces
tor frămîntări creatoare. 
Inițiativele Muzeului de 
artă din Constanța de a 
difuza valori ale culturii 
românești în regiune prin 
organizarea unor expoziții 
de reproduceri (expoziția 
de pictură Contemporană la 
căminele culturale din Co- 
mana și Topraisar. expo
ziția N. Tonitza la clubul 
taberei de vară Costinești, 
expoziția de pictură clasică 
și contemporană organi
zată la șantierul din Nă
vodari), cărora li se adaugă 
organizarea unor discuții 
și ghidaje la monumen
tele istorice de arhitec
tură, sînt desigur prețioase 
dar credem că ele ar trebui 
mult amplificate. Rezulta
tele explorării temerare a 
universului contemporan, 
ale investigării realității, 
ale descoperirii formelor și 
limbajului cel mai potrivit 
exprimării meditațiilor și

atitudinilor artiștilor plas
tici din întreaga țară ar 
putea fi prezentate în ca
drul unor expoziții colec
tive organizate de membri 
ai filialelor U.A.P. în holu
rile nenumăratelor hoteluri, 
săli de cinematograf sau 
chiar în aer liber. Credem, 
de asemenea, că ar fi salu
tară itinerarea în aceleași 
condiții a unora din marile 
retrospective organizate în 
Capitală cu lucrările unor 
prestigioși maeștri ai artei 
românești, expoziții care ar 
oferi iubitorilor de artă ro
mâni sau străini posibilita
tea cunoașterii celor mai re
prezentative creații ale anu
lui plastic, ca și ale bogatei 
noastre tradiții. Asemenea 
galerii și-ar putea folosi 
spațiul pentru produse dife
rite ale Fondului Plastic. 
S-ar realiza astfel, o dată 
mai mult, confruntarea atît 
de necesară a valorilor, 
circulația lor în rîndurile 
unui public cît mai larg. 
S-ar anihila astfel mono
tonia, dezolanta uniformi
zare a produselor artiza
nale împotriva cărora se 
indignează toată lumea și 
împotriva cărora se scrie 
abundent. Poate că organi
zarea mai multor magazine 
cu vînzare a lucrărilor de 
artă de tipul celor exis
tente în București sau al 
celui deschis recent în 
Constanța ar asigura un 
contact mai strîns cu pu
blicul, care recepționează 
opera participînd în ace
lași timp la crearea și îm
bogățirea sa în spirit cri
tic, diferențiat, după cri
terii de selecție și exigență 
tot mai ferme.

Marina PREUTU

A V-a Expoziție 
bienală 

a artiștilor amatori
Ieri a avut loc în Capitală verni

sajul celei de-a V-a Expoziții bienale 
a artiștilor amatori de la orașe și sa
te, organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor și Uniunea Ti
neretului Comunist în cinstea celui 
de-al X-lea Congres al partidului și 
a sfertului de veac de la eliberarea 
patriei.

Prima etapă a bienalei a cuprins 
256 de expoziții, totalizînd peste 
15 000 de lucrări de pictură, grafică, 
sculptură, artă decorativă, aparținînd 
unui număr de peste 2 600 de artiști 
plastici amatori din cadrul sindica
telor, așezămintelor culturale și orga
nizațiilor de tineret. Cea de-a doua 
etapă, cu caracter județean, a oferit 
iubitorilor de artă o selecție din rea
lizările cele mai interesante, prezen- 
tîndu-le în cadrul celor 40 de expozi
ții deschise cu acest prilej. în conti
nuare, un juriu central și-a spus 
cuvîntul în alegerea unor lucrări cu 
adevărat reprezentative pentru nive
lul la care a ajuns arta plastică a- 
matoare, reunindu-le în cadrul ac
tualei expoziții republicane.

Deschisă în sala Ateneului Român 
și cuprinzînd peste 400 de lucrări de 
pictură, grafică, sculptură șl artă de
corativă, expoziția oglindește bogăția 
surselor de inspirație a artiștilor: 
munca creatoare a făuritorilor soci
alismului, viața de fiecare zi a omu
lui, peisajul nou al patriei noastre. 
Reunind creatori din diverse zone de 
activitate socială — muncitori, tehni
cieni, intelectuali, țărani cooperatori, 
expoziția ilustrează o mare varietate 
de preocupări, de tehnici, de stiluri.

A V-a Expoziție republicană de artă 
plastică — expresie edificatoare a ta
lentului șl dragostei de frumos a po
porului nostru — va rămîne deschisă 
pînă la sfîrșitul lunii august.
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Deciaratiile făcute de tovarășul* * 
fate Ceausescu în cadrul convorbirii 

cu grupul de profesori americani
(Urmare din pag. I)

Cît se va ajunge mai repede la înce
tarea războiului, Ia retragerea trupe
lor, cu atît va fi mai bine pentru 
interesele păcii generale.

Prof. JEROME DAVIS : Vă mulțu
mesc mult, domnule președinte. Vreau 
să spun că sîntem cu toții foarte feri
ciți că președintele Nixon va veni în 
țara dumneavoastră. Sper că veți reuși 
cu acest prilej să-l convingeți de jus
tețea politicii dumneavoastră, de fap
tul că această poziție trebuie procla
mată și de Statele Unite ale Americii. 
Sper, de asemenea, că veți continua 
să întăriți prietenia cu America. Dacă 
aveți sugestii cu privire la căile pe 
care noi am putea contribui la întă
rirea prieteniei cu România, vă rugăm 
să ne spuneți. Noi sîntem gata să fa
cem totul pentru acest țel.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCUî 
In ce privește influențarea politicii 
S.U.A. în Vietnam, după părerea mea, 
sarcina revine poporului american, 
deci și dumneavoastră ; noi vă urăm 
să obțineți rezultate cît mai bune, să 
reușiți să convingeți conducerea S.U.A. 
să înceteze cît mai grabnic războiul 
din Vietnam. Desigur, apreciem că și 
opinia publică internațională are un 
rol important în acest sens.

In ce ne privește, vom expune, ca 
și în trecut, poziția noastră, punctul 
nostru de vedere, asupra căilor pen
tru soluționarea războiului din Viet
nam ca și a altor conflicte de pe glob.

In legătură cu dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre țin să arăt că 
România a nutrit și nutrește sentimen
te de prietenie față de poporul ame
rican ; între popoarele noastre nu au 
existat niciodată litigii și sperăm să 
nu existe nici de acum înainte. Apre
ciem că sînt condiții bune pentru dez
voltarea și mai largă a relațiilor de 
colaborare între România și S.U.A.

Vă mulțumim pentru activitatea pe 
care o desfășurați și o veți desfășura 
pentru a face ca România să fie cît 
mai bine cunoscută în rîndurile po
porului american. Ceea ce dorim, este 
să spuneți numai adevărul despre Ro
mânia ; să o prezentați așa cum este 
în realitate.

In scurta dumneavoastră vizită, ați 
putut vedea ceea ce s-a realizat în 
ultimii ani în România pe drumul 
construcției socialiste — în dezvolta
rea industriei, culturii, științei, în- 
vățămîntului, a nivelului de viață al 
poporului. Tot ceea ce’înfăptuiește ' 
poporul român în consfnlcpjrsOclâlislă 
este destinat să asigure creșterea bu
năstării tuturor celor ce muncesc și, în 
același timp, să servească dezvoltării 
prieteniei și colaborării cu toate po
poarele lumii. Spuneți despre poporul 
român că dorește să-și făurească o 
viață fericită, să trăiască liber, să mear
gă pe calea socialismului — pe care 
și-a ales-o și pe care o consideră ca
lea menită să-i asigure prosperitatea, 
progresul — să conviețuiască în pace 
și prietenie cu toate popoarele. Fă- 
cînd aceasta veți contribui Ia dezvolta
rea prieteniei între popoarele noastre, 
Ia cauza păcii în lume.

