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CONDUCĂTORII DE PARTID Plecarea președintelui
Șl DE STA T IN NOUA CETA TE Republicii Tunisiene,

A SIDERURGIEI ROMANEȘTI
Habib Bourguiba

Ziua de 15 iulie a prilejuit locuitorilor municipiului Ga
lați, tînăra cetate a siderurgiei românești de pe malul 
Dunării — o nouă, entuziastă și rodnică întîlnire cu con
ducătorii partidului și statului nostru. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț au făcut o vizită de lucru în acest 
oraș, pentru a examina felul cum se înfăptuiesc obiectivele

economice stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, 
pentru a discuta cu conducătorii organelor de partid și de 
stat, ai întreprinderilor și instituțiilor locale, cu muncitori, 
tehnicieni, ingineri și alți oameni ai muncii despre pro
blemele actuale și perspectivele de dezvoltare pe tărîm eco
nomic și urbanistic-edilitar.

Luni dimineața a părăsit Capi
tala președintele Republicii Tuni- 

A siene, Habib Bourguiba, care, la 
invitația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 

ț România, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră.

In vizita sa în România, oaspe- 
tele a fost însoțit de Habib

Bourguiba jr., secretar de stat 
pentru afacerile externe, Ahmed 
Noureddine, secretar de stat pen
tru lucrările publice și locuințe, 
Mansour Moalla, secretar de stat 
pentru comerț și industrie, Mah
moud Maamouri, ambasadorul 
Republicii Tunisiene în România, 
Mokki Zidi, directorul industriei 
și energiei, Habib Ben Ammar, 
președinte-director general al

Stimați tovarăși,

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Sint sub impresia puternică 
a celor văzute în acest gigant 
al industriei românești, 
tr-adevăr față de acum 
ani parcă a răsărit aici

în
doi 

o 
Airiașă cetate de foc și oțel i 
ce adaugă la potențialul eco
nomic crescînd al patriei noas
tre un fluviu de oțel care va 
îmbogăți și mai mult națiunea 
noastră socialistă. (Aplauze, 
urale).

Priveam fonta 
curgînd și aveam în 
timp imaginea muncii 
depuse de constructori 
de-a rîndul pe acest 
șantier. Privindu-vă acum pe 
dumneavoastră am imaginea 
marilor transformări, a mari
lor creații săvîrșite de omul 
construcției socialiste (Aplauze, 
puternice). Trebuie să vă spun 
că mi-e greu să redau în cuvin
te impresia produsă de aceste 
mari unități industriale si
derurgice. dar mai cu seamă 
mi-e greu să exprim măreția 
muncii dumneavoastră care 
ați reușit, sub conducerea par
tidului să ridicați aceste 
mărețe cetăți. Consider că în 
aceasta se exprimă în fond 
principala victorie a omului, 
victoria asupra materiei .capa
citatea de a realiza tot ceea 
ce își propune să făurească. Vă

și oțelul 
același 
eroice 

ani 
uriaș

rog să-mi dați voie să vă 
adresez dumneavoastră, mun
citorilor, inginerilor, tehnicie
nilor — constructori și siderur- 
giști — un salut călduros din 
toată inima din partea Comi
tetului Central, a Consiliului de 
Stat și a guvernului Republi
cii noastre socialiste și să vă 
felicit pentru marile victorii pe 
care le-ați dobîndit prin mun
ca dumneavoastră eroică. (A- 
plauze, urale).

Am admirat priceperea și 
măiestria proiectanților care au 
reușit să plăsmuiască cu min
tea lor luminată aceste lu
crări, am admirat munca con
structorilor care au reușit să 
făurească acest minunat furnal 
care este concepție românească, 
creație românească. Ii felicit 
din toată inima. (Aplauze pu
ternice).

Am vizitat oțelăria — cea 
mai modernă din țara noastră, 
unii spun că printre cele mai 
moderne din Europa — creație 
a inginerilor și muncitorilor ro
mâni, a acelora care au făurit 
utilajele și a specialiștilor ger
mani ce ne-au ajutat s-o con
struim. Doresc să felicit din 
toată inima pe muncitorii care 
au făurit această oțelărie, să 
mulțumesc specialiștilor ger
mani pentru contribuția pe 
care au adus-o. (Aplauze puter
nice).

Am vizitat, de asemenea, la
minorul Slebing, un alt gigant 
care a intrat de cîteva săptă- 
mîni în funcțiune, realizat de 
specialiștii noștri în strînsă co
laborare și cu ajutorul specia
liștilor sovietici, al muncitori
lor și inginerilor sovietici. Do
resc să felicit din toată inima 
atît pe specialiștii români, cît 
și pe tovarășii sovietici care au 
lucrat alături de noi, fie aici, 
fie la ei acasă, pentru darea în 
producție a acestui gigant 
(Aplauze puternice)

La realizarea unor obiective 
intrate în producție pînă acum 
și-au adus contribuția specia
liști dintr-un șir de alte țări, 
iar la unele obiective 
adus utilaje și au lucrat 
lucrează 
Franța. 
Suedia. 
Polonia, 
vedeți 
mânească a dat prilejui înche
gării colaborării în muncă a 
unui mare număr de specia
liști atît din țările socialiste cît 
și din țări capitaliste, ceea ce 
dovedește că oamenii înfrățiți 
în muncă pot crea minunate 
construcții pașnice menite să 
întărească prietenia și colabo
rarea între popoare. (Aplauze, 
urale).

