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Sîmbătă dimineață tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., 
care petrece cîteva zile de o- 
dihnă în Bulgaria, împreună 
cu tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri, au vizitat ve
chea capitală bulgară Tîrnovo, 
unde au fost întîmpinați cu 
cordialitate de locuitorii ora
șului. A fost vizitat satul Ar- 
banasi, interesant prin arhi
tectura sa veche, precum și 
casa lui N. Gabrovski, unde în 
urmă cu 75 de ani a avut loc 
prima adunare socialistă din 
Bulgaria. De pe colina unde se 
află ruinele cetății Țareveț, 
fostă reședință a țarilor bul
gari, 
XII—XIV 
panoramă 
Tîrnovo.

• Seara, 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
sosit în orașul Gabrovo. De la 
intrarea în acest oraș, centrul 
unei importante regiuni in
dustriale din Bulgaria, oas
peții români au fost întîm
pinați cu căldură de mii 
de cetățeni ai orașului. 
Printr-un coridor viu, în apla
uzele puternice ale miilor de

monument din 
s-a admirat 
a orașului

tovarășii
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TOVARASI MINERI!

secolele 
plăcuta 
Veliko-

Nicolae

Instalația de foraj

Uzina „1 Mai’ 
din Ploiești a pus la 
punct tehnologia de 
fabricație a instala
ției de foraj F-200. 
Prevăzută cu 2 și 3 
motoare de mare 
forță, noua instala- 

prima de acest

F
fel din țară, poate 
fora pină la adln- 
cimi de 4 000 m, a- 
vind posibilități de 
adaptare la condi
țiile diverse de șan
tier (straturi tari, 
presiuni și tempera
turi ridicate). Meca-

locuitori, ei străbat drumul 
pînă în Piața „Gheorghi Di
mitrov". Aici a avut loc un 
miting. Participanții purtau 
lozinci în limbile română și 
bulgară, în cinstea prieteniei 
româno-bulgară, a Partidului 
Comunist Român și a Comite
tului său , Central, a unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. în piață 
se aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov.

Hristo Dakov, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 

•partid Gabrovo, a rostit un cu- 
vînt de bun sosit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis locuitorilor orașu
lui un cald salut din partea 
C.C. al P.C.R. și a întregului 
popor român. Cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu a

fost salutată de aplauzele 
celor prezenți. Miile de cetă
țeni scandau lozinci în cinstea 
prieteniei veșnice dintre po
poarele român și bulgar.

Tovarășul Todor Jivkov a 
rostit o scurtă cuvîntare în 
care a exprimat sentimentele 
de caldă prietenie pe care le 
nutrește poporul bulgar față 
de poporul român, față de 
Partidul Comunist Român și 
și-a exprimat dorința ca prie
tenia dintre popoarele bulgar 
și român să fie întotdeauna la 
fel de trainică.

însuflețitul miting din ora
șul Gabrovo a constituit o 
manifestare a prieteniei din
tre partidele și țările noastre, 
dintșe popoarele român și 
bulgar.

(Agerpres)
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Moment solemn: ridicarea pavilionului

nismele hidromecani
ce, manevrate de la 
un pupitru de co
mandă, asigură son
delor o viteză spo
rită de lucru și o 
mal mare siguranță 
In fora],

(Agerpres)

marinei,

Viceamiral inginer

Întregul nostru popor în- 
tîmpină astăzi oamenii a- 
batajelor cu tradiționala 
urare : „Noroo bun. tova
răși mineri!“ Sărbătorirea 
în fiecare an, In prima du
minică din august, a Zilei 
minerului, este — in egală 
măsură — un omagiu adus 
eroicelor lupte din anul 
1929 și o prețuire a muncii 
neobosite depusă de mine
rii patriei pentru a extrage 
din adîncuri cit mai mult 
cărbune.

Minerii au intimpinat și 
in acest an ziua lor cu re
marcabile succese in între
cerea socialistă. Prin^ipa- 
lele“bazine miniere lire ță
rii din Valea Jiului, din Ol
tenia și Maramureș, din 
Ploiești și Crișana etc. au 
raportat îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, 
prevăzute în primele 7 luni 
ale primului an al cincina
lului.

In cadrul politicii stabi
lite de partid, pentru valo
rificarea maximă a resur
selor naturale ale țării, pla
nul cincinal prevede o im
petuoasă dezvoltare a in
dustriei miniere. Producția 
de substanțe minerale utile 
solide va ajunge în 1970 la 
42 milioane tone, iar cea de 
cărbune la 22 milioane 
tone.

Sînt sarcini mărețe pe care 
Congresul al IX-lea al par
tidului le-a pus în fața a- 
cestui harnic detașament al 
clasei muncitoare, sarcini 
concretizate în amănunt în 
prevederile planului cinci
nal, și pe care minerii pa
triei își manifestă astăzi, 
de ziua lor, hotărîrea de a 
le îndeplini cu cinste și 
mindrie minerească.

LA
GRIGORE MARTEȘ

MARELE
PA VOAZ

CATARG

cițiva ml-
Rovinari

PECINGÎ-

Vă prezentăm 
neri de la 
(GHEORGHE
NA, ADALBERT LASZLO, 
MIHAI SCUPEOVSKI și 
DUMITRU TRANGAU) 
din prima linie a Între
cerii pentru a da patriei 

mai mult cărbune

Foto: N. STELORIAN

TRAOIRA

mom or
Curtea minei Lupeni frea

mătă de glasurile 
lor. Băieți și fete, 
citori, alții elevi, 
mîini trandafiri de 
prins, ca sîngele care în ziua 
aceea de august 1929 a stropit 
din belșug acest caldarîm. Trec, 
rind pe rînd, prin fața plăcii 
comemorative, citesc cu emo
ție cuvintele care simbolizează 
jertfa adusă de minerii Văii 
Jiului în acea zi sîngeroasă, 
ți depun ca omagiu cîte un bu
chet de flori. Cei sosiți aici de 
la Lonea și Petrila, de la Pe
troșani și Aninoasa, din toată 
Valea Jiului sînt nepoții mi
nerilor ale căror nume au ră
mas încrustate în marmura 
albă.

— Chiar aici, unde stați voi 
acum, povestește un bătrîn mi
ner, participant la greva din 
1929, acum pensionar, s-a dat

vizitatori- 
unii mun- 
poartă în 
un roșu a-

lupta între mineri și armată. 
Tinerii, prin firul povestirii a- 
cestui martor ocular, retrăiesc 
parcă zguduitoarele clipe de 
acum 37 de ani.

Prin fața tinerilor se perin
dă, ca pe un ecran, trecutul 
și prezentul, trecutul reînviat, 
cu atîta forță evocatoare, de 
bătrînul miner. Prezentul — 
așa cum îl văd cu ochii lor, 
așa cum îl făuresc astăzi ei și 
părinții lor.

...De la hotelul turistic „Ru- 
su“ din Paring, Valea Jiului 
se așterne privirii în toată 
splendoarea ei. Spre răsărit 
strălucesc în soare clădirile U- 
ricanilor — unul dintre cele 
mai noi orașe ale țării. Mai 
în jos, pe cursul Jiului, apare 
orașul grevei — Lupenii. Apoi

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a lll-a)
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Domnului CHIVU STOICA 

Președintele'Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Am primit amabilul mesaj de felicitări trimis în numele dv„ al 
poporului român și al membrilor Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a revoluției 
de la 23 iulie.

In numele poporului R.A.U. și al meu personal, transmit dv, și 
membrilor Consiliului de Stat, cele mai călduroase mulțumiri, împreu
nă cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, pentru 
progresul și prosperitatea continuă a poporului român.

Doresc sincer ca relațiile prietenești dintre popoarele noastre să 
se întărească în continuare spre binele lor și al promovării păcii în 
lume.

GAMAL ABDEL NASSER

******¥***¥★*************★*★**********'*
PREVEDERILE CINCINALULUI

IN DEZBATEREA PLENARELOR
COMITETELOR REGIONALE ALE P. C. R

în zilele de 5 și 6 august a.c. 
comitetele regionale Argeș, 
Cluj, Dobrogea, Hunedoara, 
Iași, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Suceava ale P.C.R. au 
dezbătut in cadrul plenare
lor lărgite rezultatele înde
plinirii planului economic pe 
primul semestru al acestui an, 
sarcinile din planul de stat pe 
cinci ani ce revin unităților 
economice din regiunile res
pective, precum și măsurile 
politico-organizatorice pe care 
trebuie să le ia organele și 
organizațiile de partid, condu-

cerile tehnico-administrative 
ale întreprinderilor, organiza
țiile de masă și instituțiile 
economice regionale în vede
rea realizării planului pe anul 
în curs, a planului cincinal și 
pentru pregătirea condițiilor 
necesare îndeplinirii planului 
pe 1967.

La lucrările plenarelor au 
luat parte tovarășii : Emil 
Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al 
diului Permanent al C.C. 
P.C.R. - la Suceava, Alexan
dru Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv, al Pre-

Prezi-
al

Casa de cultură din Tulcea
Foto: O. PLEC AN

zidiului Permanent și secre
tar al C.C. al P.C.R. — la 
Deva, Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. — la 
Iași, Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. — la Pitești, Vasile 
Vîicu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. — la Constanța, Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. — la Cluj și 
Virgil Trofin, secretar al C.C 
al P.C.R. — la Tîrgu Mureș.

Pe baza informărilor pre
zentate de primii secretari ai 
comitetelor regionale de 
partid. în cadrul plenarelor au 
luat cuvîntul numeroși parti
cipant din diferite domenii de

activitate ; secretari cu pro
bleme economice și secretari 
cu probleme agrare de la co
mitetele orășenești și raionale 
de partid, președinți ai-sfatu- 
rilor populare, ai consiliilor 
agricole și ai uniunilor coope
rativelor agricole de producție, 
primi-secretari ai comitetelor 
raionale și orășenești U.T.C., 
președinți ai consiliilor locale 
ale sindicatelor, reprezentanți 
al unor ministere și organe 
centrale de stat, conducători 
de întreprinderi, S.M.T., 
G.A.S., activiști de partid și 
de stat, oameni de știință și 
alte cadre cu munci de răs
pundere din

în centrul
economie. 
dezbaterilor ple-

(Continuare In pag. a lll-a)

Porturile patriei, navele ro
mânești' acostate la chei sau 
aflate departe pe întinsul mă
rilor și oceanelor lumii arbo
rează azi, 7 august, de Ziua 
Marinei Republicii Socialiste 
România, marele pavoaz. Cu 
acest prilej sînt cinstite încă o 
dată tradițiile marinărești ale 
poporului nostru, ai cărui na
vigatori iscusiți și-au cîștigat, 
prin veacuri, faima și prețui
rea Europei.

De-a lungul frămîntatelor 
vremuri, de cînd geto-dacii își 
apărau libertatea făcînd din 
apele Dunării stavilă în calea 
năvălitorilor, de cînd pe ma
lul Pontului Euxin se plămă
deau, la Tomis și Calattis, le
găturile pămîntului nostru 
străbun cu civilizația antichi
tății, de numele Dunării și al 
Mării Negre ș-au legat nenu
mărate episoade ale luptei 
poporului nostru pentru apă
rarea independenței și suvera
nității țării.

Vechi documente vorbesc 
despre însemnătatea- pe care 
au acordat-o de-a lungul tim
pului domnitorii țării, începînd 
cu Mjrcea cel Bătrîrr, viteazul 
domn ăl Țării Românești, căi
lor fluviale și maritime pen
tru dezvoltarea relațiilor cu 
alte popoare. Pînzarele moldo
venești de pe vremurile lui 
Ștefan cel Mare au purtat dra
pelul cu capul de zimbru, de-a 
lungul și de-a latul Mării 
Negre, depășind strîmtorile 
Bosforului și Dardanelelor 
pînă spre arhipelagul gre
cesc, ducînd cu ele aspirațiile 
și năzuințele pașnice ale po
porului nostru.

O pagină glorioasă în isto
ria marinei s-a înscris în răz
boiul din 1877—1878 cînd po
porul român și-a cucerit in
dependența de stat. Eroi- 
ismul și patriotismul ma
rinarilor români s-au afirmat 
cu mare forță și în faptele de 
arme săvîrșite în lupta dusă 
împotriva armatelor invada
toare germane în anii 1916— 
1917.

în cartea tradițiilor de luptă 
ale marinarilor români, la loc

de cinste se înscriu acțiupile 
desfășurate în țlerioâda 'avîn- 
tului revoluționar din Româ
nia în anii 1917—1920. tn acel 
timp, marinari ai flotei de pe 
Dunăre și Marea Neagră, îm
preună cu mii și mii de mun
citori români care se aflau 
evacuați cu întreprinderile pe 
teritoriul Rusiei, s-au încadrat 
în batalioane revoluționare, 
luptînd cu devotament și ab
negație pentru cauza revolu
ției socialiste. în acest fel ei' 
și-au adus contribuția la îm
bogățirea tradițiilor interna
ționaliste ale poporului român, 
ale clasei noastre muncitoare.