Prof. JEROME DAVIS-: Vom fi 
foarte fericiți, domnule președinte, să 
facem totul pentru promovarea cola
borării între Statele Unite ale Ame
ricii și România.

Grupul meu m-a însărcinat să vă a- 
dresez mai multe întrebări ; iată una 
dintre acestea : Care este cea mai 
mare, cea mai importantă problemă so
cială care preocupă România în mo
mentul de față ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU: 
Un răspuns scurt este greu de dat, 
dar aș dori să arăt că problema prin
cipala, obiectivul principal care stă 
astăzi în fața poporului român, este cel 
al dezvoltării rapide a forțelor de pro
ducție, al dezvoltării industriei, agri
culturii, științei, crearea condițiilor 
materiale și culturale pentru un nivel 
de viață ridicat în acest sens s-a des
fășurat activitatea de pînă acum a 
partidului nostru și a guvernului; n- 
ceasta va fi și problema care va sta 
în centrul dezbaterilor Congresului al 
X-lea al partidului comunist, care se 
va deschide la 6 august Congresul își 
propune să traseze programul dezvol
tării României pînă în 1980, în așa fel, 
îneît, pe baza dezvoltării susținute a 
forțelor de producție, să ne putem 
apropia din punct de vedere economic 
și cultural de țările avansate ale lumii.

Prof. JEROME DAVIS : Care con
siderați că este cea mai mare piedică 
în calea realizării păcii în lumea de 
astăzi ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU: 
După părerea mea, principala piedică 
în calea instaurării păcii este politica 
țărilor care nu doresc sau nu acceptă 
încă să recunoască dreptul Ia indepen
dență și dezvoltare liberă a altor po
poare, care duc, într-o formă sau alta, 
o politică de dominație asupra altor 
state. Pentru a se ajunge Ia instaurarea 
unei păci trainice este necesar să se 
pună capăt pentru totdeauna politicii 
de dominație asupra altor națiuni, sub 
orice formă s-ar exercita aceasta ; să 
se asigure respectarea deplină a egali
tății în drepturi, a suveranității, a in
dependenței naționale, să se instau
reze relații de colaborare între po
poare, în toate domeniile de activitate.

Prof. JEROME DAVIS : înțeleg că 
Statele Unite ar trebui să dezvolte co
merțul cu România, cu China, cu 
toate țările lumii; prin aceasta ar a- 
juta la promovarea păcii.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU: 
Desigur, aceasta presupune ca Statele 
Unite — ca orice. , stat al lumii — să 
ducă; o politică de egalitate în drep
turi cu toate națiunile, să meargă pe 
linia comerțului și colaborării tehnico- 
științifice cu toate țările, inclusiv cu 
China, cu România. Noi apreciem că 
politica de colaborare, de dezvoltare 
a legăturilor economice, tehnico-științi- 
fice este singura politică rațională care 
poate servi păcii și securității inter
naționale.

Prof. JEROME DAVIS : Cred că 
răspunsul dumneavoastră a fost foarte 
util. Aș dori să vă pun o altă între
bare, la care de altfel ați răspuns în 
parte. Este oare posibil ca socialismul 
și capitalismul să coexiste în mod paș

nic în lumea viitorului ? Dacă răspun
sul este da, ce concesii sau acomodări 

'reciproce trebuie să facă fiecare din
tre cele două sisteme pentru a putea 
trăi în pace și colaborare ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Problema este ceva mai complexă. 
Desigur, noi sîntem partizanii coexis
tenței pașnice între țări cu orînduiri 
sociale diferite și apreciem că atîta 
timp cît în lume vor exista state cu 
regimuri deosebite, este necesar ca 
între ele să se stabilească relații de 
colaborare și cooperare în toate do
meniile de activitate, ca problemele 
litigioase care apar să fie rezolvate pe 
calea tratativelor și înțelegerii, renun- 
țîndu-se la folosirea forței.

în ce privește coexistența între so
cialism și capitalism, aceasta este o 
altă problemă. Partidul Comunist Ro
mân, noi, comuniștii români, por
nim de la concepția că orînduirile 
sociale nu sînt veșnice. Istoria — și 
dumneavoastră ca profesor cunoașteți 
bine aceasta — a demonstrat că, mai 
devreme sau mai tîrziu, orice societate 
trebuie să dispară și să facă loc al
teia, superioare din punct do vedere 
al organizării sociale. Noi avem con
vingerea că pînă la urmă capitalismul 
trebuie să facă loc socialismului în 
întreaga lume. Aceasta este o legitate 
care nu poate fi înlăturată, dar pro
blema trebuie rezolvată de forțele so
ciale proprii, de poporul din fiecare 
țară.

Apreciem că viitorul este al socia
lismului, al comunismului, al societății 
care nu va mai fi împărțită în bo- 
gați și săraci; realizarea acestui ideal 
al omenirii depinde de fiecare popor, 
de forțele progresiste din fiecare țară. 
Noi, fiind comuniști, dorim, desigur, 
ca acest ideal să se realizeze cît mai 
repede, dar în America el depinde de 
dumneavoastră, de poporul american.

Prof. JEROME DAVIS : Vă sîntem 
foarte recunoscători, domnule preșe- 
dintre, pentru expunerea inspirată și, 
în același timp, plină de informație, 
pe care ne-ați făcut-o. Dacă înțele
gem poziția dumneavoastră, conside
rați că socialismul și comunismul vor 
înlocui în ultimă instanță capitalismul 
în lumea întreagă, dar că, între timp, 
trebuie să trăim în pace și înțele
gere.

Vă mulțumim foarte mult pentru 
contribuția pe . care o aduceți la înțe
legere, la pace.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Intr-adevăr, noi apreciem 'că pînă la 
victoria socialismului în întreaga, lume, 
oamenii trebuie să lucreze și să trăias
că în pace,' dar și după victoria co
munismului tot în pace trebuie să 
trăiască, tot împreună trebuie să co
laboreze. Sîntem partizanii colaboră
rii pașnice între popoare și dorim sin
cer să lărgim relațiile cu poporul 
american, cu Statele Unite ale Ame
ricii.

Aș dori să/vă rog să transmiteți 
din partea mea, a poporului român, 
cele mai bune urări de prosperitate 
corpului didactic din Statele Unite, 
întregului popor american. Vă urez, 
dumneavoastră, multă sănătate și fe
ricire 1
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Sosirea tovarășului
1

Martin Gunnar Knutsen,

Sesiune științifică a Institutului 
de studii sud-est europene al Academiei

membru supleant al Prezidiului
Comitetului Central al P.C. din Norvegia

Joi seara a sosit în Capitală tova
rășul Martin Gunnar Knutsen, mem
bru supleant al Prezidiului Comitetu
lui Central al' Partidului Comunist 
din Norvegia, care va reprezenta a- 
cest partid la cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. și Aldea Militaru, membru 
al C.C. al P.C.R., de activiști de par
tid.

între 30 și 31 iulie s-au desfășurat 
In Capitală lucrările sesiunii științi
fice a Institutului de studii sud-est 
europene al Academiei. Au fost pre
zentate referate și comunicări știin
țifice privind cercetări românești 
interdisciplinare și comparate asupra 
sud-estului european în ultimii 25 de 
ani. Materialele reflectă contribuția 
activă a Institutului la apropierea și 
colaborarea dintre popoarele acestei 
regiuni.

într-o atmosferă de entuziasm, par-

ticipanțil la sesiune au adoptat tex
tul unei telegrame adresată Comite
tului Central ai Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune: 
Conștienți de răspunderile care le re
vin, membrii Institutului de studii 
sud-est europene al Academiei sînt 
hotărîți să-și desfășoare mai depar
te activitatea lor științifică în slujba 
cauzei nobile a apropierii, prin cu
noaștere reciprocă, între popoarele 
din această zonă a lumii.

Cronica zilei
Ambasadorul Regatului Nepal în 

Republica Socialistă România, Bal 
Chandra Sharma, a depus joi Ia 
amiază o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei,, pentru 
socialism.