Am ascultat pe tovarășii 
care au vorbit, care s-au refe-

s-au 
sau 

specialiști din Anglia, 
din R.D.G., din 

Cehoslovacia, Italia. 
Ungaria. După cum 

această creație ro-

rit la împlinirea angajamente
lor. Este o împlinire și un în
ceput. pentru că ceea ce s-a fă
cut nu înseamnă sfîrșitul a- 
cestei mari opere. Munca va 
continua în noi etape de dez
voltare a combinatului, atît 
pînă în anul 1970, cît și în ur
mătorul cincinal, ajungîn- 
du-se în final la o producție 
de peste 5 milioane tone de 
oțeL De aceea, felicitîndu-vă 
pe toți pentru realizările de 
astăzi, vă urez succese noi 
pentru împlinirile de mîine. 
(Aplauze puternice).

Fără îndoială, realizările 
dumneavoastră sînt opera 
muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor. a tuturor celor care 
au acționat. In aceste realizări 
este și o parte a muncii bune 
a comitetului județean de 
partid, a comitetului munici
pal, a organizațiilor de partid, 
ale constructorilor și siderur- 
giștilor, a comuniștilor — or
ganizatorii care au știut să 
acționeze pentru îndeplinirea 
sarcinilor puse de Comitetul 
Central al partidului. De 
aceea, doresc să felicit comi
tetul județean de partid, co
muniștii. pe toți oamenii mun
cii din județ pentru realizările 
obținute.

Desigur, tovarăși, combina-

La orele amiezii, conducăto
rii de partid și de stat au so
sit în orașul Galați. La intra
rea în oraș, pe arcada prin
cipală a podului de pe Șiret, 
împodobită cu ghirlande verzi 
și flori multicolore, e scrisă ™ 
cu garoafe albe și roșii tradi
ționala urare: „Bine ați ve
nit !“. Aici au fost întîmpinați 
de tovarășul Constantin Dăs
călesc u, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popu
lar provizoriu județean, de al- A 
ți reprezentanți ai conducerii " 
județului și municipiului Ga
lați. Un grup de tinere, îm- A 
brăcate în costume populare w 
moldovenești, au oferit oaspe
ților buchete de flori. Nume- 
roși locuitori aflați pe arterele 
principale ale orașului. au 
salutat cu căldură pe oaspeți.

Etapa marilor •

(Continuare în pag. a Ill-a)

...Uriașul „Platou al metalu- A 
lui", unde se află șantierul 
celei mai vaste construcții in
dustriale a țării — Combina- A 
tul siderurgic de la Galați — 
trăiește clipe memorabile.

In răstimpul scurs de la ul- @ 
tima vizită a conducerii de 
partid și de stat la combinat, 
aproape 30 000 de construe- Q 
tori și 'iderurgiști au dat în 
funcțiune unele dintre cele 
mai importante obiective, ca- O 
re plasează în mod hotărîtor 
combinatul în constelația ma
rilor producători de metal ai 
țării. Pentru ei prima juma- 0 
tate a anului 1968 — care re
prezintă totodată și încheierea 
primei jumătăți a cincinalului V 
în curs — a constituit o etapă 
fundamentală, marcată de 
desfășurarea în ritm specta- V 
culos a unor premiere indus
triale de mare anvergură : in- 
trarea în producție efectivă W 
a primului furnal și a aglome- 
ratorului, a oțelăriei și ^a 
fabricii de oxigen, a lamino- "

Oficiului pentru artizanat, Ferid 
Soudani, președinte-director ge
neral al Agenției de presă „Tunis- 
Afrique", Ahmed Ghezal, AU 
Chetioui și Mohtadi El Kateb, 
șefi de direcții in Secretariatul de 
stat pentru afacerile externe, pre
cum și de funcționari de stat și 
ziariști.

De la reședința oficială pînă la 
aeroport, președintele Republicii 
Tunisiene, Habib Bourguiba, îm
preună cu președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
au venit într-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști. De-a 
lungul traseului, numeroși bucu- 
reșteni au salutat cu căldură pe 
șefii celor două state.