Neuitate vor rămîne în me
moria timpului faptele de 
arme ale marinarilor români 
care, alături de ceilalți mili
tari, au participat activ la in
surecția armată din august 
1944 și la războiul antihitle
rist. în timpul luptelor pentru 
zdrobirea cotropitorilor hitle- 
riști, marina militară română 
a asigurat paza zonei și a por
tului Constanța, a înlăturat 
peste 20 000 de mine de pe li
toralul maritim. Lichidînd 
forțele navale hitleriste de pe 
Dunăre, între Brăila și 
Turnu - Măgurele, marinarii 
noștri au capturat 438 de 
nave și o mare cantitate de 
materiale fluviale și maritime, 
au redat navigației între
gul curs al Dunării pînă la 
Baziaș, fapt ce a permis inten
sificarea transportului pe flu
viu pentru aprovizionarea 
frontului. Va rămîne veșnic 
vie în amintirea poporului 
jertfa marinarilor care au că
zut în luptă pentru libertatea 
și independența patriei, pen
tru nimicirea fascismului.

Alături de marinarii mili
tari, muncitorii din șantierele 
navale și din porturi, marina
rii flotei comerciale, răspun- 
zînd chemării P.C.R., „Totul 
pentru front, totul pentru 
victorie !“ au efectuat repara
ții importante la un mare nu
măr de nave, au executat nu
meroase transporturi pentru

(Continuare in pag. a 11-a)

între 26 septembrie — 3 
octombrie a.c. se va sărbători 
centenarul Academiei Repu
blicii Socialiste România. îm
plinirea unui secol de la în
ființarea Academiei constituie 
un eveniment de seamă în 
viața științifică și culturală a 
țării. Această sărbătoare se va 
organiza sub președinția de 
onoare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

Patronînd organizarea săr
bătoririi centenarului Acade
miei, Comitetul Central al 
Partidului, Consiliul de Stat 
și guvernul Republicii So
cialiste România cinstesc crea
ția și tradițiile progresiste ale 
înaintașilor științei și culturii 
românești, prețuiesc contribu
ția pe care o aduc oamenii de. 
știință, literatură și artă Ia 
opera de dezvoltare econo
mică și social-culturală a 
patriei noastre, la îmbogățirea

vieții materiale și spirituale a 
poporului român.

în decursul secolelor, din 
rîndul poporului nostru s-au 
ridicat savanți de renume, care 
și-au Închinat întreaga viață, 
operă și putere de creație 
propășirii țăriy eliberării so
ciale și națîoțîale a poporului 
român, îmbunătățirii condiții
lor sale dA viață. Personalități 
științifice ^marcabile, care au 
fondat strălucite școli de ma
tematică, fizică, chimie, geolo
gie, medicină, istorie, sociolo-

gie au adus contribuții de 
seamă la îmbogățirea patri
moniului științei, au făcut 
cinste patriei și veacului în 
care au trăit.

în anii puterii populare, 
cercetătorii și oamenii de ști
ință au continuat și dezvoltat 
cu succes tradițiile progresiste 
ale înaintașilor, au dus mai 
departe ceea ce a creat valoros 
poporul nostru în trecut în 
a-?st domeniu, obținînd reali-

(Continuare !n pag. a lll-a)
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FILMUL
ROMANESC

DE ACTUALITATE
nos- 
pri-

în numărul 5341 ziarul 
tru a deschis o discuție 
vind filmul românesc pe teme 
contemporane, discuție la care 
am invitat să-și spună cuvîn- 
tul cineaști și spectatori. Cei 
care ne-au răspuns pînă acum 
sint membrii cineclubului 
C.F.R. Timișoara, aflați într-o 
dublă calitate, de spectatori 
și de cineaști. La recentul 
„festival" al filmului de ama
tori care a avut loc la Bra
șov, desfășurat într-o nejus- 
tificată discreție, cineclubul 
C.F.R. Timișoara a obținut 
premiul întîi pentru scurt-me- 
trajul artistic „Toamnă timi
șoreană". Este cel de-al optu
lea „artistic" dintr-un total de 
28 filme cite au fost realizate 
din anul 1957 și pînă azi. 
Toate aceste filme au fost ins
pirate din realitatea imediată, 
încă un argument al îndrep
tățirii opiniilor acestor ci
neaști amatori despre filmul 
românesc de actualitate.

nematografică la nivelul la 
care a ajuns la noi arta spec
tacolului de teatru.

Chiar
dacă narațiu
nea „curge" 
ca un robinet 
deschis...

O experiența 
ignorata : 
documentarul

VICTOR ALBU — Electro- 
montaj-Timișoara : Pentru că 
este vorba de filmul românesc 
de actualitate vreau să spun 
de la bun început că apreciez 
în mod deosebit „jurnalele 
săptămînale". Bine filmate, 
comentate cu nerv, la 
ele constituie o școală 
doar documentariștii o 
ză cu succes. Filmul 
însă mă dezamăgește, 
tii noștri nu intră niciodată 
în miezul problemelor, dim
potrivă le ocolesc cu o ușu
rință și chiar cu o absență de 
efort nejustificată. în presa 
noastră apar adeseori mate
riale interesante pe teme de 
familie, de ^ssponsabilitate 
socială, opiniei publice fiin- 
du-i astfel puse în atenție a- 
tîtea aspecte ale realității. A- 
par asemenea teme în filmele 
noastre ? Să nu fiu greșit în
țeles, aș vrea să văd un ase
menea film, și chiar, să zicem, 
să nu fiu de acord cu modul 
cum rezolvă el o problemă sau 
alta, dar să simt că acest film 
îmi impune participarea, că 
îmi stimulează gîndirea, că 
îmi apropie ori îmi îndepăr
tează un personaj sau mai 
multe, felul lor de a fi. Nu 
vreau să dau titluri de filme 
pentru că, raportîndu-se doar 
la ele însele, duc la o singură 
concluzie generală. Ceea ce 
este trist e că eșecurile nu 
provin din căutări: din păca
te nu toate experimentele duc 
la realizări, ci tocmai din mo
notonia unor scheme sau din 
nefirescul unor situații. Dialo
gul este atît de plat în filmele 
noastre de actualitate, cele ar
tistice bineînțeles, îneît oricit 
ai avea de ales între două si
tuații ca acestea pe care vi le 
propun (ori să-ți astupi ure
chile și să te uiți pe ecran, 
ori să te uiți în altă parte și 
să fii atent la replici) n-ai ni
mic de pierdut ori de cîștigat. 
O singură excepție : scenariul 
lui D. R. Popescu la filmul 
„Un surîs în plină vară". Am 
citit în revista „Lumea" în
semnările unui ziarist austriac. 
Se afirmau acolo următoare
le : „Spectacolele bucureștene 
au un stil atît de convingător 
și de natural, cum am mai în- 
tîlnit doar în cele mai bune 
filme englezești sau franceze". 
Aștept să văd un stil convin
gător și natural și in cele mai 
bune filme românești pentru 
că ■'U știu ce ne-ar putea îm- 

'a să realizăm o artă ci-

obiect, 
pe care 
urmea- 
artistic 
cineaș-

ALEXANDRU SZABO — 
economist: Filmul pe teme 
contemporane mă atrage în 
mod deosebit dintr-un motiv: 
mă pot verifica cu cineastul 
și, ca spectator, particip sau 
nu, in măsura în care viața 
pe care o trăiesc, problemele 
contemporaneității sînt reflec
tate sau neglijate de film.

Cineva, un critic cinemato
grafic, dacă nu mă înșel D. I. 
Suchianu, afirma că nu de 
subiecte ducem lipsă ci de fe
lul în care le rezolvăm. Și, din 
acest punct de vedere, trebuie 
să recunoaștem că în multe 
din filmele noastre nara
țiunea „curge" ca un ro
binet deschis. Nu se simte 
însă un patos în abordarea te
melor și, pe plan strict profe
sional, nici nu se înțelege că 
există o poezie a obiectelor pe 
care imaginea cinematografi
că este în măsură să ne-o co
munice la un mod artistic care 
să reclame adeziunea directă 
a spectatorului, mod pe care 
teatrul, poezia ori pictura îl 
au totuși într-o măsură mai 
mică.

Nu știu cum se face că do
cumentarele noastre sînt, în 
majoritate, filme foarte bune 
pe cînd cele artistice impun 
foarte multe rezerve. Și acea
sta chiar în cazul în care u- 
nii documentariști au trecut 
la filmul cu actori. L-a mai 
„recunoscut" cineva pe V. Ca- 
lotescu în „Camera albă" ?

De asemenea, comedia noas
tră cinematografică .ține de o 
modă a anului 1930, adira de 
acea perioadă cînd. trecînd la 
sonor, filmul abunda în dia
log. Specificul cinematografu
lui este imaginea și ne trebuie 
un 
sau 
ceva 
ceva
gine. Altfel ne putem mulțumi 
cu acel cadru strimt al scenei 
teatrului sau ne putem mul
țumi cu audiții radiofonice...

Din relatările presei, aflăm 
cu studioul „București" are în 
lucru, în această perioadă, 
șapte sau opt filme artistice 
pe teme de actualitate. Le aș
teptăm. poate, poate s-o spar
ge, intr-adevăr, gheața.

decît să repet trei dintre ele : 
atragerea unui număr mult 
mai mare de oameni capabili 
să furnizeze un subiect de 
film, specializarea unor sce
nariști și, foarte important, 
atragerea unor documentariști 
cu experiență la realizarea 
filmelor artistice. Dar să nu 
se facă din aceasta o altă 
modă care să înlocuiască, spre 
exemplu, căutările autentice, 
experimentul creator, cu for
mule. Filme documentare ca 
„Oltenii din Oltenia", „Școala 
de la Meri", „Casa noastră ca 
o floare", „Marile emoții mici" 
„Uzina 1 Mai", „Pasiuni", de
monstrează convingător că a- 
vem atîtea și atîtea teme pe 
care ni le oferă realitatea în
conjurătoare și că ochiul ca
merei de luat vederi cînd este 
bine îndreptat știe „să vadă".

Există deci posibilități, exis
tă și o experiență bogată 
(chiar dacă am avut eșecuri- 
tot ne rămîne o învățătură : 
nerepetarea lor), ne mai ră
mîne să dăm semnalul într-o 
ofensivă pe care o pregătim- 
mereu : actualitatea.

Liviu Ciulei, ale 
filme le apreciem cu 
și pe care, în treacăt fie 
l-am dori și cu un film cu 
eroi contemporani, cel 
așa cum a făcut-o în „Erup
ția", a fost oaspetele 
nu de mult. Se afla în 
și, totuși, după 
spectacolului de seară, a venit 
la cineclubul nostru și a dis
cutat cu 
miezul 
dincolo 
municat 
filmului, 
spune dăruire, dacă termenul 
n-ar fi atît de întrebuințat, la 
fiece aspect, la fiece punct de 
vedere ridicat în discuție. Era 
ca și pe ecran. L-am simțit 
într-o postură de angajare pe 
care o doresc tuturor cineaști
lor, în special regizorilor de 
film care absentează nemoti- 
vaț. și pe ecrane și la discu
țiile din presă. Dar, poate, re
gizorii lucrează ?!

Pentru mecanizarea comple
tă a lucrărilor, exploatarea 
minieră Rovinari a lost do
tată cit un- excavator de 
mare capacitate, care exca
vează zilnic. 5 500 de tone 

de cărbune
Foto: N. STELORIAN
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cărui 
toții 

spus,

puțin

nostru, 
turneu 

terminarea

noi pînă tîrzlu, cjupă 
nopții. Am reținut, 
de ceea ce ne-a co
in legătură cu arta 
și o participare, aș

comic de situații, vizual 
cum vreți să-i spuneți, 

ce trebuie văzut pe ecran, 
de nedespărțit de ima-

Cînd cadrul
• „ca la foto- i 
graf"...

Camera de 
luat vederi 
„vadă" temele 
actualității

sd

SANDU EUGEN 
cian sanitar.

Succesele noastre sînt vizi
bile mai ales în filmul docu
mentar. Nu cumva din cauză 
că regizorul și mica lui echi
pă care turnează un asemenea 
film e scutită de o serie de, 
să zicem, consultanți care au 
întotdeauna „ceva de spus", 
de la scenariu și pînă la pro
iecția în fața publicului ? 
Multe din filmele românești 
de actualitate sînt criticate pe 
bună dreptate. Și asta de cîți- 
va ani de zile, imediat după 
ce a dispărut o „modă", aceea 
în care se justificau eșecurile 
prin tinerețea filmului româ
nesc.

De criticat este, orice s-ar 
spune, mult mai ușor decît de 
dat soluții. Culmea, soluțiile 

cunoscute, și nu vreau

tehni-

GLIGOR VICTOR — con
tabil — Timișoara.