★
Cu prilejul celei de-a 42-a ani

versări a Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, Lin Cien, atașatul mi
litar al R P. Chineze la București, 
a oferit, joi seara, un cocteil.

Au luat parte Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general locotenent Vasile Ionel, ad
junct al ministrului forțelor armate, 
generali și ofițeri superiori, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost prezențl Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, atașați mi
litari, alți membri ai corpului diplo
matic.

★
La Palatul culturii din Iași a avut 

loc joi simpozionul „120 de ani de la 
moartea poetului Petofi Sândor”, 
manifestare organizată de Comitetul 
pentru cultură și artă al județului 
Iași, în colaborare cu Asociația scrii
torilor din localitate.

Cu acest prilej, în fața unei nu
meroase asistențe, prof. univ. Tibor 
Olăh, din Tg. Mureș și criticul literar 
Nicolae Barbu din Iași, au evocat 
personalitatea lui Petofi Săndor.

în încheiere a avut loc un recital 
de poezie din creația poetului, susți
nut de actori ai Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri" din Iași.

★
La Galeria de artă din str. Bre- 

zoianu s-a deschis joi la amiază ex

poziția de artă fotografică din Sta
tele Unite ale Americii. Expoziția se 
înscrie în cadrul relațiilor de co
laborare dintre Asociația artiștilor 
fotografi din țara noastră (A.A.F.) și 
Societatea fotografică din America 
(P.S.A.). Ea constituie o replică la 
expoziția românească de fotografii 
artistice deschisă cu suces pînă acum 
în opt orașe ale S.U.A. Cele circa 60 
de lucrări alb-negru și color care al
cătuiesc această primă expoziție a- 
mericană de fotografii artistice des
chisă în România aparțin unui nu
măr de peste 40 de creatori și aduc 
imagini variate din viața de fiecare 
zi din S.U.A. După București, expo
ziția urmează să fie prezentată șl în 
alte orașe ale țării. La festivitatea 
de deschidere, la care au participat 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, iubitori ai 
artei fotografice, ziariști, au luat cu- 
vîntul ing. Silviu Comănescu, secre
tar general al Asociației artiștilor 
fotografi din țara noastră, și Adrian 
Anthony. Basora, secretar al Amba
sadei S.U.A. la București.

★
Joi a părăsit Capitala, îndreptîn- 

du-se spre patrie, delegația Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.) condusă de Boris Zubkov, 
prim-secretar al comitetului U.T.C.L. 
din regiunea Penza, care la invitația 
C.C. al U.T.C. a făcut o vizită în 
țara noastră.

★
Joi a părăsit Capitala plecînd în 

Italia dr. Alexandru Ciucă, șeful 
secției de cercetări sociale din Insti
tutul de geriatrie București, care 
la invitația Societății naționale de 
medicină socială din Italia va con
ferenția la Torino despre „Proble
mele noi ale gerontologiei sociale".

i

(Agerpres)

20 de ani de la înființarea cooperativei 
agricole de producție Lenauheim

Țăranii cooperatori din Lenauheim, 
vestită așezare din cîmpla Banatului, 
au sărbătorit joi 20 de ani de la în
ființarea cooperativei lor de produc
ție.

Cu acest prilej, la căminul cultu
ral a avut loc o adunare festivă la 
care au participat reprezentanți ai U- 
niunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, conducători ai 
organelor județene de partid și de 
stat, președinți de cooperative agri
cole ae producție, directori de între
prinderi de mecanizare a agricultu
rii și întreprinderi agricole de stat.

Despre drumul parcurs în cele 
două decenii de această unitate so
cialistă, prima creată în Banat după 
istorica Plenară a partidului din 3—5 
martie 1949, a vorbit Eroul muncii 
socialiste Viorel Uibaru, președintele 
cooperativei.

Felicitîndu-1 pe cooperatorii din 
Lenauheim pentru succesele obținu
te în cele două decenii de activitate, 
ing. Nicolae Ștefan, vicepreședinte al

Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a înmînat co
operativei Diploma de unitate frun
tașă pe țară în cultura porumbului 
pe anul 1968.

Intr-o atmosferă de puternică însu
flețire, participants la adunare au 
adresat Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă 
în care, după ce exprimă partidului 
și guvernului profunda recunoștință 
pentru grija permanentă ce o acordă 
dezvoltării agriculturii socialiste, se 
spune: Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
și în viitor vom milita neabătut pen
tru transpunerea în fapt a tuturor ho- 
tărîrilor partidului și statului, a ho- 
tărîrilor pe care le va adopta Con
gresul al X-lea al partidului pentru 
propășirea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 

ușor, mai ales în sudul și estul țării. 
Cerul a fost variabil, mai mult senin 
în Dobrogea, Transilvania și Banat. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
din sectorul estic. Temperatura aeru
lui Ia ora 14 oscila între 18 grade 
la Borsec și 28 grade la Băilești. în 
București : Vremea a fost frumoasă.

cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, 
din sectorul estic. Temperatura ma
ximă a atins 26 de grade.

Timpul probabil pentru 2, 3 și 4 au
gust. In țară : Vreme în general fru
moasă și în încălzire. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi izolate, mai 
ales în jumătatea de vest a țării. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 
20 grade, iar maximele între 20 și 
30 grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Vreme în general frumoasă 
și în încălzire. Cerul va fi variabiL 
Vînt slab. Temperatura în creștere.

Plecarea delegației 
Asociației de prietenie
. . sovieto-română ■

? IJ
Joi a părăsit Capitala delegația A- 

sociației de prietenie sovieto-română, 
condusă de A. I. Rotanova, vicepre
ședinte al asociației, secretar al Co
mitetului de partid al Combinatului 
poligrafic „Krasnîi Proletar" din 
Moscova, care, la invitația Consiliu
lui General A.R.L.U.S., a făcut o vi
zită în țara noastră. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, delegația a fost 
condusă de Mihail Roșianii, președin
tele Consiliului General A.R.L.U.S., 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte, de 
activiști ai A.R.L.U.S. Au fost pre- 
zenți A. V. Basov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)
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1 08 190 38 100 000 100 000
1 32 501 13 75 000 75 000
1 23 132 43 50 000 50 000
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1 51 935 24 10 000 10 000
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5 000 10 000
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2 000
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1000
1000
1 000
1 000 320 000

800
800
800

93
29
12

36
12
31

800
800
800 1 920 000

2 887 TOTAL: 2 830 000

Meciul atletic Europa — America
DUBLA VICTORIE A ECHIPEI EUROPEI

Ciștigurile revin, întregi, obliga
țiunilor de 200 lei. Obligaținile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 
1/4, respectiv 1/8 din ciștigurile de 
mai sus. In valoarea ciștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală 
a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata ciștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

STUTTGART (corespondență spe
cială)., începute imediat după termi
narea probelor respective, comenta
riile în jurul primelor mari surprize 
ale meciului atletic Europa — Ameri
ca au continuat in extenso în cursul 
zilei de ieri. Discuțiile le-au amplifi
cat, ca să spunem așa, ziarele, care, 
de altfel, acordă un spațiu larg aces
tei a doua confruntări atletice inter
continentale Europa-America. Bob 
Beamon, „fantasticul săritor de lun
gime", acoperit de un adevărat to
rent de superlative pentru incredi
bilul record mondial realizat la Ciu
dad de Mexico în timpul olimpiadei, 
n-a reușit nici la Stuttgart să se a- 
propie cît de cît de acel 8,90 m 1 Mai 
mult chiar, din „cîștigător sigur", Be- 
anon s-a văzut plasat pe locul 4, 
de fapt ultimul, <cu numai 7,75 m I) 
depășit fiind de atleți reputați, e ade
vărat, însă creditați cu performanțe 
oricum mai slabe. Victoria a revenit, 
destul de puțin așteptat, englezului 
Lynn Davies (8,11 m), campion olim
pic la Tokio, dar clasat al 9-lea la 
J.O. de la Mexico... Tn rîndul surnri- 
zelor mult comentate se situează și 
succesul Ia săritura cu prăjina al ita
lianului Dionisi. în dauna recordma
nului mondial John Pennel (S.U.A.), 
clasat a! treilea, — succes cu atît mai 
neașteptat cu cît dintre toți cei pa
tru concureți, Dionisi realizase în a- 
cest an performanța cea mai „slabă": 
5,30 m. Italianul a cîștigat acum cu 
5,20 m.