Aeroportul era pavoazat cu 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe mari pancarte, în limbile 
română și arabă, era înscris „Tră
iască prietenia româno-tunisia- 
năl“ Pe fațada corpului central 
se aflau portretele președintelui 
Republicii Tunisiene, și președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Pentru a-l saluta pe oaspete la 
plecare, la aeroport au venit pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod
naraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Constantin Stă- 
tcscu, secretarul Consiliului de 
Stat, Nicolae Șipoș, ambasadorul 
României în Republica Tunisiană. 
Au venit, de asemenea, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducătorii unor instituții 
centrale, generali și ofițeri supe
riori.

Erau prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

La sosirea celor doi conducă
tori de stat, comandantul gărzii

(Continuare în pag. a V-a)
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Numeroși locuitori, aflați pe arterele principale ale orașului, au salutat cu căldură pe oaspeți
AGERPRES

VICTOR BIRLADEANU 
MIHAI CORUT 

ION MECA 
RADU APOSTOL

(Continuare în pag. a Ill-a)

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, între 9 și 15 iulie 1968 
a făcut o vizită oficială în Ro
mânia președintele Republicii 
Tunisiene, Habib Bourguiba.

In timpul șederii în Republica 
Socialistă România, președintele 
Republicii Tunisiene și persona
litățile care l-au însoțit au vizi
tat obiective industriale, agrico
le și instituții social-culturale din 
Municipiul București și județele 
Brașov, Prahova și Constanța, 
luînd cunoștință cu viu interes 
de activitatea constructivă și rea
lizările poporului român în dez
voltarea economică, socială și 
culturală. Pretutindeni, înalții 
oaspeți tunisieni au fost întîm- 
pinați cu căldură și simpatie, ex
presie a sentimentelor de priete
nie și stimă ale poporului român 
față de poporul tunisian, a bu-

nelor relații statornicite între cele 
două țări.

La convorbirile oficiale care 
au avut loc între președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, I" 
Ceaușescu, și președintele 
blicii Tunisiene, Habib 
guiba, au luat parte :

Din partea română :
Ion Gheorghe Maurer, 

dintele Conciliului de Miniștri, 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, Nicolae 
Sipoș, ambasadorul României în 
Republica Tunisiană, Andrei 
Vela, director general al Agen
ției Române de Presă — Ager- 
pres, Ștefan Cleja, ambasador, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Nicolae 
i Repu- 

Bour-

preșe-

Din partea tunisiană:
Habib Bourguiba jr., secretar 

de stat pentru afacerile externe, 
Ahmed Noureddine, secretar de 
stat pentru lucrările publice și 
locuințe, Mansour Moalla, se
cretar de stat pentru comerț și 
industrie, Mahmoud Maamouri, 
ambasadorul Republicii Tunisie
ne în România, Habib Ben Am
mar, președinte — director ge
neral al Oficiului pentru artiza
nat, Ferid Soudani, președinte — 
director general al agenției de 
presă „Tunis-Afrique“, Ahmed 
Ghezal, șeful direcției „Europa" 
a Secretariatului de Stat pen
tru afacerile externe, Naji Be
cher, ambasador, director în Se
cretariatul de stat pentru aface
rile externe.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă

(Continuare în pag. a V-a)

de pregătire pentru cel de al IX-lea
Luni a avut loc ședința 

Comitetului național de pre
gătire pentru cel de-al IX- 
lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de 
la Sofia. Au fost prezenți 
membrii comitetului — per
sonalități ale vieții publice, 
culturale, artistice și spor
tive, reprezentanți ai U.T.C. 
și ai unor instituții centra
le și organizații obștești.

Ședința, condusă de to
varășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministrul pentru probleme
le tineretului, președintele

și Studenților
Comitetului, a fost consa
crată examinării stadiului 
pregătirilor delegației tine
retului și studenților din 
țara noastră, care va parti
cipa Ia festival.

Cu acest prilej, tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar

al C.C. al U.T.C., a prezen
tat o informare privind 
participarea reprezentanți
lor tineretului din țara 
noastră Ia festival, precum 
și în legătură cu unele as
pecte referitoare Ia organi
zarea și desfășurarea aces-

tei manifestări internațio
nale. în cadrul ședinței, a 
avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu proble
mele discutate. Au fost vi
zionate spectacolele artis
tice care urmează a fi pre
zentate Ia festival.
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Capitala țârii, orașul cu cea mai mare populație școlară 
— circa 300 000 elevi — a fost din totdeauna generoasă cu 
viitorii săi locuitori asigurîndu-le condiții optime pregătirii 
pentru viață. Dar hotărîrile recentei plenare a Comitetului 
Central al partidului, privind dezvoltarea învâțămintului, 
înscrise în Legea invăiămiutului. adoptată de Marea Adunare 
Națională, au deschis noi și largi perspective școlilor bucureș- 
tene de natură să perfecționeze pregătirea tinerei generații. 
Un vast plan vizând măsuri imediate și de viitor decurgind din 
importantele documente citate, din indicațiile cuprinse in 
Expunerea tovarășului NI CO LAE CEAUȘESCU Ia încheierea 
dezbaterilor din plenară privind învățămintul se profilează 
acum in Capitală. 11 vom înfățișa cititorilor așa cum a reieșit 
din convorbirea pe care am avut-o zilele acestea cu tovarășul 
IOn Borca. inspector general al 
nicipiului București.