Acum trei ani a fost un 
film, „Un suris in plină vară", 
și contemporan, și românesc, 
și autentic, și cu succes de 
public. Pe urmă, dacă mai re
țin două-trei filme bune. Pe 
teme contemporane — nici 
unul. Și mai e ceva. Mie-mi 
place teatrul, asta insă nu mă 
obligă să-1 văd și în filmele 
noastre. Plătim încă tribut 
teatralizării. în interpretare și 
în dialog. Spre exemplu, fil
mul „La vîrsta dragostei" n-a 
fost decît o anexă înregistrată 
pe peliculă a unei conferințe 
pe tema „familia, baza socie
tății" iar „Casa neterminată" 
o convorbire filmată. în am
bele. din cînd în cînd, citeva 
fotografii care indicau cadrul. 
Nimic nu te făcea sa crezi că 
eroii erau de-acolo, că acele 
străzi fi case făceau parte din 
viața lor de fiecare zi. Nu 
știu de ce aceste filme mi-au 
adus aminte de acei fotografi 
ambulanți care te invită să 
iei loc, mai precis să-ți bagi 
capul într-un orificiu special 
amenajat pe 
care-s desenate 
munți, o vilă la mare, un 
de curse ori un 
număr de București. Amato
rilor de astfel de colecții de 
fotografii le-au fost satisfăcu
te cred, cu prisosință, gustu
rile...

Pentru dialogul nostru des
pre frumusețea profesiunii de 
marinar ne-am ales drept 
cadru... prova navei : de-aici, 
de la comandă, urmărim. în
tregul echipaj cttm îndepli
nește ..ordinele" comandantu
lui, privim drumul spre zarea 
ce se îndepo.rtează mereu, ad
mirăm împrejurimile de apă 
ale mării scăldate in soare și 
azur. Navigatorii, prin exce
lență firi romantice, visătoare 
nu-i greu să.ți-i apropii, să-i 
faci să-țj spună o mie și una 
de istorii marinărești. Și nu e 
greu să deslușești la fiecare 
acel numitor comun, care se 
cheamă marea lor dragoste și 
pasiune pentru profesiunea de 
marinar.

— Cînd eram elev — ne 
spune locotenentul-major Ce
zar Bobîrnea — căutam cu 
sete și citeam pe nerăsuflate 
romane cu subiecte din viața 
marinarilor. Dorința de a de
veni navigator a încolțit ceva 
mai tîrziu, pe vremea cînd 
eram tehnician constructor, și 
lucram pe șantierele indus
triale și de locuințe din Valea 
Jiului: aici, in momentele de 
răgaz, seara mai ales, am 
încăput să revăd imagini mai 
vechi cu oceane, vapoare și 
porturi. Minat de această do
rința am ajuns la școala mili
tară de marină și pe măsură 
ce am început să pătrund în 

.■tainele navigației m-a atras 
tot mai mult. Orientarea pe 

, mare, navigația astronomică, 
radio, costieră și estimativă, 
fiecare mi-au dezlegat cite un 
mic mister.

Un foarte tînăr marinar, 
locotenentul Mitu Dumitru, 
și-a găsit vocația de-abia. după 
ce a început stagiul militar:

— Marea o îndrăgisem, ce-i 
drept, din lecturi. După ce 
am îmbrăcat o dată bluza cu 
dungi albastre, pantalonii de 
marinar și bereta cu semnul 
ancorei, nu m-aș despărți 
niciodată de ele, după cum nu 
m-aș despărți nici de mare: 
natura a fost darnică și a în
zestrat marea cu atîtea fru
museți; priviți-o necurmat, 
o zi întreagă și veți vedea că 
marea schimbă 
culori de albastru. Are 
tainele ei pe care trebuie 
le înțelegi. Este adevărat

nenumărate
însă 

să 
că

un carton
; un castel

automobil

Doi dintre interlocutorii dialo
gului. nostru : căpitanul Mihai 
Burugă și oiilerul trei maritim 
Constantin Ghizdeanu, înainte 
de plecarea vasului „in marș"

ZIUA MARINEI
orice examen trecut cu succes 
îți aduce satisfacții mai mari. 
Aici, la hotarele 
ale patriei, noi, 
militari, avem de îndepli
nit misiuni de răspunde
re. In exercițiile și temele 
de luptă — căutări de subma
rine, lansări de mine și gre
nade și altele — trebuie să ne 
dovedim cutezători și îndemî- 
natici, să manevrăm cu măies
trie navele moderne, armele

de apă 
marinarii

ții meseriei înseamnă • 
altceva..

— Să. știi că de tine depinde 
viața navei și a oamenilor de 
pe ea, să fugi la alarmele de 
luptă cu masca pe figură în 
fruntea celorlalți, să intervii 
operativ acolo și atunci cînd 
cere viața, să nu lași pe 
nici unul să greșească și să-i 
faci pe toți tinerii aceia îm- 
brăcați în albastru, veniți din 
toate colțurile țării, să învețe

ultimele dispoziții echipajului 
înaintea plecării „în marș".

— Dacă-mi place și-i fru
moasă meseria de navigator ? 
repetă întrebarea noastră. Nu 
e nimic mai frumos pe lume. 
Nici nu cunosc o altă viață 
pentru că eu mi-am trăit-o 
numai pe apă. Sînt marinar 
de cînd m-am născut. Tatăl 
meu lucra pe un șlep pe Du
năre și m-am născut tot pe 
șlep. Invățindu-mă de mic

strîm-

DIALOG LA PROVA
■

r

sub apă. Tocmai acestea ne-au 
legat așa de mult de profe
siunea pe care ne-am ales-o. 
Sint uneori situații, împreju
rări cînd trebuie să dai do
vadă de bărbăție, de curaj, de 
hotărîre fermă. Cînd marea e 
furioasă, agilttă, cînd se 
stirnesc furtuni puternice ori 
cînd te împresoară ceața de 
nu vezi nici o sută^de^metri...

Dumitru
maistru marinar. Deși 
tînăr (are 36 de ani 
care 16 la bordul navei), 
amintiri frumoase care-l 
gă de mare, de nave, de 
menii cu care a lucrat,
pentru el atributele frumuse-

Zamfir e și el... 
încă 

dintre 
arc 

lea- 
oa- 

Dar

din experiența ta de marinar 
încercat, cu mulți ani de îm
barcare, să ia ceva din felul 
tău de comportare în viață, în 
luptă, în asta văd eu frumu
sețea meseriei de navigator.

...Nu mai puțin interesant 
este dialogul cu marinarii de 
cursă lungă de pe vasele co
merciale : le face oricînd plă
cere să-ți devină interlocutori. 
Vasul „Brăila", construit la 
Galați, împlinind în aceste zile 
vîrsta de 4 ani, mai avea cî- 
teva minute pînă să-și des
prindă ancora și să plece 
într-o nouă călătorie, spre 
Tunis. Căpitanul vasului, Mihai 
Burugă, aflat la prova dă

cu Dunărea, pînă la urmă mi 
s-a părut prea mică pentru 
visurile, pentru aspirațiile 
mele îndrăznețe. Și acuma, 
după 30 de ani de navigație 
pe toate drumurile de apă ale 
globului, aș putea spune că 
lumea nu-i așa de mare; 
mi-ar trebui totuși o jumă
tate de zi să stau și să înșir 
pe vreo 30 de pagini doar

numele porturilor prin cart 
am trecut.

Lingă el, ascultindu-l, ra
diază de bucurie utecistul 
Constantin Ghizdeanu, ofițer 
trei maritim, care e cel mai 
tînăr navigator de pe vas. Cu 
toate acestea, a avut deja 
prilejul să navigheze pe o pu
ternică. furtună într-o călăto
rie rec."‘~ "" Mcditerana cu 
nava „Pitești".

— Trecusem prin
toarea Gibraltar, ieșisem in 
ocean ; în golful Biscaya, ne-a 
prins o furtună cu rafale și 
valuri uriașe ce acopereau 
nava. Atunci am simțit prima 
oară grijile și fiorii marelui 
examen. Totul a decurs însă 
bine. Nava condusă de un 
echipaj destoinic, experimen
tat, a trecut furiile lui Neptun. 
In clipele acelea gîndurile 
noastre s-au îndreptat spre... 
constructorii de la Galați care 
făuresc nave moderne, rezis
tente, cu care putem naviga 
pe orice furtună, nave cu 
care este înzestrată flota noas
tră comercială din ce în ce 
mai puternică și care și-au 
cîștigat un bun renume pe 
mările și oceanele lumii.

Sirena vasului sună pre
lung. Primul semnal înaintea 
plecării. Căpitanul îl apucă 
de umăr și-l privește admira- 

’ tiv pe tînăr. Apoi se îndreaptă 
spre turnul de 
părțindu-se de 
cuvinte :

—• Pe lingă
care știe să zboare bine, mai 
■merge și wg. pui ca să învețe...

VASIUE CĂBULEA

comandă des- 
noi cu aceste

un porumbel

Marele pavoaz la catarg
(Urmare din pag. I)

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România

Sărbătorind ia 7 august tradiționala Zi a Marinei Republicii 
Socialiste România, poporul nostru își exprimă prețuirea pentru 
activitatea neobosită, curajul și abnegația de care dau dovadă 
marinarii români in munca pe care o desfășoară.

Cinstind cu adîncă recunoștință glorioasele tradiții înscrise 
în cartea de aur a isloriei multiseculare a poporului nostru, 
minări de moștenirea eroică ce au preluat-o, Irăind fericirea 
de a vedea infăptuindu-se visurile cele mai înaripate ale 
înaintașilor, marinarii militari își.fac cu cinste datoria patrio
tică, consacrînd priceperea, talentul, întreaga lor energie mun
cii de perfecționare a măiestriei de luptă și marinărești, ridi
cării capacității combative a navelor, unităților și marilor 
unități. Profund devotați patriei, poporului și partidului, ei 
străjuiesc cu vigilentă, împreună cu toti militarii forțelor noas
tre armate, cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, 
pămintui străbun, independenta și suveranitatea României 
socialiste.

Personalul fiolei comerciale, muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din porturi și șantiere obțin realizări de prestigiu pe tări- 

. mul construcțiilor navale, al navigației pe mări și oceane, 
inoeplinesc cu avint sarcinile ce le revin în cadrul planului 
cincinal.

Cu prilejul acestei sărbători, felicit pe ostașii, subofițerii, 
maiștrii militari și ofițerii Marinei militare, pe lucrătorii din 
transporturile fluviale și maritime, pe constructorii navelor 
românești și le urez noi succese în munca ce o închină patriei 
socialiste.

De Ziua Marinei Republicii Socialiste România,
ORDON:

La 7 august, in garnizoana Mangalia, să se tragă 
salut, 21 salve de artilerie.

★
Marina Republicii Socialiste România ! 
Partidul Comunist Român, conducătorul 
inițiatorul și organizatorul tuturor

în semn de

Trăiască
Trăiască 

poporului, 
noastre '

Trăiască 
Socialistă

încercat al 
victoriilor

și înflorească scumpa noastră patrie, Republica 
România !

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

General de armată

LEONTIN SALAJAN
TUDOR STĂNESCU Foto: O. PLEC AN
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nevoile frontului, au adus 
contribuția lor la victoria fi
nală asupra hitlerismului.

Faptele de arme ale mari
narilor, eroismul cu care au 
luptat, alături de ceilalți os
tași români, sînt astăzi un în- 
demrt mobilizator în activita
tea tuturor marinarilor Repu
blicii Socialiste România ; ele 
constituie o permanentă și în
flăcărată chemare la acțiuni 
care să îmbogățească tradiții
le marinărești prin îndeplini
rea sarcinilor ce rezultă din 
programul elaborat de partid 
în vederea dezvoltării multila
terale a patriei.

Industrializarea socialistă a 
țării, dezvoltarea ascendentă, 
armonioasă și echilibrată a în
tregii economii naționale a 
deschis largi posibilități pen
tru sporirea capacității de tran
sport a marinei noastre co
merciale maritime și fluviale. 
Politica consecventă a P.C.R. 
de industrializare socialistă a 
țării se reflectă și în dome
niul construcțiilor navale. 
Șantierele de la Galați, Ol
tenița, Turnu Severin au de
venit în anii socialismului u- 
nități industriale puternice 
care produc nave moderne, de 
un înalt nivel tehnic și cali
tativ. Cargourile de 4 500 
tdw, motonavele fluviale și 
maritime, remorcherele și mai 
recent, cargoul mineralier de 
12 500 tone — sînt produse 
care fac cinste industrei nava
le românești. în anii cincina
lului capacitatea flotei mariti
me va spori cu circa 420 000 
tdw aceasta însemnînd o creș
tere la sfîrșitul anului 1970, 
de 4,1 ori față de 1965 și de 
21,2 ori față de 1959.

Concomitent cu înzestrarea 
tehnică a flotei se desfășoară 
o largă activitate de moderni
zare a porturilor. în portul 
maritim Constanța operațiile 
de încărcare-descărcare sînt a- 
proape în întregime mecaniza
te ; prin extinderea portului, 
Constanța spre sud, acesta vi 
permite acostarea unor nave 
de mare capacitate. Au fost 
modernizate porturile Galați, 
Cernavodă, Orșova, Tr. Măgu
rele, Moldova Veche.