Indepedent de aceste surprize, ră- 
mîne de necontestat însă valoarea ex
cepțională a unor rezultate, precum 
la 1 500 m bărbați. Liquori 3’37”2/10). 
800 m femei (Manning, 2’ 01" 3/10' 
ștafeta feminină, 4 X 400 (echipa Eu
ropei 3’32”8/10) — în toate cazurile 
culmi neatinse pe plan mondial în 
cursul acestui an.

Meciul atletic s-a încheiat cu o 
dublă victorie a selecționatelor eu
ropene ; 113—97 puncte la masculin 
și 81—54 puncte la feminin.

Iată cîștigătorii probelor disputate 
în ziua a doua, masculin, 200 m : 
John Carlos (America) 20” 4/10 ; 
110 m garduri : Colemann (America) 
13” 3/10 ; 800 m : Plachy (Europa) 
1'45” ; aruncarea ciocanului : Thei- 
mer (Europa) 71,18 m ; înălțime . 
Burrell (America) 2,16 m ; 5 000 m : 
Lindgren (America) 13’38” 4/10;
3 000 m obstacole: Jelev (Europa) 
8’33” 1/10 ; triplu salt : Drehmel (Eu
ropa) 16,25 m ; ștafeta 4 X 400 m . 
America 3’01" .6/10 : feminin: 100 m 
plat : Iris Davis (America) 11” 3/10 , 
1 500 m Pigni (Europa) 4'13” 2/10: 
400 m : Dueios (Europa) 52”; greu
tate : ' Gummel (Europa) 19.23 m ; 
lungime : Rosendahl (Europa) 6.48 ; 
aruncarea suliței : Jaworska (Europa) 
58,92 m ; ștafeta 4X100 m : America 
44” 3/10.

Scorul general al meciului este de 
194—151 puncte în favoarea Europei

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat anunță că la tragerea de 
amortizare a asigurărilor mixte 
de viață din 31 iulie 1969 au ieșit 
următoarele opt combinații de 
litere: U.A.S.; A.J.K.; E.N.M.; 
C.U.E.; P.X.D.; P.N.S. ; C.Z.J. ; 
G.F.N.

Toții asigurați! care au polițe
le în vigoare și au trecut în ele 
una sau mai multe din aceste com
binații ale căror litere sînt în
scrise în ordinea ieșirii la tragere 
se vor prezenta la unitățile ADAS, 
pentru a-și primi sumele cuvenite.

Astăzi în „Cupa Davis“

Primele partide ale meciului 
România —India

Pe terenul Parcului sportiv Pro
gresul din Capitală începe astăzi me
ciul de tenis dintre echipele Româ
niei și Indiei, contînd pentru semifi
nalele inter-zonale ale „Cupei Davis”. 
Conform tragerii la sorți, care a avut 
Ioc ieri, programul primei zile (astăzi 
cu începere de Ia ora 14,30) este urmă
torul: Ion Țiriac — Premjit Lall; Ilie 
Năstase — Jaideep Mukerjea. Sîm-

bătă, la ora 15,30, va avea loc partida 
de dublu (cuplurile vor fi alcătuite 
cu o oră înaintea meciului), iar du
minică se vor desfășura ultimele 
partide de simplu (de la ora 14,30) : 
Ion Țiriac — Jaideep Mukerjea : Ilie 
Năstase — Premjit Lall.

Arbitru] meciului este austriacul 
Otto. Heidrich.

i

/n Editura politică 

au apărut

MIU DOBRESCU
Aplicarea consecventă 
a principiilor centralis

mului democratic

CONSTANTIN 
B0RSEANU 

Eseu despre progres

RADU SOMMER 
Autonomie și responsa

bilitate în artă

A apărut

Revista română 
de studii internaționale 

nr. 3 411969
Din cuprins : COSTIN MUR- 

GESCU, România și promova
rea principiilor cooperării eco
nomice internaționale ; ALE
XANDRU SPĂTARU și LIVIU 
BOTA, Organizația Națiunilor 
Unite și cooperarea internațio
nală tn explorarea și folosirea 
spațiului extraatmosferic In 
scopuri pașnice ; EDWIN GLA
SER, Cooperarea internațională 
pentru exploatarea tn scopuri 
pașnicez. a resurselor naturale 
ale solplui și subsolului mărilor : 
OCTAVIAN CAPAȚÎNA, Recu
noașterea organizațiilor inter- 
guvernamentale ca persoane ju
ridice de drept intern ; TUDOR 
R. POPESCU, Semnificația „De
clarației universale a drenturi- 
lor omului" la două decenii 
după adoptarea ei ; NICOLAE 
FOTINO, Semicentenarul desă- 
vîrșirii unității de stat a poporu
lui român ; MATEI IONESCU. 
Cu privire la poziția români
lor din monarhia habsburgică 
față de statul român. Revista 
cuprinde diverse note și co
mentarii și numeroase recenzii 

Se găsește de vînzare la toate 
chioșcurile de ziare și librăriile 
din Capitală și din țară.
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. Nr.
; ■ . crt ’.••

Numărul 
libretului 
'cîștigător

UN AUTOTURISM
MERCEDES 190

1 703-1-8876
UN AUTOTURISM

FIAT 1800

2 735-1-6440
UN AUTOTURISM
. VOLGA M. 21
3 764-203-4150
UN AUTOTURISM 

FIAT 124
4 760-207-1919
UN AUTOTURISM

RENAULT 10
5 702-613-38

CÎTE UN AUTOTURISM 
DACIA 1 100

6 701-135-2393
7 702-218-906
8 735-1-10274
9 732-214-43

10 705-1-709
11 709-1-20054
12 709-208-1144
13 724-104-10986
14 710-206-136
15 710-131-126
16 715-1-34755
17 754-1-3932
18 716-1-13807
19 748-202-892
20 717-1-16395
21 714-905-13
22 719-201-3402
23 727-1-5694
24 741-201-2292
25 745-1-615
26 706-201-605
27 746-1-1566
28 736-1-18270
29 736-279-446
30 710-610-36
31 743-1-3812
32 743-1-26093
33 747-1-4807
34 752-1-10701

, 35 704-1-3081
36 731-103-7638
37 731-106-17915
38 761-208-8324
39 766-1-1131
40 762-1-13006
41 734-103-6500
42 763-201-2876
43 759-1-1172
44 759-1-45083
45 759-1-64993
46 738-103-12087
47 760-1-26455
48 760-201-5332
49 736-1-19673

CÎTE UN AUTOTURISM
MOSKVICI 408

50 701-201-1191
51 702-1-19342
52 735-1-8983
53 706-314-534
54 732-1-17781
55 709-1-17674
56 709-201-908
57 724-104-9569
58 710-1-5176
59 710-120-1745
60 715-1-32955

... r f,K;e r.