— O problemă de mare 
actualitate și care intere
sează direct opinia publi
că este coborîrea limitei 
inferioare a virstei de 
cuprindere în școală la 
6 ani. Ce măsuri preced 
aplicarea acestei preve
deri legale în școlile Ca
pitalei ?

— Mai întîi nu pornim pe un 
teren gol. încă din anul școlar 
trecut am experimentat în cîte
va unități școlarizarea copiilor 
de 6 ani. Experimentul a fost 
urmărit de medici și pedagogi 
iar rezultatele s-au dovedit 
hune. Copiii s-au adaptat regi
mului de viată școlar relativ 
ușor, dovedind maturitatea fi
zică și psihică necesară începe
rii învățăturii. Firește generali
zat. experimentul capătă alte di
mensiuni. ridică noi probleme. 
De aceea. încă cu cîteva luni în 
urmă, au fost recenzați circa 
7 6J0 copii care împlinesc vîrsta 
de 6 ani pînă la 15 septembrie 
cărora li s-a făcut, împreună cu 
Direcția de sănătate a muni
cipiului vizita medicală. Conco
mitent, cadrele didactice poartă 
discuții cu părinții acestora pen
tru a le cunoaște părerea puțind 
determina astfel cît mai exact 
numărul copiilor de 6 ani care 
vor fi înscriși în clasa I în anul 
școlar 1968—1969 alături de cei 
14 150 de copii de 7 ani.

■— O caracteristică a 
clasei I — promoția 1968 
— va fi cuprinderea lao
laltă a copiilor de 6 ani 
împreună cu copii de 7 
ani ?

— Nicidecum. Doar șl în pre
zent nu toti copiii au exact 7 
ani la 15 septembrie, ci sînt 
născuți în cursul anului în care 
urmează să fie școlarizați. De 
aceea, în anumite școli, avînd 
în vedere situația specifică a 
orașului București. în care la 
fiecare școală avem mai multe 
clase paralele vom putea com
pleta clase separate, întrucît a- 
vem suficientî copii pentru fie
care vîrstă. în toate școlile, la 
clasele cu copii sub 7 ani vom 
numi învățători cu o bogată ex
periență pedagogică ; pînă la 
deschiderea cursurilor toti în
vățătorii vor fi instruiti asupra 
sperif’cului predării la clasele 
cu copii de fi ani.

— De ordin imediat sînt 
problemele legale de exis
tența. în anul școlar vii
tor, a claselor a XII-a ale 
liceului de cultură gene
rală...

— Aveți parțial dreptate. Pen
tru că trebuie, să știți, preocu
pările legate de prelungirea du
ratei scolii generale nu exclud 
din raza noastră de vederi ceea 
re aduce nou anul școlar viitor. 
Dimpotrivă, aceste preocupări se 
întrepătrund și n-avem voie să 
le rezolvăm pe felii. în ordine 
strict cronologică, ci să le îm
binăm pentru a nu pierde din 
vedere ansamblul de măsuri 
care vor așeza învătămînt’.fi pe 
bazele cerute la dezvoltarea im
petuoasă a societății noastre.

Trebuie însă să recunos? că 
anul 1 Mediat Viitor aduce două 
mari și importante elemente 
noi • de primul. începerea scola- 
rizărîi de la 6 ani. am vorbit. 
A1 doilea element, este cel la 
care v-ati referit: clasa a XIT-a 
a liceului de cultură generală. 
In orașul nostru vor funcționa 
229 clase a XTT-a cu apraane 
7 400 elevi. Pentru acest an sco- 
la” nu se ridică probleme deo
sebite de spațiu : în viitor va 
trebui însă să echilibrăm numă
rul de clase de început ate lice
ului pentru a putea asigura în 
toate unitățile spațiul necesar

Inspectoratului școlar al mu-

lare. Ce credeți ? Elevii vor în
țelege ce avantaje prezintă o 
asemenea bază ?

— Dacă baza va func
ționa perfect, va livra 
școlilor, exact Ia lecția de 
chimie despre petrol și 
derivatele sale, să spu

nem, filmul cu același ti
tlu și elevii nu vor în
trerupe, într-o zi oarecare, 
ora de istorie pentru a 
viziona filmul care tot 
s-a nimerit să fie in școa
lă, atunci cu siguranță 
că vor înțelege...