Dezvoltarea în ritm rapid a 
flotei românești face ca pavi
lionul nostru tricolor să a- 
jungă în cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii. Produsele 
industrale fabricate în Româ
nia socialistă și alte diferite 
mărfuri destinate exportului 
sînt transportate de bravii 
noștri marinari pe Dunăre, pe 
mări și oceane în peste 50 de 
state dintre cele cu care țara 
noastră întreține relații co
merciale.

însuflețiți de o fierbinte

dragoste față de patrie, popor 
și partid, ofițerii, maiștrii mili
tari, subofițerii, gradații și 
soldații Marinei militare a Re
publicii Socialiste România 
străjuiesc cu vigilență apele 
teritoriale și litoralul româ
nesc. Continuatori ai glorioa
selor tradiții de luptă ale îna
intașilor, marinarii de pe na
vele dragoare, de pe vedete 
sau vînătoare de submarine, 
de pe navele auxiliare, arti- 
leriștii de coastă și ostașii u- 
nităților tehnice și de deservi
re, pătrunși de un 
patriotism, asemeni 
militarilor țării. își 
temeinice cunoștințe 
.ștăpîni la perfecție
modernă cu care sînt înzes
trate unitățile, fiind gata în 
orice moment să apere cuce
ririle revoluționare ale po
porului român, cauza socialis
mului. Un rol deosebit de în
semnat în creșterea capacită
ții de luptă a unităților noas
tre îl au comandanții, activiș
tii de partid și ai U.T.C. Aceș
tia îi ajută pe tinerii militari 
cu competență și pasiune în 
formarea lor ca ostași de nă
dejde ai patriei. Ieșirile în 
mare și pe fluviu ale unități
lor de nave, tragerile și lan
sările executate, desfășurate 
ziua și noaptea în condiții me
teorologice uneori grele, au 
scos în evidență și mai mult 
dîrzenia și curajul, priceperea 
și îndemînarea în mînuirea 
tehnicii de luptă, inițiativa și 
spiritul tovărășesc, calități pe 
care tinerii și le formează la 
școala vieții ostășești.

Însuflețiți de istoricele ho- 
tărîri ale 
Congres 
exemplul 
menilor 
uzine și de pe ogoare, mili
tarii marinari acordă o deose
bită atenție îndeplinirii inte
grale și la un înalt nivel ca
litativ a planului pregătirii de 
luptă și politice. Drept răspla
tă a eforturilor depuse o 
mare parte din timonieri și ar- 
tileriști, torpilori și marinari 
dragori, transmisioniști și 
semnalizatori, radiolocatoriști 
și hidrolocatoriști, mecanici și 
scafandri au reușit să devină 
purtători ai insignei „Militar 
de frunte" iar o bună parte din 
posturile de luptă mențin de 
mai mulți ani titlul de „Sub
unitate de frunte".

De Ziua Marinei Republicii 
Socialiste România, ei își ex
primă hotărîrea de a depune 
toate eforturile pentru întări
rea continuă a capacității de 
luptă a navelor și unităților de 
luptă ; împreună cu toți mili
tarii forțelor noastre armate, 
ei sînt gata să apere cuceriri
le revoluționare, hotarele pa
triei, independența și suvera
nitatea României socialiste.

fierbinte 
tuturor 

însușesc 
pentru a 

tehnica

■k

celui de al IX-lea 
al partidului, de 
mobilizator al oa- 
muncii din fabrici,

i



Prevederile cincinalului 
în dezbaterea plenarelor 

comitetelor regionale ale P.C.R.
(Urmare din pag. I)

narelor au stat problemele 
sporirii eficientei economice 
în toate unitățile și ramurile 
de producție, ridicării conti
nue a nivelului tehnic și ca
litativ al producției. Anali- 
zînd cu simț de răspundere 
activitatea desfășurată pînă 
acum și posibilitățile de care 
dispun întreprinderile și or
ganizațiile economice din re
giune, participanții la dezba
teri au făcut numeroase pro
puneri în legătură cu organi
zarea științifică a producției 
și a muncii, folosirea inten
sivă a capacităților de pro
ducție, introducerea in cir
cuitul economic a unui volum 
sporit de materii prime și ma
teriale, înzestrarea întreprin
derilor cu tehnică modernă, 
realizarea în cele mai bune 
condiții a contractelor pentru 
livrări de mărfuri la export. 
Mulți vorbitori s-au referit la 
mobilizarea rezervelor de creș
tere a productivității muncii 
în toate întreprinderile, la 
buna gospodărire a materiilor 
prime, materialelor, combus
tibilului și a energiei electrice, 
reducerea prețului de cost, 
îndeplinirea planului de be
neficii și acumulări bănești, 
ridicarea rentabilității între
prinderilor Ia nivelul dotării 
tehnice a acestora.

Lucrările plenarelor au pus 
un accent deosebit pe proble
mele privitoare la realizarea 
planului de investiții. Au fost 
subliniate sarcinile importan
te ce revin organizațiilor de 
partid, întreprinderilor și ce
lorlalte organizații economice 
în asigurarea la termen a do
cumentației tehnice, în con
tractarea și livrarea utilaju
lui tehnologic, în reducerea 
termenelor de execuție și de 
dare în funcțiune, în atinge
rea, într-o perioadă cît mai 
scurtă, a parametrilor proiec
tați, asigurîndu-se o eficiență 
maximă a tuturor fondurilor 
investite.

O mare atenție a fost acor
dată principalelor sarcini ce 
ravin agriculturii în cincinal. 
Participanții la plenare au re
levat importanța aplicării pe 
scară largă a științei și tehni
cii înaintate, realizării Ia ter
men a prevederilor referitoare 
la irigații, chimizare, mecani
zare, amplasare cît mai rațio
nală a culturilor, la sporirea 
producției și reducerea chel
tuielilor în sectorul zootehnic, 
utilizarea judicioasă a tractoa
relor, mașinilor agricole și a 
forței de muncă.

Totodată, plenarele au abor
dat un șir de probleme im
portante referitoare la activi
tatea de cercetare științifică, 
scoțînd în evidență răspunde
rea și sarcinile ce revin or
ganelor locale pentru dezvol
tarea și sporirea eficienței ac
tivității științifice, aplicarea în 
producție a rezultatelor teh
nicii și științei contemporane.

Plenarele au subliniat, de 
asemenea, însemnătatea pre
gătirii de noi cadre calificate 
și a perfecționării și specia
lizării celor existente, ca o con
diție esențială a îndeplinirii 
cu succes a prevederilor com
plexe și sporite ale cincina
lului.

La plenara Comitetului re
gional Argeș al P.C.R. s-a 
subliniat că pentru realizarea 
a încă 41 de obiective, între
prinderi și secții noi, planul 
cincinal prevede alocarea 
unui volum de investiții de 
peste 22 miliarde lei.

Din totalul investițiilor pre
văzute pentru regiune aproape 
o treime revin industriei chi
mice și petroliere. O mare 
dezvoltare vor cunoaște ra
ioanele lipsite de industrie 
sau cu o industrie mai puțin 
dezvoltată, ca, de pildă, Găești, 
Curtea de Argeș, Drăgă- 
șani. Totodată, se vor asigura 
extinderea și diversificarea 
lucrărilor mecanizate pe su
prafețe tot mai mari și în 
toate ramurile de producție 
ale agriculturii. Prin dezvol
tarea producției de îngrășă
minte chimice, cooperativele 
agricole de producție din re
giune vor primi în 1970 de 
4.5 ori mai multe îngrășăminte 
chimice, substanță activă, față 
de 1965. în anii următori, din 
fonduri de stat vor fi amena

jate pentru irigat peste 5 000 
ha și se vor executa îndiguiri 
și desecări pe 20 000 ha, iar 
cooperativele agricole vor 
pregăti pentru irigat 31400 
hectare. Toate acestea pun 
sarcini de mare răspundere 
în fața organelor și organiza
țiilor de partid, a tuturor co
muniștilor, a cadrelor din eco
nomia regiunii. în acest sens, 
s-au făcut recomandări în ve
derea perfecționării, în conti
nuare, a stilului și metodelor 
de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid în con
ducerea activității economice.

în dezbaterile plenarei Co
mitetului regional Cluj al 
P.C.R., participanții au insis
tat asupra măsurilor care se 
cer luate în vederea punerii 
mai larg în valoare a rezer
velor de creștere a producti
vității muncii, de reducere a 
prețului de cost și de îmbu
nătățire a calității produc
ției în toate întreprinderile, 
pe baza organizării superioare 
a producției și a muncii, apli
cării operative și eficiente în 
practica producției a celor 
mai noi realizări ale tehnicii. 
Au fost subliniate. în acest 
sens, contribuția importantă 
pe care pot să o aducă oame
nii de știință din orașul și 
regiunea Cluj, rolul și sarci
nile sporite ce revin acestora 
în dezvoltarea cercetării știin
țifice și legarea ei mai strînsă 
de nevoile economiei în cin
cinal.

în cadrul plenarei Comite
tului regional Dobrogea al 
P.C.R., s-a subliniat, printre 
altele. necesitatea folosirii 
eficiente a fondurilor de in
vestiții, dării la termen în 
funcțiune a obiectivelor in
dustriale și social-culturale 
prevăzute în plan. Un loc 
important în dezbaterile ple
narei l-au ocupat problemele 
dezvoltării agriculturii. Parti
cipants la plenară au făcut 
propuneri prețioase în legă
tură cu folosirea în modul cel 
mai rațional a pămîntului, 
amplasarea- judicioasă a cul
turilor, aplicarea unei agro
tehnici superioare, în scopul 
ridicării continue a producției 
agricole. S-a subliniat, de 
asemenea, importanța conti
nuării acțiunii de profilare și 
de concentrare a producției a- 
gricole a G.A.S. în unităti 
specializate, potrivit condiții
lor concrete ale fiecărei gos
podării în vederea obținerii 
unei rentabilități ridicate. 
Totodată, s-a relevat impor
tanta consolidării continue a 
cooperativelor de producție, a 
creșterii gradului de intensi
ficare a producției, a dezvol
tării legumiculturii și pomi- 
viticulturii, sporirii efective
lor de animale.

Dezbaterile plenarei Comi
tetului regional Hunedoara al 
P.C.R,, relevînd grija pe care 
partidul și statul o acordă 
dezvoltării. în continuare, a 
industriei regiunii, s-au ocupat 
pe larg de sarcinile ce revin 
unităților economice și minis
terelor în vederea îndeplini
rii exemplare a planului de 
investiții. Au fost făcute im
portante propuneri de măsuri 
privind executarea într-un 
termen cît mai scurt și de 
bună calitate a noilor obiec
tive industriale, atingerea 
grabnică a parametrilor teh- 
nico-economici proiectați, o 
mare atenție a fost acordată 
măsurilor care trebuie luate 
în vederea creșterii produc
ției de metal, a lărgirii sorti
mentelor și îmbunătățirii în 
continuare a calității acestuia. 
Participanții la dezbateri s-au 
oprit, de asemenea, la măsu
rile care trebuie aplicate pen
tru organizarea științifică a 
producției și ridicarea conti
nuă a nivelului tehnic al pro
duselor. Măsuri importante 
au fost propuse și în ce pri
vește dezvoltarea zootehniei 
în regiune.

La plenara Comitetului re
gional Iași al P.C.R. s-au re
levat sarcinile ce revin in
dustriei regiunii în cincinal, 
în ce privește creșterea pro
ducției de țevi sudate, de 
rulmenți, mase plastice, mobi
lă, materii prime pentru in
dustria ușoară și alte produse 
necesare consumului intern și 
pentru export. Creșterea pro
ducției industriale la nivelul

planificat va fi posibilă prin 
intrarea la termen în funcțiu
ne a noilor întreprinderi, dez
voltarea celor existente și 
creșterea productivității mun
cii. în cadrul măsurilor pro
puse la plenară, un loc im
portant l-au ocupat cele pri
vitoare la dezvoltarea agricul
turii regiunii, căreia îi sînt 
repartizate în cincinal investi
ții în valoare de 571 milioane 
lei, la care se adaugă 261.1 
milioane credite și 328.7 mi
lioane lei fonduri proprii ale 
cooperativelor agricole de 
producție. Totodată, s-au făcut 
nropuneri pentru dezvoltarea 
bazei materiale a cercetării 
științifice și a învățămîntului 
din regiune.

Plenara Comitetului regio
nal Mureș-Autonomă Maghia
ră al P.C.R. a dezbătut, prin
tre altele, măsurile de îm
bunătățire a indicilor de utili
zare a instalațiilor și utilaje
lor. prin organizarea de noi 
fluxuri tehnologice, de reali
zare a unor produse de înaltă 
calitate și la un preț de cost 
mai scăzut. S-au făcut pro
puneri prețioase privind apro
vizionarea tehnico-materială 
a întreprinderilor, perfectio
narea colaborării și cooperă
rii în producție. Plenara a 
accentuat în mod deosebit 
răspunderea ce revine fiecă
rui conducător de întreprinde
re în ce privește respectarea 
cu strictete a clauzelor con
tractuale de cooperare și apro
vizionare. în legătură cu dez
voltarea industriei forestiere, 
una din ramurile de bază ale 
regiunii, s-au făcut propuneri 
menite să asigure extinderea 
mecanizării lucrărilor, ridica
rea calificării cadrelor, îmbu
nătățirea continuă a calității 
produselor și creșterea pro
ductivității muncii.