710-816-72
62 716-1-11319
63 724-601-983
64 717-1-14780
65 720-625-22
66 719-207-589
67 727-1-619
68 711-207-702
69 750-201-440
70 7'50-211-2237
71 714-203-409
72 736-1-15678
73 736-212-8349
74 706-721-26
75 723-137-228
76 743-1-24608
77 747-1-2882
78 752-1-6462
79 704-1-767
80 731-103-1259
81 731-106-16523
82 761-208-3022
83 762-207-7816
84 762-1-10224
85 762-210-6965
86 763-1-8344
87 764-208-4421
88 759-1-42117
89 759-1-63615
90 738-103-10432
91 760-1-25222
92 760-201-2049
93 760-1-3383

CÎTE UN AUTOTURISM
SKODA 1 000 M. B.
94 702-1-7120
95 752-205-822
96 703-1-5018
97 732-1-500
98 721-116-63
99 709-1-24987

100 709-216-877
101 745-202-168
102 733-1-497
103 715-1-13449
104 715-1-38543
105 754-203-1446
106 716-1-17849
107 748-1-3859
108 717-216-1543
109 730-201-594
110 715-708-14
111 727-1-10882
112 741-201-6906
113 750-1-3645
114 734-1-4559
115 736-202-3786
116 736-1-22861
117 719-717-35
118 723-420-20
119 743-1-11910
120 743-207-528
121 725-211-74
122 752-1-16369
123 739-205-130
124 731-103-14112
125 731-111-5851
126 761-208-15100

. 127 766-1-11570
128 762-1-16733
129 734-103-15281
130 764-1-6269
131 759-1-17031
132 759-1-51303
133 759-1-67855
134 760-1-6900
135 760-206-7246
136 760-202-5639
137 752-224-65
138 706-1-349
139 702-1-16844
140 735-1-4890
141 703-809-3415
142 732-1-15168
143 709-1-11036
144 709-1-31714
145 724-104-5655

Numărul 
libretului .. 
cîștigător ...

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului. . . ■>.
cîștigător.- » u

146 709-510-60
147 710-113-3948
148 715-1-28437

.149 718-1-2495
/150 716-1-4365

151 716-203-2103
152 717-1-10270
153 724-1-4970
154 719-1-4793
155 711-203-801
156 725-1-1967
157 756-1-2776
158 750-1-15728
159 740-1-3791

■ 160 736-1-8427
161 736-212-3872
162 741-1-4909
163 723-102-3035
164 743-1-21325
165 - 722-1-802
166 727-137-2501
167 713-515-9
168 723-1-2812
169 731-106-12490
170 761-205-14303
171 762-207-357
172 733-110-904
173 762-210-1455
174 763-1-3359
175 764-206-3647
176 759-1-36122
177 759-1-60161
178 738-103-3331 •'
179 760-1-21974
180 760-208-2156
181 724-601-1170
UN AUTOTURISM

RENAULT DAUPHINE-
GORDINI

182 743-1-25836

CÎTE UN AUTOTURISM
TRABANT 601

183 701-1-1352
184 702-1-13952
185 702-108-1244
186 703-212-330
187 732-1-11887
188 709-1-3071
189 709-1-29322
190 724-103-1240
191 708-202-153
192 733-201-5882
193 715-1-23603
194 715-1-41742
195 711-107-440
196 716-215-1445
197 717-1-2354
198 713-130-24
199 750-213-132

.200 719-203-5501
201 727-235-119
202 744-205-219

” 203 750-1-12801
204 734-271-89
205 719-611-92
206 736-1-26857
207 704-527-9
208 745-205-145
209 743-1-18133
210 743-209-1943
211 728-1-2839
212 752-201-2306
213 739-216-32
214 731-106-5537
215 761-205-10093
216 761-208-19324
217 766-1-16236
218 762-201-9414
219 734-103-20610
220 764-203-3731
221 759-1-29169
222 759-1-56753
223 759-205-5304
224 760-1-18029
225 760-207-3437

.T_ Numărul
xr(.';• libretului
VT , -cîștigător
r>o

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

765- 1-5740
702- 1-6233 
752-205-243
703- 1-4464 
706-141-804
718- 327-7 
709-1-24507 
709-215-336
721- 260-66 
728-201-1560 
715-1-11955
715- 1-38163
754- 203-880
716- 1-17472
748- 1-3484
717- 216-590
749- 266-39
719- 209-880 
727-1-10445 
741-201-6583
750- 1-1894
734-1-3939 .
736-202-2787 
736-1-22450 
736-208-675 
745-201-450 
743-1-11191
743- 202-111
755- 202-1065 
752-1-15846 
757-1-969 
731-103-13672
731- 111-5472
761- 208-14583
766- 1-10777
762- 1-16414 
734-103-14516 
764-1-5477 
759-1-15890 
759-1-50731
759- 1-67547
760- 1-4869 
760-206-6504
760- 202-4980
722- 306-634
701- 1-1018
702- 1-13714
702- 108-745
703- 134-17
732- 1-11618 
709-1-2292
709- 1-29144 
724-103-927 
708-1-5482
733- 201-5697 
715-1-23195
715- 1-41614 
711-102-5075
716- 215-1187
717- 1-1490 
713-102-4117 
750-208-403 
719-203-5354
727- 204-584
744- 203-362 
750-1-12564
734- 260-378
710- 204-871 
736-1-26691
704- 523-1261
745- 2-5672 
743-1-17893 
743-209-1759
728- 1-2649 
752-201-2037 
739-213-111 
731-106-4812
761- 205-9695
761- 208-19187 
766-1-16089
762- 201-9215 
734-103-20448
764- 203-3431 
759-1-28654 
759-1-56491
759- 205-5160
760- 1-17663 
760-207-2979
765- 1-5430

Ciștigătorilor care nu se prezintă la 
filialele C.E.C., în termen de 30 zile 
de la data tragerii, li se vor plăti 
ciștigurile in numerar (valoarea auto
turismului mai puțin contribuția de 
5 000 lei).

Fiecare titular de libret poate be
neficia intr-o perioadă de un an de

un singur cîștig In autoturisme, ce
lelalte ciștiguri se plătesc în nume
rar. Tot în numerar se achită cîști
gurile titularilor care și-au cumpă
rat autoturisme pe bază de depu
neri la C.E.C. în cursul anului pre
mergător tragerii la sorți.

Ciștigătorii de autoturisme Înscriși

pentru procurare de autoturisme, în 
cazul in care doresc să primească 
autoturismul cîștigat, vor renunța în 
prealabil, pe bază de cerere, la pro
curarea autoturismului prin C.E.C, 
în caz contrar ciștigul se achită I» 
numerar.
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ORIENTUL APROPIAT

Incidente israeliano-siriene

în regiunea Hermon

© CUVÎNTAREA REPREZENTANTULUI ROMAN ÎN CO
MITETUL PENTRU DEZARMARE DE LA
© NOI STATE MEMBRE COOPTATE ÎN

GENEVA
COMITET

tran-GENEVA 31 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, 
smite : în ședința de joi a Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, cei doi copreședinți, după consultarea celor
lalți membri, s-au pus de acord asupra lărgirii comitetului, 
prin invitarea la lucrările sale a Argentinei, Iugoslaviei, 
Marocului, Olandei, Pakistanului și Ungariei.

în intervenția sa, șeful delegației 
române, ambasadorul Nicolae Eco
bescu, a adresat felicitări noilor state 
membre ale Comitetului pentru de
zarmare și a exprimat convingerea 
că ele își vor aduce o contribuție 
constructivă la progresul negocierilor 
de dezarmare.

Abordînd problemele de fond a- 
flate în atenția comitetului, vorbi
torul a subliniat că România a mi
litat și militează neobosit în fa
voarea dezarmării generale, cale si
gură pentru a elimina definitiv pri
mejdia de război din viața socie
tății. Situăm — a spus el — în 
centrul preocupărilor și acțiunilor 
pe care comunitatea mondială de 
națiuni trebuie să le întreprindă ne- 
întîrziat, efectuarea unor măsuri 
concrete în direcția dezarmării nu
cleare, singurul mijloc radical de a 
evita pericolul unei conflagrații ato
mice.

Referindu-se la sarcinile Comite
tului pentru dezarmare, reprezen
tantul român a spus : „Paralel cu 
examinarea unor măsuri cu caracter 
preventiv, eforturile comitetului tre
buie să fie constant dirijate spre ne
gocierea unor acorduri vizînd dis
trugerea treptată și, în final, elimi
narea completă a mijloacelor termo
nucleare de ducere a războiului. 
Pentru aceasta este nevoie să se de
pășească faza declarativă, pășindu-se 
pe tărîmul realizărilor practice.