— Ne vom strădui să funcțio
neze perfect dat fiind că exis

precum și aproape 400 locuri în creșe •-•••• -
fost 
lei 
tale 
Iei 
rente
n-am ... ______ ___ _
cheltuielilor pentru învătămînt 
care arată astfel : 2 700 000 lei 
afectați pentru achiziționarea 
materialului didactic ; 4 700 000 
lei pentru inventar gospodă
resc ; 1300 000 lei pentru mă
rirea fondului bibliotecilor;
2 000 000 pentru echipamentul 
internatelor și caselor de copii;
13 000 000 lei pentru manualele 
pe care le vor găsi elevii pe 
bănci la 15 septembrie. Se cu
vine să facem apel la beneficia
rii acestora să înțeleagă exact 
valoarea investițiilor expuse de 
altfel destul de sumar. De aceas-

Separat au
24 000 000 

reparații capi- 
și alte 21 000 000 
reparațiile cu-

Și încă

și grădinițe, 
alocate peste 

pentru 
în școli 

pentru 
și curățenie.

expus întregul tablou al

Pe „șantier în Capitală
înainte de 15 septembrie

claselor, laboratoarelor și altor 
încăperi indispensabile pioce- 
sului instructiv-educativ. Apa
riția clasei a XH-a a reclamat 
și creșterea numărului cadrelor 
didactice. Vedeți, nici aici nu 
ne-am putut limita doar la ne
cesarul de profesori pentru pri
ma clasă a XII-a. cu alte cu
vinte doar la nevoile viitorului 
an școlar; am făcut un studiu 
asupra necesarului, actual și de 
perspectivă, pe întregul ciclu 
V—XII și am aflat că ne lipsesc 
doar 261 de profesori de diferite 
specialități- Acest necesar va fi 
completat prjn transferările le
gale și cu ajutoruj absolvenților 
din acest an care ne vor fi re
partizați. Dacă ne-am fi gîndit 
doar Ia anul școlar viitor am fi 
dovedit îngustime de vederi, 
ceea ce ar fi dus la încărcarea 
inutilă- a schemelor, geneeînd. 
prin absurd, o fluctuație în rin- 
durile corpului profesoral...

— Dacă inspectoratul 
școlar lucrează în pers
pectiva cîtorva ani. a- 
tunci putem vorbi încă 
de pe acum despre 
viitorul an școlar fără a 
ne expune zîmbetelor în
găduitoare ale cititorului. 
Deci, ce surprize le rezer
vați elevilor la toamnă T 

— Vedeți, sigur că tot ce fa
cem este pentru elevi dar poate 
că lectura 
care le voi 
entuziasmeze_ _ _______ .
părîndu-li-se că nu-i vizează 
direct. Iată, de pildă, noi soco
tim o realizare însemnată fap
tul că s-a aprobat de comitetul 
executiv al consiliului popular 
municipal să înființăm o bază 
în cadrul căreia să funcționeze 
mai multe subunități : 1) depo
zitul care să asigure aprovizio
narea și difuzarea materialului 
didactic, a imprimatelor sl a 
altor materiale specifice. Facem 
studii ca acest depozit, să preia 
și difuzarea manualelor școlare; 
2) atelierul de reparare si în
treținere a materialului didac
tic : 3) filmoteca și fonoteca
care să asigure folosirea depli
nă în procesul de învătămînt 
a filmelor didactice existente, 
a magnetofoanelor și plusuri
lor. Tot aici se va realiza si 
instruirea personalului care mî- 
nuește aparatele și se vor face 
înregistrări pentru unitățile sco-

„surprizelor* pe 
enumera să nu-i 
cu tot dinadinsul

TEA T R E
(la

.Ilerăs-
CERB,

Teatrul „Ion Creangă1 
Teatrul de vară 
trău“): REGELE 
ora 20.

Ansamblul „Periniția** 
Savoy a Teatrului 
nașe") : VARIETĂȚI FOL
CLORICE. ora 19.

Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (Grădina Boema): 
BOEMA PAT .ACE, ora 20.

(la sala
„C. Tă

HARALAMB ZINCĂ

l
doctorului

KING
ROMAN

(Text prescurtat)
Mihai Miroin, vameș in portul Constanța, moare în condiții 

misterioase. Cazul i se încredințează căpitanului de miliție Liviu 
Roman. Acesta descoperă câ Miroiu tăcea parte dintr-o organiza
ție de contrabandiști condusă de un oarecare dr. King. Conti- 
nuindu-și cercetă iile Roman izbutește să dea de sistemul de 
organizare a bandei. Arestarea marinarului Sillone și a ges
tionarului Purje de la . Marinarul vesel" grăbește deznodămîn- 
tul infractorilor.

— Vin din partea prevederilor sociale, se recomandă ea zîm- 
bind cochet... și dădu să deschidă poșeta.

— Poftiți în casă o invită Traian Grigorescu.
Delegata prevederilor sociale mulțumi și răspunse invitației.
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cu tovarășul Ion Borca
Inspector general al Inspectoratului școlar al faunibipitdtii 

București t
tenta acestei baze complexe va 
ușura enorm munca în școală.