Problema dezvoltării indus
triei forestiere, a valorificării 
superioare a masei lemnoase, 
a lărgirii fondului silvic prin 
lucrări de întreținere și ex
ploatare judicioasă a păduri
lor a constituit obiectul unor 
ample dezbateri și în cadrul 
plenarei Comitetului regional 
Suceava al P C R. De aseme
nea. aici s-a insistat asupra 
necesității de a se respecta 
întocmai contractele de livrări 
la export. în special de către 
întreprinderile de industriali
zare a lemnului din regiune. 
O mare atenție a fost acorda
tă dezvoltării zootehniei, pen
tru care în regiune există 
condiții din cele mai bune. 
Prin îmbunătățirea structurii 
efectivelor de animale, a rase
lor, prin dezvoltarea bazei 
furajere, valoarea producției 
în sectorul zootehnic va tre
bui să crească în 1970, com
parativ cu media anilor 
1962—1965. cu 70 la sută în 
G.A.S. și de 1.5 ori în coope
rativele agricole de producție.

în încheierea dezbaterilor, 
pe baza propunerilor par- 
ticipanților șj a recoman
dărilor făcute de condu
cătorii de partid prezenți 
la lucrări plenarele co
mitetelor regionale au adop
tat planuri de măsuri menite 
să asigure realizarea integra
lă a sarcinilor de producție pe 
acest an și crearea condițiilor 
pentru înfăptuirea planului • 
cincinal. Participanții la ple
nare au subliniat car&cterul 
profund mobilizator și realis
mul prevederilor cincinalului 
și au exprimat hotărîrea oa
menilor muncii din regiunile 
respective de a îndeplini 
exemplar, în condiții de înal
tă eficiență economică, sarci
nile deosebit de importante 
trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului pentru 
dezvoltarea continuu asce- 
dentă a economiei naționale 
și ridicarea nivelului de trai 
al poporului.
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A C
De la Ministerul 

ÎnvățămîntuluiJ

în legătură cu examenele dm 
sesiunea de toamnă a anului șco
lar 1965—1966, Ministerul învăță- 
mîntului face următoarele preci
zări :

1. — Examenul de bacalaureat la 
liceele de cultură generala și de 
artă, precum și examenul de di
plomă la liceele pedagogice de 
învățători și educatoare și institu
tele pedagogice de învățători se 
vor desfășura între 19 și 29 august 
1966.

2. — Examenele de corigență pen
tru clasele a Xl-a, cursuri de zi, 
serale, și învățămînt fără frecven
tă (clasa a Xll-a licee de aiU). 
pentru anul VI al liceelor pedago
gice și anul II al institutelor pe
dagogice de învățători, cursuri d? 
zi și învățămînt fără frecvență și 
pentru clasa a IX-a a școlii de 12 
ani, cursuri serale, se vor des
fășura între 15 și 17 august a.c.

3. — Examenele de corigentă la 
celelalte clase se vor desfășura 
dupg cum urmează :

a) Clasele a VIII-a ale școlii ge
nerale, a IX-a (primul an de liceu) 
cursuri de zi. învățămînt fără 
frecventă anul I al liceelor peda
gogice de învățători și educatoa
re și clasele IX—X ale școlii de 
11 ani de la liceele serale între 
25 și 27 august 1966.

b) Clasele a V-a, a Vl-a, a 
Vll-a ale- școlii generale și clasele 
a IX-a și a X-a (al doilea și al 
treilea an de liceu) ale liceului de 
cultură generală (de artă), cursuri 
de zi și învățămînt fără frecvență, 
anii II și III ai liceului pedagogic 
de învățători și educatoare și anul 
1 al institutului pedagogic de în
vățători, cursuri de zi ți învăță
mînt fără frecventă, între 1 și 5 
septembrie a.c.

4. — Concursul de admitere se va 
desfășura în următoarele perioade:

a) în liceele de cultură generală, 
de artă (muzică, arte plastice și 
coregrafie) — cursuri de zi — se 
va desfășura între 1 și 7 septem
brie a.c. Probele practice la liceele 
de artă au Ioc între 28 și 30 august 
a.c.

b) In liceele serale între 25 și 31 
august, iar la secțiile fără frecven
ță ale liceelor de cultură generală 
între 20 și 25 septembrie a.c*

c) în institutele pedagogice de 
învățători — cursuri de zi și în- 
vățămînt fără frecvență sf. or
ganizează între 20 și 30 septembrie 
a.c,

5. - Concursul de admitere pen
tru ocup-area locurilor rămase li
bere Ia clasele II-^-VIIl și X la ,îi- 
ceefe de muzică, arte plastice și 
coregrafie se organizează între

6. — Concursul dc adâlUsre in li
ceele de specialitate Șt fh școlile 
din învătămîntul profesional și 
tehnic se va desfășura în urmă
toarele perioade :

a) în liceele industriale, agricole 
și economice — cursuri de îi, 
pentru ocuparea locurilor rămase 
libere și în liceele industriale și 
economice — cursuri serale, intre 
1 și 7 septembrie a.c.

b) în școlile profesionale — 
cursuri de zi — pentru ocuparea 
locurilor rămase libere, între 3 și 
10 septembrie iar în școlile profe
sionale — cursuri serale între 
26 și 30 septembrie a.c.

c) în școlile tehnice de maiștri 
—- cursuri de zi și serale, între 
3 și 10 septembrie a.c.

d) în școlile tehnice pentru per
sonal tehnic între 26 șî 30 septem
brie.

Concursul de admitere la cursu
rile de zi ale liceelor de speciali
tate, școlilor profesionale, școlilor 
tehnice de maiștri și ale școlilor 
tehnice pentru personal tehnic va 
fi precedat de vizita medicală care 
se va desfășura în primele două 
zile premergătoare perioadelor 
menționate. Candidații respinși 1a 
vizita medicală se pot prezenta la 
concursul de admitere pentru alte 
meserii sau specialități, pentru 
care sînt apți medical.

T V A L I

A început sezonul de vlnzare a unitormelor școlare

Foto : G. PREPELIȚĂ

Plecarea unei delegații guvernamentale
române in Iran

Tradiția recordurilor
(Urmare din pag. I) 

se desfășoară, unul după altul, 
orașele Vulcan, Aninoasa, Pe
troșani, Petrila și Lonea. In 
vetrele barăcilor șt cocioabe
lor insalubre care împestrițau 
imaginea acestor așezări, s-au 
ridicat construcții noi. blocuri 
suple și semețe, ca vîrfurile 
munților străjeri din jur. Pes
te 12 000 de apartamente au 
luat locul barăcilor și cocioa
belor. La Petroșeni, sus, pe co
lina împădurită, apar printre 
crengile brazilor, acoperișurile 
universității cărbunelui, Insti
tutul de Mine, populat de a- 
proape 2 000 de studenți. în 
extrema cealaltă Termocen
trala Paroșeni dă 300 mega
wați, în apropiere moderna 
preparație de la Coroiești. 
Pretutindeni, în toată Valea, 
întîlnești școli noi și luminoa
se.

Minele nu mai sînt nici ele 
aceleași, toate, dar absolut toa
te, continuă să. se dez
volte și să se modernizeze.

...I-am reîntîlnit pe mineri 
în zilele următoare vizitei. în 
abataje ducînd mai departe 
ștafeta muncii din adincuri. 
Sînt urmașii demni și mîndri 
Ui celor care au luptat pentru 
viața nouă de azi. Cine n-a 
'auzit de Sabin Ghioancă, șef

de brigadă la mina Lupeni ? 
Se vorbește despre el de mulți 
ani, numărîndu-se printre cei 
mai vrednici mineri ai Văii 
Jiului. ..Profesorul din abataj", 
cum este denumit acesta, pen
tru a ajuta pe mulți tineri să-și 
ridice calificarea, este mereu 
tînăr. Ghioancă a renunțat 
de nenumărate ori la con
ducerea propriei sale brigăzi 
ajunsă în rîndul celor mai 
bune din exploatare, pentru a 
prelua conducerea unora ră
mase sub plan, slab organi
zate. să le ridice la nivelul ce
lor fruntașe. El a făcut cel pu
țin 10 asemenea experiențe 
dovedind că fiecare brigadă e 
în măsură să-și realizeze și să 
depășească sarcinile dacă 
munca e judicios organi
zată, dacă oamenii sînt temei
nic instruiți, bine pregătiți din 
punct de vedere profesional. 
Dar Dionisie Bartha ? El e so
cotit cel mai bun săpător de 
puțuri. Recordurile stabilite de 
brigada sa, ultimul de 71 de 
metri săpat și betonat într-o 
lună la puțul auxiliar de la 
Aninoasa. sînt o mărturie. 
Experiența sa îndelungată, 
verificată în cursul anilor, să- 
pînd aproape 4 000 metri de 
puțuri este școala la care se 
formează în fiecare zi noua 
generație de mineri.

Plecarea
P. C. din

delegației
Danemarca

Sîmbătă dimineața a pără
sit Capitala delegația Parti
dului Comunist din Danemar
ca, condusă de tovarășul 
Knud Jespersen, președintele 
partidului, care, la invitația 
Comitetulu Central al Parti
dului Comunist Român, a fă
cut o vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Poul Emanuel, mem
bru al Comitetului Executiv 
și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Danemarca, și Jorgen 
Jensen, membru al Comitetu
lui Executiv al Comitetului

Central al Partidului Comu
nist din Danemarca.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Alexandru 
Drăghici, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent, 
C.C. al P.C.R., 
membru supleant al 
tului Executiv al 
P.C.R.. Ghjzela Vass, 
al C.C. al P.C.R., șef 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

secretar al 
Petre Lupu, 

Comite- 
C.C. al 
membru 

de secție

(Aaerfires)

Festivalul cin tecului, dansului

și portului popular

5 august- Un cor de buciume 
îndreptate spre cer, poate aseme
nea aripilor visate cîndva de meș
terul Manole. Fete cu marame au
rite căutînd din priviri depărtările 
și, poate, un Ioc nou de zidire... 
Cu acest moment de adîncă emoție 
a fost deschis pe scena festivalu
lui spectacolul folcloric al reqiunii 
Argeș.

Aplauze îndelungi, în primul 
rînd pentru țăranii cooperatori din 
Stoicăneștî care au oferit specta
torilor, în timpul programului, o 
adevărată paradă a portului româ
nesc, din mai multe regiuni ale 
tării.

Cîntăreții argeșeni au avut și ei 
un deosebit succes, 
folcloric,

16 august în Albania, ei aU cai mai 
mulți reprezentanți.

Au fost îndelung aplaudați so
liștii : Viorica Muscalu, Nicolae 
Zitamireanu, TicuțS Elisabeta., 
Nelu Păun și Zarioiu Nicolae, ulti
mul un solist de 9 ani cu a 
voce surprinzător de puternică.

După o trecere în revistă a cîn- 
tecelor și dansurilor din Argeș și 
din alte regiuni ale țării, în final, 
un ansamblu de dansatori din mal 
multe sate argeșene — Stoicăneștî. 
Bălănești, Colonești, Vîlcele și 
Sîrbij Măgura — a prezentat celor 
prezenți străvechiul foc Călușarii.

în ansamblul
ce va pleca în ziua de

v OANCEA

Simbătă a plecat în 
Iran, o delegație gu
vernamentală română 
condusă de Gheorghe 
Cioară, ministrul co
merțului exterior.

La plecare, pe aero
portul Băneasa, au fost 
prezenți Dumitru Mo- 
sora, ministrul indus
triei construcțiilor, Ion 
Cîmpeanu și Vasile

Mahmud Riad, mi
nistrul afacerilor ex
terne al Republicii A- 
rabe Unite a trimis o 
telegramă ministrului 
afacerilor externe al 
Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mă- 
nescu. prin care mul
țumește pentru amabi
lul mesaj transmis cu 
prilejul zilei naționale 
a Republicii Arabe 
Unite.

ale 
Sfat, cu 

mine- 
conferi- 
medaiii

Prin Decrete 
Consiliului de 
prilejul „Zilei 
rului" au fost 
te ordine și
ale Republicii Socialis
te România, unui nu
măr de aproape 700 
muncitori, tehnicieni, 
geologi și ingineri care 
lucrează în industria 
minieră.