în epoca noastră, într-o lume a 
interdependențelor, pacea și securi
tatea internațională sînt indivizibile. 
Securitatea universală constituie, în 
ultimă analiză, totalitatea sisteme
lor regionale de securitate colectivă. 
Așa fiind, acțiunile îndreptate spre 
întărirea securității generale, inclu
siv cele din sfera dezarmării, trebuie 
să se conjuge cu măsuri eficace de 
consolidare a securității pe plan re
gional.

Ca țară europeană, Republica So
cialistă România, care a cunoscut din 
plin urgia celor două războaie mon- ■ 
diale, este vital interesată în crearea 
unui climat de pace și cooperare în 
Europa. în realizarea securității eu
ropene.

Sarcină imediată și permanentă, 
edificarea securități europene nece
sită eforturi susținute, concrete, din 
partea tuturor țărilor, o politică ac
tivă de dezvoltare a contactelor în
tre state, explorarea cu perseverență 
și răbdare a tuturor posibilităților 
convergînd spre realizareă ei.

De cea mai mare importanță ar fi, 
in acest sens, lichidarea blocurilor 
militare, desființarea bazelor mili
tare situate pe teritoriul altor state, 
retragerea trupelor străine în limi
tele granițelor lor naționale, crearea 
de zone denuclearizate. Ca și pînă 
acum, țara noastră înțelege să-și 
aducă în continuare întreaga sa con
tribuție, alături de celelalte state,_ la 
cauza destinderii, păcii și securității 
în Europa, inclusiv la pregătirea și 
desfășurarea în condiții optime a 
conferinței europene propusă în re
centul Apel de la Budapesta al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

In continuare, ambasadorul N. Eco
bescu a declarat că România a susți
nut și susține necesitatea prohibirii 
experiențelor subterane cu arma nu 
cleară, fiind convinsă că o asemene 
măsură va contribui de o manieră 
substanțială la frînarea cursei înar
mărilor nucleare, îndeosebi în ceea 
ce privește dezvoltările ei calitative

în legătură cu demilitarizarea te
ritoriilor submarine, ambasadorul 
N. Ecobescu a spus că folosirea 
acestor zone numai în scopuri pașnice 
constituie, în opinia delegației ro
mâne, condiția indispensabilă unei 
rodnice cooperări internaționale în 
acest domeniu. Delegația română se 
declară în mod hotărît în favoarea 
întreprinderii unor măsuri energice 
care să preîntîmpine militariza
rea solului și subsolului marin.

Din acest punct de vedere — a spus 
vorbitorul — apreciem că proiectul 
de tratat prezentat de delegația Uni
unii Sovietice, care propune inter
zicerea tuturor activităților militare, 
oferă soluția cea mai completă și 
mai eficientă. In ceea ce privește ve
rificarea unui eventual acord în a- 
cest domeniu, delegația română se 
pronunță în favoarea instituirii unui 
sistem internațional eficace de con
trol, ce ar urma să fie efectuat prin 
intermediul unui organism corespun
zător, destinat să. servească exclusiv 
pentru verificarea obligațiilor asu
mate prin tratat. Se înțelege că la 
mecanismul de control astfel conce
put trebuie să aibă posibilitatea să 
participe toate statele părți, care do
resc aceasta. Este de asemenea nece
sar ca sistemul de control instituit 
prin tratat să țină seama de intere
sele tuturor țărilor, mari și mici, fă
ră nici o discriminare. Cu alte cuvin
te, prevederile referitoare la control 
trebuie să dea expresie unei egalități 
reale a statelor participante la viito
rul acord. '

Ambasadorul N. Ecobescu a expus 
apoi poziția României față de proble
ma interzicerii armelor chimice și 
bacteriologice. El a relevat că guver
nul român abordează această chesti
une prin prisma poziției sale de prin
cipiu, conform căreia toate armele 
de nimicire în masă, fără excepție 
trebuie să fie scoase în afara legii 
excluse din arsenalele militare ale 
statelor.

Șeful delegației române a adresat 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, felicitări pentru raportul pri
vind consecințele unei eventuale fo
losiri a armelor chimice și bacterio
logice, rarort care oferă o bază bună 
de discuții și va trebui să ghideze ne
gocierile în acest domeniu,

Tn ședința de joi au mai luat cu
vîntul reprezentanții Canadei, Japo
niei și R.P. Mongole.

PARIS 31 (Agerpres). — Vorbind 
la începutul ședinței de joi a Con
ferinței cvadripartite asupra Vietna
mului, delegatul american, Henry Ca
bot Lodge, și reprezentantul regimu
lui saigonez, Pham Dang Lam, au in
sistat asupra propunerii președinte
lui Administrației de la Saigon re
feritoare la organizarea unor așa-' 
numite „alegeri libere" în Vietna
mul de sud sub control străin. Am
basadorul Lodge a reafirmat tot
odată că S.U.A „vor rămîne credin
cioase obiectivelor lor".

Șeful delegației R. D. Vietnam, mi
nistrul Xuan Tnuy, a subliniat că 
propunerea referitoare la „alegeri 
libere" este menită doar să întă
rească regimul de la Saigon. Ară- 
tînd că delegația R.D Vietnam și 
cea a Guvernului revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud au studiat în amănunțime toate 
propunerile reprezentanților S.U.A. 
și Administrației de la Saigon și 
„nu resping pur și simplu totul", 
vorbitorul a spus că partea adversă 
adoptă „o atitudine pur negativă prin 
înaintarea unor propuneri menite să 
înșele și să liniștească opinia pu
blică" Xuan Thuy a făcut de ase
menea o serie de observații critice 
cu privire la întîlnirea de la Sai
gon a președintelui Nixon cu șeful 
regimului saigonez, generalul Thieu.

In intervenția ei, șefa delegației 
Guvernului revoluționar provizoriu al

Republicii Vietnamului de 
Nguyen Thi Binh, a subliniat 
în timp ce tratativele de la 
trenează, războiul continuă cu in
tensitate. Citind relatări ale presei 
americane, vorbitoarea a arătat că 
numai în 26 de zile ale lunii iulie 
aviația americană a efectuat 194 
raiduri asupra unor regiuni din Viet
namul de sud.

Sud, 
că, 

Paris DIN HONDURAS

PLENARA C. C.
AL P. C. BULGAR

SOFIA. — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite : La Sofia a 
avut loc Plenara Comitetului Central 
al P.C. Bulgar, consacrată probleme
lor reorganizării și dezvoltării siste
mului de învățămînt din Bulgaria 
Raportul la Plenară a fost prezentat 
de Venelin Koțev, secretar al C.C 
al P.C. Bulgar. Actuala dezvoltare 
a țării, se subliniază in raport, per
mite ca în următorii ani să se trea
că treptat la învățămîntul mediu 
general obligatoriu.

Plenara a adoptat o hotărîre cu 
privire la reorganizarea sistemului 
de învățămînt.

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Guvernul Salvadorului a început 
miercuri retragerea trupelor sale 
din teritoriile honduriene ocupate 
în cursul confruntării armate de
clanșate la 14 iulie — a anunțat 
Galo Piaza, secretarul general al 
O.S.A. Declarația lui marchează 
încheierea reuniunii consultative a 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației Statelor 
Americane, convocată special în 
vederea aplanării conflictului din
tre cele două țări. în cursul acestei 
reuniuni a O.S.A. au fost adoptate 
trei “rezoluții care pun capăt lup
telor dintre Salvador și Honduras.

Retragerea trupelor salvadoriene 
din teritoriile ocupate a fost con
firmată miercuri seara prin tele
gramele trimise de președintele 
Salvadorului, Fidel Sanchez Her
nandez, și șeful de stat major, ge
neralul Guzman, după întîlnirea 
lor cu reprezentanții autorităților 
honduriene, care a avut loc în a- 
ceeași zi, într-o regiune de graniță, 
în prezența observatorilor civili și 
militari ai O.S.A.