La capitolul pregătiri pentru 
anul școlar viitor aș mat adăuga 
cîteva lucruri foarte grăitoare 
pentru atenția pe care o acordă 
consiliul popular municipal 
școlii : investițiile destinate în- 
vățămîntului în anul 1968 se ci
frează la 25 000 000 lei numai 
pentru construcții. Asta repre
zintă încă 5 unități școlare cu 96 
săli de clasă. 10 laboratoare. 10 
ateliere și o sală de gimnastică

tă înțelegere este legata direct 
păstrarea bunurilor puse cu atî- 
ta generozitate la dispoziție.

MARIETA VIDRAȘCU
N.R. Dacă admitem că e opor

tun să discutăm acum despre 
anul școlar viitor atunci unele 
din informațiile pe care ni 
furnizează tovarășul Borca 
cer completate. Și. poate 
alocuri, completările noastre
servească chiar impulsionării 
ritmului acestor pregătiri.

• E adevărat că în București 
spațiului de învătămînt existent 
i se vor adăuga încă 96 de săli 
de clasă. Patru din cele cinci 
școli in construcție sînt cu lu
crările avansate ceea ce prezin
tă garanția că vor putea primi 
elevii la 15 septembrie ciad în
cepe anul de învătămînt. Iată 
însă că școala cu 24 săli de 
clasă din cartierul Drumul Ta
berei se află abia la plafonul 
primului nivel. O întîrziere se
rioasă fată de grafic de care 
se face vinovată întreprinderea 
de construcții nr. 3. Dacă adău
găm că și de sala de gimnastică 
a Liceului nr. 33 — neîncepută 
încă — precum și de o grădiniță, 
de asemenea neîncepută, răs
punde tot aceeași întreprindere, 
ne putem gîndi că aici ziua de 
15 septembrie nu este socotită 
ca zi de scadență a lucrărilor. 
Este o optică care se cere schim
bată întrucît elevii au nevoie de 
școală și de sala de gimnastică 
odată cu prima zi de curs.

* Anreciem ca un lucru meri
toriu ideea Inspectoratului șco
lar al municipiului București 
de a aduna într-o întreprindere 
complexă o bună parte din lu
crările anexe procesului ins
tructiv dirijînd și urmărind în
deaproape efectuarea lor în 
timp util și la un nivel calitativ 
superior. Și tot meritorie ni se 
pare operativitatea cu care con
siliul popular al municipiului 
și-a dat consimțămîntul ca 
Baza — cum numește tovarășul 
Borca această întreprindere — 
să funcționeze începînd cu toam
na aceasta. Toate bune pînă 
aici, numai că Baza... nu există 
decît în intenție. Pentru atelie
rul de reparat materialul didac
tic se fac... stud’î ; preluarea di
fuzării manualelor școlare nu 
este posibilă încă: filmoteca se 
află abia în organizare. Ideile 
oricît de bune ar fi nu dau mă
sura valorii lor decît cînd se 
traduc în fapte. Ce piedici, ne
știute pînă în momentul solici
tării aprobării consiliului muni
cipal, s-au ivit pe parcurs incit 
Inspectoratul 
birui pentru 
toate aceste 
ușura enorm 
de școli ?

TRADIȚIA BISOCII
Există locuri cărora amintirile 

le dăruiesc o viață fără de moar
te. Există tradiții care se înno
bilează în timp și se îmbogățesc 
cu fiecare generație. Anii distrug 
lemnul, acoperă de rugină fie
rul, dar păstrează cu sfințenie 
ceea ce poporul făurește cu deo 
sebită măiestrie. La Bisoca, co
moara de grai și înțelepciune 
populară este mai vie și mai stră
lucitoare ca orieînd. Bisoceanut 
— acest muntean chipeș și voi
nic — a rămas același iubitor da 
frumos, același om priceput la 
toate, căci — după cum spunea 
fi Gdobescu — este și vînător. 
și cioban, și cosaș și, mai ales» 
mare meșter la fluier și povestii 
Aici, fără nici o exagerare, sa 
poate afirma că fiecare locuitor 
este un rapsod popular. La ma
rele său talent de povestitor, la 
neasemuitul har de a doini, bi- 
soceanul a mai adăugat încă o 
calitate, aceea de neîntrecut 
dansator.

7 oale aceste bogății ale nese
catei tradiții populare s-au dez
văluit în toată splendoarea lor 
duminică, cu prilejul serbări: 
cîmpenești desfășurată pe plaiu
rile de basm ale acestui ținut. 
Frumusețile sălbatice ale locu
rilor, neverosimile în splendoa
rea lor, s-au îmbogățit cu noi e- 
lemente create de mîna iscusită 
a omului, a artistului popular. E 
greu să descrii în cuvinte fru
musețea năframei de borangic, a 
fotei, a ilicului sau a brîului, cu
sut cu migală din fir de mătase,

al cărui colorit te incintă de la 
prima vedere.