Prof. dr. K. I. Giir- 
ckan, președintele sec
ției turce a Uniunii 
Medicale Balcanice, și-, 
prof. dr. Liiftu Tat, de
canul Facultății de me
dicină ’ din Ankara, 
care se află în tara

Răuță, adjuncți ai mi
nistrului comerțului 
exterior. Marcel Po
pescu, vicepreședinte 
«1 Camerei do Comerț, 
funcționari superiori 
din Ministerul -Aface
rilor Externe, 
cători 
prinderi 
terilor.

condu
și unor între- 
de comerț ex-

la invitațianoastră
Secretariatului general 
internațional al Uniu
nii Medicale Balcanice 
și al Secțiunii Naționa
le. Române, au fost pri
miți sîmbătă la Mi
nisterul Sănătății și 
Prevederilor Sociale de 
Sandu loan, adjunct al 
ministrului și la Minis
terul învățămîntului de 
Costin Nădejde, ad
junct al ministrului. în 
aceeași seară, dr. do
cent M. Popescu Bu- 
zeu, secretar general 
al Uniunii Medicale 
Balcanice, a oferit un 
dineu în cinstea oas
peților la Casa Univer
sitarilor.

a sosit. în 
delegație a 
inginerilor

Sîmbătă 
Capitală o 
Asociației 
civili din Grecia, con
dusă de prof. dr. ing. 
Th. Tassios- care la 
invitația Consiliului 
Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor va 
face o vizită în țara 
noastră,

La invitația 
rului Forțelor 
ale Republicii

Ministe-
Armate

Socia- ,

Sărbătorirea Centenarului Academiei

Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I) 

zări importante pentru dez
voltarea tării, cunoscute și 
apreciate și peste hotarele 
patriei.

întreaga istorie a civilizației 
umane demonstrează impor
tanta cuceririlor gîndirii ști
ințifice pentru progresul vie
ții sociale în toate epocile, 
pentru cunoașterea și tran
sformarea de către om a 
naturii și societății.

Avintul fără precedent al 
cercetării științifice în lume 
este una din principalele ca
racteristici ale epocii de mari 
prefaceri revoluționare pe 
care o trăim. Știința devine 
tot mai mult un factor de pri
mă importanță al mersului 
înainte al economiei și cultu
rii. cuceririle ei îndrăznețe 
accelerează procesul cunoaște
rii naturii și societății, stimu
lează și deschide uriașe posi
bilități de afirmare a geniului 
uman. în societatea contem
porană, potențialul științific 
al unui popor reprezintă un 
element constitutiv al pro
gresului în toate domeniile 
vieții materiale și spirituale, 
al ridicării nivelului său de 
civilizație și cultură.

Pornind de la interesele 
fundamentale ale popo?ului, 
de la înțelegerea profundă a 
rolului științei în construirea 
socialismului. Partidul Comu
nist Român acordă creației 
științifice o atenție deosebită.

în vastul program de desă
vârșire a construcției socia
lismului. pe perioada 1966— 
1970, adoptat de cel de-al

IX-Iea Congres âl Partidului 
Comunist Român, un loc de 
seamă îl ocupă prevederile cu 
privire la dezvoltarea cerce
tării științifice și folosirea pe 
scară tot mai largă a realiză
rilor științei în producția ma
terială, în tehnică și cultură.

Programul unitar al cerce
tării științifice prevede in
tensificarea activității în acele 
domenii care condiționează 
dezvoltarea neîntreruptă și 
menținerea la nivelul tehnicii 
mondiale a ramurilor hotărî- 
toare ale economiei naționale, 
perfecționarea continuă a teh
nologiei industriale, ridicarea 
performanțelor tehnice și ca
lității produselor ; se vor dez
volta cercetările științifice în 
domeniul construcțiilor de 
mașini, mai ales al mașinilor- 
unelte, al electrotehnicii, elec
tronicii și automaticii, cerce
tările și studiile de geologie 
și energetică, cercetările în 
domeniul chimiei, petrolului, 
construcțiilor, precum și cele 
din alte sectoare ale indus
triei. Un avînt deosebit vor 
cunoaște cercetările funda
mentale și aplicative în agri
cultură și biologie, în mate
matică și fizică. O perspectivă 
vastă se deschide în fața cer
cetătorilor din domeniul știin
țelor sociale și umanistice ale 
căror lucrări au menirea de a 
îmbogăți cu noi idei teoretice 
patrimoniul științific și cultu
ral al poporului român, pus 
în slujba progresului material 
și spiritual al patriei.

Sărbătoarea Centenarului 
Academiei Republicii Socia

liste România, în condițiile 
muncii entuziaste a poporului 
român pentru asigurarea pro
gresului și înfloririi patriei în 
toate domeniile, constituie un 
prilej de mobilizare și mai 
activă a întregului front știin
țific al țării la îndeplinirea 
obiectivelor politicii partidului 
și statului nostru. Oamenii de 
știință, toți cercetătorii își vor 
intensifica eforturile în ve
derea sporirii contribuției la 
dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, pentru ridicarea 
nivelului de civilizație al po
porului român și înflorirea 
națiunii noastre socialiste.

Pentru sărbătorirea cente
narului Academiei Republicii 
Socialiste România se instituie 
următorul comitet de orga
nizare '

Președinte : Miron Nicoles- 
cu, academician, președintele 
Academiei. Membri : Aurel 
Avramescu, academician, di
rectorul Centrului de docu- 
cumentare științifică al Aca
demiei ; Eugen Bădărău. aca
demician, directorul Institutu
lui de fizică al Academiei ; 
Ștefan Bălan, academician, 
ministrul învățămîntului : Ște
fan Bîrlea, șeful Secției Știin
ță a C.C. al P.C.R. : Elie Cara- 
foli, academician, președintele 
Secției de științe tehnice a A- 
cademiei ; Elena Ceaușescu, 
directorul Institutului de cer
cetări chimice ; Nicolae Cer- 
nescu, academician, președin
tele Secției de științe agricole 
și silvice a Academiei : Alex
andru Codarcea. academician, 
președintele Comitetului de

sosita 
sîmbătă 

Ansamblul 
si dansuri 
R. P. Un-

liste România 
în Capitală, 
dimineața, 
de cîntâce 
al armatei 
gare.

La sosire, pe aero
portul Băneasa, artiștii 
oaspeți au fost întîm- 
pinați de general ma
ior Ion Serb, șeful 
garnizoanei București, 
de ofițeri superiori și

membri ai Ansamblu
lui de cîntece și dan
suri al Forțelor Ar
mate ale Republicii 
Socialiste România.

Au fost prezenți re
prezentanți ai Amba
sadei R. P. Ungare la 
București.

în timpul vizitei în 
țara noastră, oaspeții 
maghiari vor susține 
spectacole în Capitală 
și în alte orașe.

seară pe scena teatrului de vară din 
se va deschide cel de-al patrulea 
și festival de muzică ușoară româ- 
După cum s-a mai anunțat la a-

Mîine 
Mamaia 
concurs 
nească. 
ceasta ediție juriul va face o primă selecție
după concertele inaugurale în care vor ii pre
zentate spectatorilor cele peste 50 de melodii 
in concurs uimind ca melodiile intrate în faza 
finală să se bucure de mai multe interpre
tări și, maj ales, de cuvîntul publicului care, 
își va spune părerea pe buletinele de sondaj.

Concertul final care va avea loc la 14 au
gust va cuprinde în programul său melodiile 
premiate la această ediție precum șl o trecere 
în revistă a celor mai îndrăgite melodii ale 
muzicii ușoare românești.

TELEVIZIUNE
8,30 — Ora 

va fi vremea ; 
noi, femeile !; 
siunea pentru 
retul școlar ; 
siunea pentru ___ ,
închiderea emisiunii de di
mineață ; 18.00 — Magazin
duminical ; 19,00 — Telejur
nalul de seară ; 19,15 — TV. 
Ill — emisiune alcătuită la 
cererea spectatorilor ; 19,45 — 
Documente de piatră : Mînăs- 
tirea Cozia ; 20,00 — Mari an
sambluri : Doina Banatului 
din Caransebeș; 20,40 — Film: 
Costa Diva 
studiourilor

exactă. Cum
8,32 — Pentru
9,15 — Emi- 
copii și tine- 

10,30 — Emi- 
sate ; 12,00 —

— producție a 
italiene ;

Stat al Geologiei ; Gri- 
gore Comartin. rectorul A- 
cademiei de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lingă C. C. al 
P.C.R. ; Ion Cosma, președin
tele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al orașului 
București ; Ion Creangă, rec
torul Universității „Al. I. 
Cuza“ din Iași ; Ludovic Cs6- 
gor, rectorul Institutului de 
medicină și farmacie din Tg. 
Mureș ; Ion Curea, rectorul U- 
niversității din Timișoara ; 
Constantin Daicoviciu, acade
mician, președintele Secției de 
științe istorice a Academiei ; 
Ascanio Damian, rectorul In
stitutului de arhitectură „Ion 
Mincu" din București ; Ilie Di- 
culescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Cercetării 
Științifice : Constantin Dincu- 
lescu, membru corespondent 
al Academiei, rectorul Insti
tutului politehnic ..Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Bucu
rești : Dumitru Dumitrescu, 
academician, secretar general 
al Academiei ; Ion Dumitres
cu, președintele Uniunii Com
pozitorilor : Iosif Egri, rectorul 
Institutului politehnic din Ga
lați ; Ion S. Gheorghiu, acade
mician : Ion Goliat, secretar 
științific adjunct al Academi
ei ; Victor iloffman, rectorul 
Institutului politehnic din Bra
șov ; Horia Hulubei, acade
mician, președintele Secției de 
științe fizice a Academiei ; 
Traian Ionașcu. membru co
respondent al Academiei, di
rectorul Institutului de Cer
cetări juridice al Acade
miei ; C. lonescii - Gtilian. 
academician. președintele
Secției de științe filozofice, 
psihologice și juridice a Aca
demiei ; Gheorghe Ionescu-Si- 
sești, academician: Iorgu Ior
dan. academician, directorul 
Institutului de lingvistică al 
Academiei ; Ion Jalea, acade

mician, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici ; Athanase 
Joja, academician, vicepre
ședinte al Academiei ; Dumi
tru Lăzăroiu, director științi
fic al Institutului de cercetări 
și proiectări pentru industria 
electronică ; Marin Lupu, rec
torul Institutului de științe e- 
conomice „V. I. Lenin" din 
București ; Pompiliu Macovci, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă ; 
Vasile Malinschi, academician, 
președintele Secției de științe 
economice și cercetări sociolo
gice a Academiei ; Ion Mesro- 
beanu, directorul Institutului 
de seruri și vaccinuri „Dr. I. 
Cantacuzino" ; Gheorghe Mi- 
hoc, academician, rectorul U- 
niversității din București ; 
Ștefan Milcu, academician, vi
cepreședinte al Academiei ; 
Aurel Moga, academician, pre
ședintele Secției de științe me
dicale a Academiei ; Grigorc 
Moisîl. academician, președin
tele Comisiei de cibernetică a 
Academiei ; Costin Murgescu, 
membru corespondent al A- 
cademiei, directorul Institutu
lui de cercetări economice al 
Academiei : Ilie Murgulescu. 
academician, directorul Cen
trului de chimie fizică al A- 
cademiei ; Costin Nenițescu, 
academician, președintele Sec
ției de științe chimice a Aca
demiei : Toma Nicolaescu, 
secretar științific adjunct al 
Academiei . Ștefan Gh. Nico- 
lau, academician . Ștefan S. 
Nicolau. academician, directo
rul Institutului de inframi- 
crobiologie ai Academiei : 
George Oprescu, academician, 
directorul Institutului de is
toria artei al Academiei : An
drei Oțetea, academician, di
rectorul Institutului de istorie 
al Academiei : Dan Pavelescu, 
secretar științific adjunct al 
Academiei ; Ștefan Peterfi, a- 
cademician ; Emil Petrovich

• Pe stadionul Dinamo au con” 
tinuat sîmbătă finalele Spartachîa- 
clei de vară pe Capitală. Cei aproa
pe 800 de participant/ s-au între
cut la 10 discipline sportive prin
tre care ciclism, fotbal, atletism, 
volei, baschet și handbal. în com
petiția de handbal feminin Bumba
cul a învins cu 8—3 (5—1) Hi
giena. La masculin, Unirea Fabrica 
de ace a întrecut cu 14—13 (după 
prelungiri) pe Metalurgistul. în 
competiția masculină de baschet 
Metalurgistul a dispus cu 50—10 
(25—4) de S.P C. Concursurile con
tinuă astăzi de la ora 8.

• Stadionul Republicii va găz
dui aslă-seară la lumina reflectoa
relor meciul international de fot
bal dintre Progresul București si 
echipa sovietică SKA Rostov. Jo
cul începe la ara 19,30. în deschi
dere, la ora 17,30, se 
ciul dintre echipele 
Rapid și Știința.

dispută me- 
huc.urestene

campionatu-® Turneul final al
Iui mondial studențesc de șah d« 
la Orebro a continuat cu desfășu
rarea partidelor din runda a treia. 
Selecționata României a întîlntt 
formația Finlandei pe care a între
cut-o cu scorul de 3.5—0,5.

• în runda a treia a turneului 
zonal de șah de la Varna, contînd 
pentru campionatul mondial femi
nin, au fost înregistrate rezultat* 
sronfate. 
(România) 
(Ungaria), 
(România) 
nîc (România).