TEL AVIV 31 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar israelian, 
citat de agenția France Presse, a 
declarat că miercuri „avioane israe
liene au bombardat poziții ale grupu
rilor de comando din regiunea mon
tană Hermon la frontiera siriano- 
libaneză".

Purtătorul de 
toate -avioanele 
tors la bază și 
fost întreprinsă 
respectivă au fost comise in luna iu
lie o serie de acte de sabotaj îm
potriva Israelului.

•Ar
DAMASC. — „.Șase avioane inamice 

au atacat miercuri la ora 14,00 (ora 
locală) pozițiile unităților noastre din 
regiunea de nord a frontului", a de
clarat un purtător ' de cuvînt 
militar sirian, preluat de agen
ția France Presse. „Avioanele noas
tre de vînătoare 
tat aparatele 
obligat să se 
lor", a arătat

cuvînt a indicat că 
israeliene s-au in- 

că această acțiune a 
întrucît din regiunea

au intercep- 
israeliene și le-au 
Întoarcă spre bazele 
purtătorul de cuvînt.

★
BEIRUT. — Agenția libaneză de 

știri a informat miercuri că atacul 
aviației israeliene asupra regiunii 
Hermon nu a atins teritoriul liba
nez, ci numai cel sirian.

DAMASC. — Avioane siriene au 
bombardat joi pozițiile deținute de 
israelieni pe muntele Hermon — a 
anunțat un purtător de cuvint al ar
matei siriene (citat de agenția Asso
ciated Press), precizînd că toate a- 
paratele siriene s-au reîntors intacte 
la bazele lor. Totodată, el a declarat 
că „acest bombardament a fost e- 
fectuat în semn de represalii față 
de atacul pe care unități israeliene 
l-au lansat miercuri împotriva unor 
poziții siriene". Concomitent cu ac
țiunea aeriană, a adăugat el, uni
tăți ale armatei siriene au atacat 
pozițiile israeliene în regiunea Ku- 
neitra, provocînd pagube considera
bile părții adverse.

★
TEL AVIV. — Aviația siriană a 

bombardat joi pozițiile israeliene în 
regiunea muntelui Hermon, a decla
rat la Tel Aviv un purtător de cu
vint al armatei — anunță agenția 
France Presse. Concomitent cu ac
țiunea de bombardament, a precizat 
el, unități ale artileriei siriene au 
atacat Kuneitra și Telabuid, pe înăl
țimile Golan. Nu s-au înregistrat nici 
un fel de pierderi în urma acestor 
operațiuni, a afirmat purtătorul de 
cuvint.

Peste 100 de copii
mor zilnic in Biafra
STOCKHOLM 31 (Agerpres). — 

Peste 100 de copii mor zilnic la cen
trele medicale de campanie din 
Biafra din cauza subnutriției — a de
clarat doctorul Gerard Ewald, direc
tor al grupului medical al Crucii Roșii 
suedeze în Biafra.

Gerard Ewald, care s-a reîntors 
miercuri la Stockholm, după o ședere 
de o lună în Biafra, a relevat că nu 
mărul cazurilor de persoane subali- 
mentate crește din zi în zi, iar si
tuația a devenit „catastrofală" de la 
interzicerea de către guvernul fede
ral nigerian a zborurilor sfere Biafra 
ale avioanelor Crucii Roșii Internațio
nale. Medicul suedez a arătat, de a- 
semenea, că din cauza lipsei de ali
mente numărul copiilor hrăniți de 
centrele Crucii Roșii a scăzut de la 
un milion la 50000 Aceste centre, 
a spus el, sînt nevoite în momentul 
de față să folosească drept hrană pen
tru acești copii frunze amestecate cu 
diferite ierburi, lăcuste și alte insecte

Roma. Țârani din împrejurimile capitalei italiene manifesting, pentru îmbynâtâtireq condițiilor lor de viața
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Problema Namibiei în discuția
Consiliului de Securitate

NEW YORK 31 (Agerpres). - Con
siliul de Securitate al O.N.U s-a 
reunit miercuri urmînd să se pro
nunțe asupra unor noi măsuri pentru 
a determina guvernul de la Pretoria 
să respecte rezoluția prin care i-a 
fost ridicat mandatul asupra terito
riului Namibiei — noua denumire a 
teritoriului Africii de sud-vest, și să 
dea posibilitatea populației de aici 
de a se autoguverna Ambasadorul 
Julio Cesar Turbay — Columbia, 
președintele Comitetului pentru 
Namibia, format din reprezentanții 
a 11 țări, care a luat cuvîntul în 
deschiderea dezbaterilor, a declarat 
că în fața refuzului repetat al R.S.A 
de a se conforma rezoluției Consiliu
lui de Securitate în această problemă 
sînt necesare „măsuri efective" pre
văzute în carta O.N.U.

Reprezentantul Zambiei, ambasado
rul Vernon Johnson Mwaanga, a re
amintit apoi că rezoluția Consiliului 
de Securitate cu privire la Namibia 
invită toate țările să-și exercite in
fluența lor pentru a determina Re
publica Sud-Africană să renunțe la 
pretențiile anexioniste și la măsurile 
luate împotriva patrioților namibieni. 
El a relevat, pe de altă parte, că 
„ajutorul acordat de unele țări occi
dentale guvernului de la Pretoria — 
atît militar cît și tehnic — a permis 
acestuia să-și sporească asistența că
tre regimul minoritar al lui Ian 
Smith din Rhodesia1'.

Președintele Consiliului de Secu
ritate pe luna iulie, ambasadorul 
Ibrahim Boye (Senegal), a ridicat șe
dința, anunțînd că următoarea reuni
une a Consiliului în această problemă 
va avea loc luni.

DIN GIBRALTAR
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BANGKOK 31 (Ager
pres) — Președintele Sta
telor Unite, Richard Ni
xon, și-a încheiat vizita 
oficială întreprinsă timp 
de trei
plecînd spre New Delhi, 
etapa următoare a turne
ului său. Joi. el a avut

în capitala Indiei între
vederi cu primul minis
tru Indira Gandhi în 
cursul cărora, potrivit a- 
genției Reuter, au fost e- 
xaminate evoluția relați
ilor dintre cele două țări, 
precum și o serie de pro
bleme referitoare la Asia.

GIBRALTAR 31 (Agerpres) - 
Miercuri au avut loc în Gibraltar a- 
legeri generale. Au votat aproape 71 
la sută din cei 14 445 de alegători 
înscriși Potrivit rezultatelor oficiale, 
Asociația pentru propășirea dreptu
rilor civile, al cărei președinte este 
primul ministru Joshua Hassan, nu 
a obținut majoritatea, deținînd doar 
7 din cele 15 locuri din noul parla
ment Guvernatorul coloniei brita
nice urmează să ceară actualului 
prim ministru să formeze un guvern, 
dar, potrivit observatorilor, este im
probabil ca acesta să reușească în

Încercarea de a constitui un guvern 
majoritar. în condițiile în care grupul 
„Isola", care a cucerit 3 mandate, 
intenționează să se ralieze cu Parti
dul integrării cu Marea Britanie care 
a obținut 5 locuri.

Noul parlament va înlocui Aduna
rea legislativă care, prezidată de gu
vernatorul britanic a condus pînă 
acum colonia Competențele celor 15 
membri ai parlamentului se vor li
mita la probleme de ordin local, ur- 
mînd ca în problemele de politică ex
ternă și cele de apărare să hotărască 
guvernul britanic.

HOUSTON

Concluziile primelor
Restricțiile impuse activităților partidelor politice m 

Pakistan au fost ridicate parțial, începtnd de ia 20 iulie, anunța 
agenția Reuter. Procesiunile și reuniunile publice continuă să fie interzise, 
într-o cuvîntare adresată națiunii, președintele Yahia Khan a anunțat că in
tenționează să numească un guvern civil, căruia îi va fi transferată întreaga 
putere după organizarea unor alegeri generale în întreaga țară.