încă de la primele ore ale di
mineții, pe zeci de poteci, din 
cele șapte sate ale comunei, din 
localități apropiate sau mai de
părtate, urcau grupuri, grupuri 
de oameni. Am întîlnit printre

Festivalul
cîntecului
și dansului
din Valea
Buzăului

es pe bătrînul de 84 de ani. Ion 
Vlădoi din Pleși, pe octogenarul 
Gh Dobrotă, Radu Chioveanu 
și Cășaru Ioana și pe mulți alți, 
trecuți de vîrsta celor 60—70 de 
ani. Pe unii dintre ei aveam să-i 
remtilncsc pe scenă. în calitate 
de artiști amatori.

Către ora prînzului se aduna- 
seiă într-o poiană largă și des
fătată de razele soarelui, la o 
înălțime de peste 1000 de me
tri, cîteva mii de oameni.

Pe scena împodobită cu ghir
lande de brad, amenajată în de
corul natural al pădurii secu
lare, s-au perindat prin fața ochi
lor încîntați ai spectatorilor, ar
tiști din multe generații. Am a- 
plaudat deopotrivă prospețimea 
și vioiciunea interpretării brîu
lui de către micul artist Sori
nei Tăciulescu, de numai 8 ani, 
cît și autenticitatea și perfecțiu
nea dansului în interpretarea bă- 
trînilor Cășaru Ioana, Bălețelu 
Simion, Săpor Simion, Stanciu 
Moise șt Domnica Borcăiaș. Tra
diția frumusețea doinelor, ba
ladelor populare și haiducești, 
alit de apreciate pe aceste me
leaguri, a fost reînviată prin in
terpretarea plină de autenticitate 
a lui Gheorghiță I. Radu, rapsod 
cunoscut în multe sate înveci
nate. Ar mai fi de amintit și e- 
xecuția plină de prospețime a 
jocurilor populare locale în inter
pretarea micilor elevi din Recea, 
Bisoca sau ai tinerilor dansatori 
de la căminul cultural.

Serbarea populară de la Bi
soca, în organizarea Comitetului 
județean al U.T.C. Buzău, s-a 
înscris cu o manifestare viu co
lorată, originală și reușită. A fost 
o expoziție vie a minunatului 
port bisocean, o acțiune valoroa
să de preluare de către tînăra 
generație a unor vechi și valo
roase tradiții și obiceiuri.

ION MIHIȚ

(orele

ie 
se 
pe 
să

școiar nu le poate 
a aduna la un loc 
servicii care ar 
munca directorilor TELEVIZIUNE

BACAU: Casa da cultură

9:
15:

KA-
NEBUNA

15.30 ;
sării (ore-

sAl-

(orele

(orele

(orele

AVENTURIERII
Rulează la Patria (orele
11 30 : 14 , 16.30 ; 19 ; 21,15) ;
București (orele 14 : 16^0 ; 19 ; 
21.15).

DUELUL LUNG
Ru’.eazâ la Republica (orele 9; 
11.30 ; 14 16 45 , 18.45 ; 21,15) ;
Festival (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18.39 : 20); Feroviar (orele 
9—16.30 in continuare. 19;
21.30) ; Excelsioi (orele 8, 10.30; 
13 : 15,30 • 18 ; 20,30) ; Modem 
(orele 9 ; 11.30 : 14 ; 16 30 ; 19 :
21.30) .

TAFFf ȘI VÎNATORUL
Rulează la Luceafărul (orele 
9 : 11 15 : 13.30 : 16.15 ; 18 30 ; 
20.45) ; Capitol (orele 9 ; 11.15 ; 
13 30 - 16 ; 18.30 : 21). Circul de 
Stat (orele 10 ; 13 ; 15.30 ; 18 ; 
20 30).

DOMNIȘOARELE DIN RO
CHEFORT

Rulează la Victoria (orele 8.45 ; 
11.45 : 14 45 : 17.45 ; 20,45).

O LUME NEBUNA. NEBUNA. 
NEBUNA

R ul ea zi la Lumina (orele 9,30 ; 
15.45; in continuare 19.15).

PRIETENELE
Rulează la Central (orele 
11.15 ; 13 30 , 16 ; 18 30 ; 21).

JENIA. JEN1CIKA Șl ’
TI UȘA

Rulează ia Union (orele 
18 : 20.30)

PRIN KUR DI STANUL
BATIC

Rulează la Grivita (orele 9 ; 
11.15 ; 13.30 ; 15.45 : 18 . 20,30) ; 
Aurora (orele 8.30 ; 10,45 ; 13 ; 
15.30 : 18 : 20.15).

OSUAR
Rulează ia înfrățirea
15.30 ; 13 ; 20,30)

FREDI. LOVEȘTE TU ÎNTÎI ! 
.Rulează la Buzești (orele
15.30 ; 18) : Unirea (orele 15.30 ; 
18).

CE NOAPTE, BĂIEȚI
Rulează la Dacia (orele 9;
16.30 în continuare 18.45 : 21).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Rulează la Bucegi (orele 9; 
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ;

Tonus (orele 9 ; 15,45 în 
tinuare 18.15).