Elisabeta PolihTrtniad* 
a remizat cu Karakaș 
iar Alexandra Nicolau 
cu Margareta Perevoz-

• Sîmbătă în Berlinul Occidental 
s-n disputat meciul internațional de 
fotbal dîntre echipele Hertha si 
Dinamo București. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul da 2—4. 
(1-1).

(Agerpres)

academician, președintele Sec
ției de științe filologice a A- 
cademiei ; Alexandru Philippi- 
de, academician, președintele 
Secției de literatură și artă a 
Academi-i : Emil Pop, acade
mician, președintele Secției 
de științe biologice a Acade
miei : Simion Pop, directorul 
Institutului „Proiect" Bucu
rești ; Ion Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. ; Marius 
Preda, rectorul Universității 
din Craiova : Remus Răduleț, 
academician, vicepreședinte al 
Academiei : Raluca Ripan, a- 
cademician, președintele Filia
lei din Cluj a Academiei; Ion 
Roman, directorul Institutului 
pentru cercetări tehnologice. în 
construcția de mașini ; Alex
andru Rosetti, academician, 
directorul Centrului de cerce
tări fonetice și dialecticale -al 
Academiei : Cristofor Simio- 
nescu, academician, preșe
dintele Filialei din Iași a 
Academiei Irimie Staicu, 
membru corespondent al Aca
demiei. directorul Institutului 
Central de Cercetări Agricole ; 
Zaharia Stancu. academician, 
președintele Uniunii Scriito
rilor : Sabba Ștefănescu. aca
demician. președintele Secției 
de științe geologice și geogra
fice a Academiei : Nicolae 
Teodorescu. academician, pre
ședintele Comisiei de științe 
matematice și fizic? a Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice : Iosif Tripșa. di
rectorul Institutului de cerce
tări metalurgice ; Ion Tuiio- 
veann, general de armată, co
mandantul Academiei Militare 
Generale : Serbau Titeica, a- 
cademician vicepreședinte al 
Academiei : Gheorghe Vrîn- 
ceanu. academician, președin
tele Secției de Științe mate
matice a Academiei.

i *
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ECOUL IM EliV\ȚI(IHL Al INTERVIULUI 
ACORDAT TELEVIZIUNII OULCARE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Interviul acordat televiziunii 

buljgare de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., a avut un larg 
ecou internațional. Agenții de 
presă și ziare publică ample 
extrase sau relatări ale inter
viului.

Ziarele bulgare au publicat 
interviul pe larg însoțindu-1 
de fotografii ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
„O prietenie frățească cu 
adinei rădăcini seculare" 
(„Rabotnicesko Delo"), „Uni
tatea țărilor socialiste consti
tuie condiția principală pen
tru menținerea păcii" („Ote- 
cestven Front"), „Prietenie în 
numele țelurilor comune — 
socialismul și pacea" („Ze- 
medelsko Zname"), „O priete
nie adîncă leagă popoarele 
bulgar și român" („Trud"), 
„Prietenie sinceră și cordiali
tate frățească" („Narodna 
Mladej") — acestea sînt titlu
rile sub care a apărut inter
viul în ziarele bulgare.

„Ceaușescu : colaborarea din
tre România și Iugoslavia 
devine tot mai largă" — sub 
acest titlu ziarul iugoslav 
„Borba" publică interviul, sub
liniind că „Secretarul ge
neral al C. C. al P. C. R. 
e apreciat colaborarea dintre 
țările balcanice ca satisfăcă
toare". Ziarul relevă partea 
din interviu care se referă la

PE 
SCURT

Luind cuvîntul la ședința 
lărgită a Prezidiului Consi
liului național al Frontului 
Național al Germaniei de
mocrate, Albert Norden, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., a declarat că 
„Frontul Național al Germa
niei democrate sprijină hotă- 
ririle Comitetului Politic Con
sultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia și va depune toate 
eforturile pentru a le traduce 
în viață, adueîndu-și prin 
aceasta contribuția la întă
rirea păcii și securității în 
Europa.

Potrivit relatărilor unor ziare bri
tanice, ar fi posibil ca, după in
terzicerea de către guvernul spa
niol a tuturor zborurilor avioanelor 
militare engleze deasupra terito
riului Spaniei, acesta să ordone 
închiderea frontierei dintre Spania 
Zi Gibraltar.

Cu prilejul împlinirii a 21 
de ani de la bombardamentul 
atomic asupra orașelor japo
neze Hiroshima și Nagasaki, 
vineri a avut loc la Hiroshima 
un mare miting de protest la 
care au participat mii de lo
cuitori japonezi, oaspeți de 
peste hotare, precum șt parti- 
ctponții la marșul păcii, sosiți 
din toate eolțurile Japoniei. 

relațiile româno-iugoslave, ară- 
tind că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat că 
colaborarea dintre România 
și Jugoslavia devine tot 
mai largă și s-au deschis 
noi posibilități pentru dezvol
tarea schimburilor reciproce 
și întărirea prieteniei româno- 
iugoslavă. Ziarul remarcă dez
voltarea cu succes a colabo
rării dintre Bulgaria și Româ
nia în domeniile economic, 
politic, tehnico-științific și 
cultural. Ziarul remarcă 
că secretarul general al C.C. 
al P.C.R. a reafirmat princi
piul independenței naționale, 
al suveranității și neameste
cului în treburile interne ale 
altor țări ca unica bază rațio
nală pentru consolidarea în
crederii reciproce și respectu
lui între popoare, precum și 
pentru întărirea păcii.

La rîndul său, ziarul „Poli- 
tika" publică interviul sub 
titlul „Au fost create noi po
sibilități pentru consolidarea 
prieteniei României cu R.S.F. 
Iugoslavia". Ziarul citează pa
sajul în care se arată că țările 
europene sînt direct interesate 
în crearea unei atmosfere fa
vorabile în viața internațio
nală, ceea ce ar avea un rol 
deosebit de important în în
tărirea păcii mondiale și că 
în stabilirea și dezvoltarea 
unor relații noi între state și 
normalizarea situației interna
ționale țările socialiste au un 
rol important.

Ziarul polonez „Trybuna 
Ludu" publică o corespon
dență P.A.P. din București, 
care rezumă cuprinsul inter

Deiegația română
primită de

Coastei
ABIDJAN 6 (Agerpres). — 

în cursul dimineții de sîm- 
bătă, delegația guvernamen
tală română, care participă la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a șasea aniversare a inde
pendenței Republicii Coasta 
de Fildeș, a fost primită de 
Hophoet Boigny, președintele 
Republicii Coasta de Fildeș. 
Cu acest prilej Mircea Ochea- 
nă, șeful delegației guverna
mentale române, a transmis 
mesajul adresat de președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Chivu Stoica, președintelui 
Republicii Coasta de Fildeș. 

Aniversarea

viului. Ziarul citează păr
țile referitoare la condam
narea agresiunii S.U.A. în 
Vietnam și sprijinul pentru 
lupta poporului vietnamez, 
problema securității europene 
și colaborarea dintre țările 
balcanice. „Trybuna Ludu" a- 
rată că, referindu-se la rela
țiile de colaborare dintre ță
rile balcanice, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. a spus că în 
ultimul timp acestea se dez
voltă cu succes și că țara 
noastră se pronunță consecvent 
pentru lărgirea colaborării 
multilaterale cu toate țările 
socialiste din regiunea Balca
nică și pentru îmbunătățirea 
și întărirea contactelor cu ță
rile nesocialiste din această 
zonă.

Ziarul cehoslovac „Rude 
Pravo" publică, de asemenea, 
o relatare a interviului, rele- 
vînd solidaritatea deplină a 
țărilor socialiste cu lupta po
porului vietnamez și necesi
tatea de a se trece la acțiuni 
concrete pentru înlăturarea 
treptată a surselor de încor
dare și de neîncredere între 
state, de a păși pe calea con
solidării păcii și securității în 
Europa.

Ziarele „Neues Deutschland" 
și „Berliner Zeitung" publică 
extrase din interviul acordat 
de secretarul general al C.C. 
al P.C.R. televiziunii bulgare.

O relatare amplă a interviu
lui a fost transmisă de agen
ția sovietică TASS. Agenția 
engleză ,,Reuter" a transmis, 
de asemenea, în emisiunile 
sale o relatare despre in
terviul acordat televiziunii 
bulgare de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

președintele 
de Fildeș

cu prilejul celei de-a șasea 
aniversări a independenței 
acestei țări. Președintele Bo
igny a mulțumit pentru mesaj 
și a transmis totodată calde 
urări de prosperitate poporu
lui român.

Cu prilejul aniversării, au 
loc mari serbări populare în 
țară. Duminică va avea loc o 
demonstrație a populației și o 
paradă militară, iar în cursul 
serii o mare recepție. La 
sărbătoarea națională a Repu
blicii Coasta de Fildeș parti
cipă reprezentanți din 60 de 
țări.

Studenți
in grevă

Vestea că țiul fostului dicta
tor Anastasio Louis Somoza, 
generalul Anastasio Somoza jr., 
va candida la viitoarele ale
geri prezidențiale din Nicara
gua, a stîrnit un val de ne
mulțumire în întreaga tară. La 
vfîrșilu! săptămînii trecute stu
denți din orașul Leon, cel mai 
imporant centru universitar al 
țârii, după ce au ocupat Uni
versitatea națională, (unde fu
sese proiectat sâ se desfășoare 
Congresul partidului de guver
nământ, libera] naționalist) 
s-au baricadat în clădire de- 
clarînd greva foamei. Acțiuni 
de protest împotriva revenirii 
pe scena politică nicaraguaiană 
a familiei Somoza au între
prins și studenții din Mana
gua, precum și elevii unor li
cee din Leon.

După cum se știe, timp de 
aproape 30 de ani, arena poli
tică a fost dominată de familia 
Somoza. Dinastia Somoza stă
pânește aproape întreaga viață 
economică a țării. Ea este pro
prietara unor moșii care însu
mează peste 60 la sută din în
treaga suprafață arabilă a 
Nicaraguei, precum și a nume
roase fabrici și societăți (răs- 
pîndite și în alte țări latino- 
americane). în mai 1963, Louis 
Somoza a hotărît sa se „re
tragă" din viața politică, in- 
staurînd în scaunul preziden
țial din Managua pe o per
soană apropiată familiei So
moza — Rene Schick, decedat 
în urmă cu cîteva zile. Obser
vatori apreciau că instalarea 
unui președinte, dirijat din um
bra de clanul Somoza, era o 
„soluție" temporară pentru a 
potoli cererile tot mai insisten
te ale populației în vederea 
revenirii la o viață politică 
normală.

Ultimii trei ani au arătat cu 
prisosință că Schick a conti
nuat drumul familiei Somoza. 
In timp ce fondurile destinate 
aparatului de represiune au 
crescut vertiginos, cele pentru 
învățământ sînt neglijabile. De 
exemplu, ,.fondurile alocate 
educației pe locuitor reprezin
tă o sumă mai mică decît cele 
destinate fiecărui cal al fai
moasei gărzi naționale- — 
scria ziarul nicaraguian „LA 
PRENSA". Cîteva date privind 
învățămîntul în această țară 
sînt edificatoare. Statisticile 
oficiale arată că 70 la sută din 
populația urbană și 90 la sută 
din cea rurală este analfabetă. 
Din 377 603 copii de vîrsiă 
școlară, 45 la sută nu pot să 
învețe din lipsa de clase, pro
fesori și, de cele mai multe ori, 
pentru că nu au avui posibili
tatea sâ plătească taxele șco
lare.

Holărîrea generalului Anas
tasio Somoza, comandantul 
gărzii naționale, de a candida 
la viitoarele alegeri preziden
țiale este de natură stf mă
rească tensiunea din țară. Stu
denții au chemat populația să 
protesteze împotriva noii ma
nevre a cercurilor reacționare. 
Președintele Federației Univer
sitare din Nicaragua a declarat 
că acțiunile studenților vor 
continua, în pofida represiuni
lor polițienești.

IOAN TIMOFTE

Sesiunea 
ECOSOC
GENEVA 6 — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Vineri seara au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a 41-a 
sesiuni a Consiliului economic 
și social al O.N.U. (ECOSOC). 
Ordinea de zi a prilejuit ample 
dezbateri asupra unor proble
me legate de finanțarea dezvol
tării economice, industrializa
rea, punerea în valoare a re
surselor naturale și aplicarea 
științei și tehnicii în țările în 
curs de dezvoltare. De aseme
nea, au fost luate în discuție 
problemele transporturilor, tele
comunicațiilor și turismului, ca 
și aspecte ale campaniei mon
diale pentru alfabetizare.

Delegația română, condusă de 
Costin Murgescu, prim-vicepre- 

ședinle al Consiliului sesiunii, a 
desfășurat o largă activitate 
atît în Comitetul economic, 
cît Și în Comitetul social al 
Consiliului. Ea și-a adus contri
buția în discuțiile cu privire la 
lărgirea compoziției organelor 
subsidiare ale Consiliului, or
ganizarea Anului internațional 
al turismului și în ce privește 

I analizarea multiplelor aspecte 
i ale evoluției țărilor în curs de 
| dezvoltare.