Constituirea unui „Consiliu de regență" în cambodgia a 
fost anunțată de șeful statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk. Totodată, 
el a declaiat că a acceptat demisia primului ministru, Penn Nouth, și a pre
cizat că viitorul guvern va fi supus unui control din partea „Consiliului de 
regență".

Peste 40 de persoane au 
fost arestate Ia Khartum 
sub acuzația de a fi participat la un 
complot împotriva regimului actual din 
Sudan — a anunțat Hachem Aboud 
Atta, membru al Consiliului coman
damentului revoluției sudaneze. El a 
precizat că este în curs de desfășu
rare o anchetă, după care persoa
nele arestate vor fi deferite justiției

examene geochimice 
ale rocilor lunare

te, de la reflectorul 
raze laser nu s-a primit 
nici o informație". Sa- 
vanții nu pot să-și expli
ce încă motivele acestei 
„tăceri", cu toate că in 
prezent se cunoaște exact 
locul unde se află reflec
torul de raze laser. Peri
metrul exact a fost sta
bilit in urma vizionării 
filmului făcut de cei doi 
astronauți la decolarea de 
pe Lună. Se pare că in
stalația ar fi fost acope
rită de praful stirnit de 
motorul palierului de 
ascensiune al modulului 
lunar in momentul deco
lării de pe Selena.

o

agențiile de presă transmit

La centrul spatial de la 
Houston s-a anunțai că 
rezultatele primelor exa
mene geochimice ale mos
trelor de praf selenar a- 
rată că acestea prezintă 
o serie de deosebiri cali
tative fată de compoziția 
solului terestru.

redusă. O altă concluzie 
importantă desprinsă de 
cercetătorii de la Houston 
este aceea că in compo
ziția rocilor selenare, spre 
deosebire de cele terestre, 
titanul se găsește intr-o 
proporție mult mai mare. 
La examenul structurii 
macroscopice a prafului 
selenar s-a observat că

Cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a eliberării 
României, ioi 3 avut loc ,a Pa_ 
dova (Italia), în sala „Antonianum", 
o seară de filme românești. Au parti
cipat primanil municipiului Padova, 
Cesare Crescente, rectorul Universi
tății, consilieri comunali, oameni de 
cultură și un numeros public, precum 
și reprezentanți ai ambasadei Româ
niei la Roma.

La Budapesta lânos Kâdâr- 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a 
primit joi pe Franz Muhri, președin
tele P.C. din Austria — transmite a- 
genția M.T.l. în cursul convorbirii des
fășurate cu acest prilej au fost abor
date probleme actuale ale mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, 
precum și probleme de interes comun 
pentru cele două partide.

în Zanzibar s'a înctieiat i°> 
vizita de prietenie a navei sovietice 
purtătoare de rachete „Upomîi" și a 
petrolierului „Egorlîk" — transmite 
agenția TASS Cele două nave au sosit 
la Zanzibar la 28 iulie.

Vladimir Kirillin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Știință și Tehnică ăl Uniunii Sovie
tice, l-a primit joi pe Charles B. 
Thornton, președintele companiei a- 
mericane „Litton Industries", aflat în
tr-o vizită la Moscova — transmite 
agenția TASS.

O reuniune literară consacra
tă împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea lui Nicolae Bălcescu si 
a 80 de ani de la moartea lut 
Mihail Eminescu a fost organi
zată la Hanoi de Comitetul pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea. Despre viața și creația 
celor două mari personalități 
a vorbit Hguyen Tan Dac de 
la Facultatea de litere. La reu
niune au participat Tran Cach. 
membru permanent al Comitetu
lui pentru relații culturale cu 
străinătatea, funcționari supe
riori in M.A.E. al R. D Viet
nam. reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și instituțiilor ad
ministrative. precum și profesori 
și studenti de la Facultatea de 
litere din Hanoi.

!n cadrul Zilei României 
Ia Festivalul de muzică 
contemporană din tările socia‘ 
liste europene, pe o estradă amena
jată în aer liber pe malul Volgăi, a 
avut loc recent, în prezența a peste 
3 000 de spectatori, un concert de 
muzică simfonică românească. Pro
gramul concertului a cuprins lucrări 
de George Enescu, Theodor Rogalski, 
Sabin Drăgoi, Anatol Vieru și Paul 
Constantinescu. Festivalul, organizat 
în orașul Gorki, este consacrat cente
narului nașterii lui Lenin.

Un grav accident fero- 
VÎar s°ldat> potrivit unoi prime 
informații, cu 35 de morți și 20 de 
răniți, s-a produs miercuri noaptea, în
tre localitățile Tetovo și Glostivar din 
sudul Iugoslaviei — anunță agenția 
Taniug. Un tren de persoane s-a cioc
nit de trei vagoane cisternă, care co
borau cu mare viteză, nesuprave
gheate, pe un sector în pantă fiind 
desprinse de la un tren de marfă

© 58 LA SUTA OXIGEN IN COMPOZIȚIA 
PRAFULUI SELENAR
© ÎN TIMP CE SEISMOMETRELE 
TRANSMIT, REFLECTORUL DE RAZE 
LASER PĂSTREAZĂ „TĂCEREA"
® Pasadena : „MARINER-6" A TRECUT 
LA 3 427 KM DE MARTE

PASADENA 31 (Ager
pres). — Joi la ora 7,05 
(ora Bucureștiului) sonda 
spațială „Mariner-6" s-a 
aflat la cea mai mică dis
tanță de planeta Marte 
— 3 427 km, — după care 
a început să se înscrie 
pe o orbită in iurul Soa
relui.

In cursul nopții de 
miercuri spre joi instala
țiile automate de fa bor
dul navei au transmis pe 
Pămint intre orele 3,00 și 
5,27 (ora Bucureștiului) 
cele 17 fotografii luate In 
cursul zilei de miercuri. 
Se observă că pe măsură 
ce sonda se apropia de 
Marte, apăreau detalii tot 
mai mici ale suprafeței 
acesteia. Imaginile, deși nu 
sint de o claritate perfec- 

detalii ale 
reliefului 

necunoscu- 
enigmaticei 
" pare să

stabilit 
compoziția prafului se
lenar oxigenul se găseș
te în proporție de 
aproximativ 58 la sută, 
siliciul in proporție de 
aproximativ 18 la sută, 
iar aluminiul în proporție 
de aproximativ 7 la sută 
tn afara acestor elemen
te, in compoziția solului 
selenar au mai 
tificate alte 33 
S-a stabilit, de 
că elementele 
găsesc intr-o 
foarte mică, iar materiile 
specifice meteoriților sint 
intr-o proporție si mai

fost iden- 
elemente 

asemenea, 
bazice se 
proporție

acesta este compus din 
particule de silicați, frag
mente din diverse alte 
materiale anorganice etc.

HOUSTON 31 (Ager
pres). — Un purtător de 
cuvint al Administrației 
naționale pentru proble- . 
mele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a declarat in 
cadrul unei conferințe de 
presă că „dacă despre 
seismometrul instalat de 
Armstrong și Aldrin pe 
Lună se poate spune că 
a transmis date interesan-

tă, prezintă 
configurației 
marțian incă 
te. Peisajul 
„planete roșii' 
semene foarte mult cu cel 
al Lunii, fiind constituit 
din cratere de dimensiuni 
foarte mari, in interiorul 
cărora se află cratere mai 
mici. Pe unele ima
gini se disting linii de 
culoare întunecată, care, 
după unii cercetători, ar 
putea fi faimoasele „ca
nale marțiene"

Alte linii care 
cesc prin contrast 
înconjurătoare ar 
fi, după unele păreri, și
ruri de munți sau forma
ții de nori. Se disting, 
de asemenea, zone acope
rite de nori, regiuni mai 
întunecate localizate in
tre polul sud și ecuato
rul planetei.

strălu- 
cu zona 

putea