„ANUNȚ UNIVERSITAR11 LA SALISBURY

Tinerii din fotografia pe care o reproducem citesc un anunț afișat pe avizierul din fața 
Universității din Salisbury. Anunțul nu vorbește însă nici de data unor examene, nici 
de editarea unor noi cursuri. Se aduce la cunoștință arestarea unui nou număr de 
profesori care, în timpul recentelor incidente universitare, au luat poziție împotriva 
rinduielilor rasiste. Genul acesta de anunț pe avizierul Universității este, în felul lui, 

un simbol al regimului lui Ian Smith.

Certe posibilități de dezvoltare
a relațiilor dintre România si Grecia> ■>

CONVORBIREA MINISTRULUI AFACERILOR
EXTERNE GREC, IOANNIS TOUMBAS, 
CU DELEGAȚIA DE ZIARIȘTI ROMANI

ATENA 6. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : In cadrul vizitei pe 
care o face în Grecia, la invi
tația guvernului grec, delega
ția de ziariști români a fost 
primită de ministrul afaceri
lor externe, Ioannis Toumbas. 
cu care a avut o convorbire 
cordială. Solicitat de ziariștii 
români să expună părerea gu
vernului grec asupra evoluției 
relațiilor dintre România și 
Grecia, I. Toumbas a mențio
nat că poporul grec cunoaște 
bine calitățile remarcabile 
ale poporului român, față de 
care a avut întotdeauna sen
timente prietenești și apre
ciază gradul de dezvoltare 
atins de România. „Sînt deo
sebit de satisfăcut că vom 
avea cinstea să-l salutăm în 
Grecia pe premierul României, 
Ion Gheorghe Maurer. Invi
tația adresată de noi reflectă 
dorința guvernului grec de 
a-și aduce contribuția la îm
bunătățirea relațiilor bilate
rale dintre cele două țări, în 
domeniul activității politice, 
al schimburilor economice, co

merciale și tehnico-științifice. 
Privim cu optimism această 
vizită și, în general, perspec
tivele legăturilor greco-ro- 
mâne. Considerăm că există 
certe posibilități de dezvol
tare multilaterală a relațiilor 
reciproce. Sînt convins că 
apropiata vizită a premierului 
României se va desfășura 
într-un climat favorabil și 
va aduce o contribuție pozi
tivă la întărirea sentimente
lor de prietenie dintre popoa
rele român și grec".

Delegația de ziariști români 
a mai fost primită de minis
trul comerțului, Emmanoil 
Kothris, ministrul adjunct al 
coordonării economiei, Tsu- 
deros, președintele Parlamen
tului, Dimitrios Papaspyru, 
primarul Atenei, Gheorghios 
Plitas. La invitația subsecreta
rului de stat la președinția 
Consiliului de Miniștri, Dimi
trios Georghiu, delegația a 
făcut o vizită in regiunea 
Tesalia.

Vineri, subsecretarul de stat 
Gheorghiu a oferit o masă în 
cinstea ziariștilor români. Au 
participat ambasadorul Româ
niei la Atena, Mircea Bălănes- 
cu, directori de ziare, ziariști 
greci.

Tulburările 
din Congo
Agenția France Presse rela

tează că în provincia orien
tală a Congoului continuă tul
burările și actele de violență. 
Jandarmii katanghezi, care 
se află în rebeliune împotriva 
guvernului central, înaintează 
dinspre Isiro (fostul Paulis), 
spre Kisangani (fostul Stanley
ville). Potrivit agenției, ei ar 
fi ajuns la marginea orașului, 
de care îi desparte doar un pod 
distrus de trupele guvernului 
central pentru a opri înain
tarea rebelilor. Jandarmii ar 
dispune de 250 de vehicule cu 
ajutorul cărora se pot deplasa 
destul de rapid. In prezent, 
ei încearcă să refacă podul 
pentru a lansa o ofensivă îm
potriva orașului. In drumul 
lor de la Isiro spre Kisangani, 
jandarmii au ucis și jefuit 
populația. Orașul Isiro a fost 
complet pustiit. Se pare că 
apelurile lansate prin radio 
de primul ministru congolez, 
generalul Mulamba, indică 
faptul că situația devine foarte 
îngrijorătoare și că trupele 
guvernului central întîmpină 
dificultăți în respingerea rebe
liunii.

Renume 
umbrit

Orașul Philadelphia a 
Jucat un rol prestigios in 
istoria Statelor Unite. Aci 
a fost proclamată, la 14 iu
lie 1776, Declarația inde
pendenței. Din 1790 pină Ia 
1800, Philadelphia a fost 
capitala provizorie a S.U.A.; 
aci a fost elaborată Consti
tuția țării, au trăit mari 
personalități ale revoluției 
americane ca Thomas 
Paine și Benjamin Fran
klin. Americanii obișnuiesc 
să spună că „a înțelege 
democrația americană fără 
Philadelphia e tot atît de 
imposibil ca și cum ai dori 
să fierbi un ou fără să-1 
pui în apă..."

Din presa americană 
aflăm acum un episod ine
dit in legătură cu această 
„oglindă a democrației a- 
mericane", care este orașul 
Philadelphia. La 1 august 
Ministerul Justiției al Sta
telor Unite a publicat do
sarul cu rezultatele anche
tei privind alegerile care 
au avut Ioc la Philadelphia 
in aprilie 1965. După cer
cetări care au durat mai 
bine de un an, anchetato
rii au făcut următoarea 
constatare : „alegerile au 
constituit ocazia uneia din 
cele mai răsunătoare frau
de electorale din istoria 
americană". In 34 din cele 
60 circumscripții electora
le ale orașului scrutinul a 
fost falsificat. Membrii co
misiilor electorale au adău
gat voturi fictive candida
tului republican în dificul
tate...

„Trucajul — observă cu 
amară ironie WASHING
TON POST — a salvat de 
la eșec un candidat repu
blican pentru Senat. Dar 
cum să salvăm acum renu- 
mele Philadelphiei ?“.

Întrebare de loc lipsită 
de justificare.

EM. RUCĂR

Coastei de Fildes>

MOMO A ClȘTIGAT PARTIDA
Faima orașului Chicago este legată nu numai de 

marile sale abatoare, de forța sa industrială și financia
ră, ci deopotrivă de porecla de tristă amintire de „ca
pitală a crimei". Activitatea „sindicatului crimei" își 
pune din nou amprenta asupra politicii la Chicago.

In urmă cu 0 ani, în noaptea de 6 spre 7 
lugust 1960, 101 lovituri de tun anunțau la 
Abidjan apariția unui nou stat independent : 
Coasta de Fildeș.

Situată la Golful Guineea, Republica Coasta 
ie Fildeș are o suprafață de 322 000 km p și 
o populație de circa 3 100 000 locuitori. Coasta 
ie Fildeș este unul din statele cele mai dez
voltate ale Africii Occidentale. Subsolul său 
posedă diamante, aur, minereu de mangan

ile. Principala lamură economică a tării este 
agricultura. Suprafețe însemnate sînt cultivate 
?u cacao, calea, bananieri, ananas.

După obfinerea independentei, Coasta de 
Fildeș a făcut eforturi pentru dezvoltarea 
economiei sale. Au fost luate măsuri pentru 
pregătirea unui număr crescînd de cadre ne
cesare dezvoltării tării. In fotografie : o vedere 
din Abidjan, capitala Coastei de Fildeș.

O întreagă literatură de 
mai bună sau mai proastă 
calitate a inundat lumea, 
prezentând cele 1 000 de 
crime înfăptuite la Chicago 
din 1919 (de cînd a început 
numărătoarea). Senzațiile 
tari abundau in fiecare des
criere, creînd un fel de 
aureolă atotputerniciei 
gangsterilor. In mare mă
sură aureola era înteme
iată pe fapte reale, dacă se 
ține seamă că dintre autorii 
celor o mie de crime numai 
29 au fost descoperiți. Un 
procent evident prea puțin 
măgulitor pentru poliție. De 
altfel despre complicitatea 
multor polițiști și a unor 
cercuri de afaceri influente 
cu criminalii s-au spus și 
s-au scris multe și întot
deauna s-a presupus că de 
fapt nu s-a putut dezvălui 
tot adevărul.

Multe din poveștile de 
groază din trecut au fost 
depănate din nou in presa 
americană cind presupusul 
șef al „sindicatului crimei". 
Salvatore „Momo" Gian

cana a preferat să fie trimis 
în închisoare decît să facă 
dezvăluiri. El a refuzat să 
răspundă întrebărilor ce 
i-au fost puse în instanță 
și a fost condamnat pentru 
„insultarea tribunalului". 
Momo știa mai bine ca 
oricine altul că oriunde s-ar 
ascunde, încălcarea legii 
tăcerii nu este iertată de 
ceilalți participanți la „sin
dicatul crimei".

Disputa in legătură cu 
soarta lui Momo se desfă
șoară cu pasiune în coloa
nele ziarelor locale „Tri
bune" și „Sun Times". Are 
oare procurorul federal 
Hanrahan dreptul să-l tri
mită pe Momo pentru a 
doua oară in închisoare 
fără vreo dovadă concretă 
de vinovăție ? Doar Momo 
a fost eliberat in luna iunie, 
după o perioadă de detenție 
de un an și deci și-a ispășit 
odată pentru totdeauna vina 
de a fi refuzat să răspundă 
în fața instanței.

Anul de detențiune a 
trecut și Momo a scăpat

nevătămat, pe cind dacă 
vorbea — bizuindu-se pe 
imunitatea promisă de au
torități — subalternii din 
bandă l-ar fi lichidat cu 
siguranță.

...Soarta gangsterilor care 
au impus la Chicago o serie 
din obiceiurile Mafiei are 
implicații pină in cele mai 
înalte sfere ale vieții pu
blice din Statele Unite. Pro
curorul Hanrahan este pro
tejatul primarului și el 
insuși nutrește ambiții de 
mărire in organizația locală 
a Partidului Democrat și 
chiar mai departe. Eșecul 
încercării sale de a-1 tri
mite inapoi in închisoare 
pe Momo s-a datorat refu
zului Departamentului Jus
tiției, care a considerat 
compromițătoare întemni
țarea fără probe conclu
dente a unui rege neînco
ronat al crimei. Iar pentru 
adunarea dovezilor, procu
rorul Hanrahan s-a lovit de 
un zid de nepătruns. Ni
meni nu a îndrăznit să 
înfrunte gangsterii și să 
depună mărturie.

Acțiunea Departamentu
lui Justiției a însemnat 
cîștig de cauză pentru o 
aripă a partidului democrat, 
legată de Cartierul Loop

(un fel de Wall Street al 
Chicago-ului). Oamenii de 
afaceri din acest cartier au 
— potrivit săptăminalului 
englez „ECONOMIST" — 
„anumite legături cu sin
dicatul crimei". Protejîn- 
du-1 pe procurorul Hanra
han, primarul Daley, care 
este totodată „boss-ul“ 
democrat din statul Illinois, 
a mizat pe cartea onesti
tății... Dar a pierdut. 
Legăturile celor din „Loop" 
s-au dovedit mai puternice.

Au revenit oare zilele lui 
Al. Capone ? Da și nu. Este 
adevărat că numărul crime
lor a scăzut și viața cetă
țenilor din Chicago — care 
nu se împotrivesc bineîn
țeles Mafiei locale — este 
în mai mare siguranță decit 
in perioada de instaurare 
a puterii regilor crimei. Dar 
acești regi și-au sporit în 
mod nemăsurat influența 
prin legăturile stabilite cu 
cercurile de afaceri. Acum 
contrabanda de alcool, de 
pe vremea prohibiției apare 
ea un bussines minor, în 
comparație cu afacerile 
actualului „sindicat al 
crimei" legate de contro
larea unor cazinouri, a 
jocurilor de noroc și chiar 
a unor bănci respectabile,

ale căror fonduri sînt In
vestite în ramuri înflori
toare ale industriei. Vreme» 
luptelor de stradă intre 
bandele rivale cu „piano"- 
urile din Chicago (cum sint 
denumite automatele acolo) 
a trecut, iar gangsterii s-au 
transformat in oameni de 
afaceri onorabili, cu adresa 
în cartea de telefon și în 
anuarele mondene. Dacă 
Al. Capone a fost condam
nat doar pentrn evaziune 
fiscală și nu a putut fi 
stabilită nici o dovadă a 
vinovăției sale pentru cri
mele care i-au adus o 
celebritate sinistră, astăzi 
Momo a preferat să rămină 
in închisoare, știind că apoi 
iși poate relua coroana de 
.ege al crimei și se poate 
muta inapoi în vila luxoasă 
pe malul lacului Michigan, 
din apropierea orașului, 
pentru a comanda nestin- 
gherit afacerile licite și 
ilicite. Răminind pe tronul 
simbolic al lui Capone, 
Momo păstrează tradiția de 
a nu ceda în fața presiuni
lor justiției, bizuindu-se pe 
legături atotputenice.

Z. FLOREA
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