UN DOLAR GĂURIT
Rulează la Lira" (orele
18) : Moșilor (orele
20).

INIMA NEBUNA..
DE LEGAT

Rulează la Drumul . _ 
le 15 ; 17.30 ; 20) ; Viitorul (o- 
rele 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; Vitan (o- 
rel> 16 : 18.15 ; 20.30).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR 4

Rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURĂ
Rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ALEGERE DE ASASINI
Rulează la Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,20 ; 20,45) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30) : Flamura (o- 
rele 9 ; 13.30 în continuare 16 ;
18.15 ; 20,30).

STUDIU DESPRE FEMEI
Rulează la Floreasca (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30) ;

17.30 — T.V. pentru
Consultații la mate
matici (clasa a VIII-a) 
Tema : Fracții alge
brice

18.00 — T.V. pentru specia
liștii din industrie. 
Tema • Optimizări 
industriale prin cal
culatoare.

18.30 — Curs de limba en
gleză — lecția 1. (Re
luare).

19,00 — Pentru cei mici : 
Filmele „Orice naș 
își are nașul “ ; „Mi- 
haela“ ; „Hai la circ"

19.30 — Telejurnalul de sea
ră : buletinul meteo
rologic.

20,00 — Film serial „Thierry 
la Fronde".

20,26 — Opinia dumneavoas
tră...

20.45 — Transmisiune în 
rect. Noutăți la 
zina „Electronica".

21 00 — Seară de teatru : 
„Anna Christie" de 
Eugene O’Neill.

22,40 —■ Telejurnalul de noap-

SEM
• „CALATORI STRĂ

INI DESPRE ȚĂRILE RO
MANE"

Acest impresionant vo
lum apărut 
științifică și 
un colectiv 
stitutul de Istorie 
lae Iorga* se

N AL

Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

HIROȘIMA, DRAGOSTEA 
MEA

Rulează la Volga (orele 9 ; 
15,30 în continuare 18.15 : 20,30).

PASAREA TIMPURIE
Rulează la Popular (orele 15,30; 
18 : 20,30).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

Rulează la Munca (orele 
18 ; 20).

EL DORADO
Rulează la Cosmos (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

ZOLTAN KARPATHY
Rulează la Flacăra (orele 
15 30 ; 18 ; 20,30).

BOMBA DE. LA OR/A 10,10 
Rulează la Rahova 
15,30 ; 18).

MUMIA INTERVINE
Rulează la Progresul
15.30 : 18 ; 20,30).

SÎNT ȘI EU NUMAI O 
MEIE

Rulează la Ferentari
15.30 : 18 ; 20.30).

HOCUS-POCUS
Rulează la Pacea (orele 
18 ; 20 30).

CAUT O NEVASTA
Rulează la Crîngași 
15.30 ; 18 ; 20,30).

(orele

în Editura 
elaborat de 
de la In- 

„Nico- 
adre- 

sează specialiștilor în isto
rie medievală ca și „mare
lui 
Vid 
n.n.) 
tot 
ține de trecutul patriei", 
de asemenea, scriitorilor 
doritori să scrie opere pe 
teme istorice (acei dintre 
scriitori care au darul în
vierii trecutului în 
artistice").

.Călătorii*, 
mărturii 
se 
nu 
te simpli turiști ci 
sonalități ce aveau de înde
plinit felurite misiuni, fie 
că e vorba de pelerini sau 
soli în trecere, inchizitori 
iezuiți sau erudiți pe urme
le vestigiilor romane din 
Transilvania, misionari sau 
specialiști în exploatarea 
minelor și a diferitelor bo
gății naturale, episcop! ca
tolici ce-și aveau reședința 
la Baia și Bacău, negustori 
etc.

Au fost utilizate memorii, 
jurnale, corespondență, ra
poarte, tot ceea ce a putut 
constitui o mărturie despre 
trecutul nostru medieval — 
referințe asupra aspectului 
orașelor și locuitorilor 
asupra bogățiilor țării, 
nomenelor de cultură, 
ganizării de stat ș.a.

Nucleul cărții de față ar 
fi opera lui N. Iorga „Că
lători, ambasadori și misi
onari în țările noastre și 
asupra țărilor, noastre" 
(Buletinul societății geo
grafice, 1898).

nostru public a- 
de lecturi (care, 
dovedește interes 

mai viu pentru orice

forme

în
vor

au
această

fi fost

• AUGUSTE
„ARTA**,
REUNITE 
GSELL.

Acest volum pe care „E-

căror 
strîn- 
carte.

niș- 
per-

lor, 
fe- 
or-

RODIN: 
CONVORBIRI 
DE PAUL

Intră într-o încăpere nu prea mare, mobilată cu acuratețe se 
vedea că domnului Grigorescu ii plăcea să stea într-un fotoliu 
balansoar și să citească ori să urmărească programul „micului 
ecran’4.

Ochii mari cu gene artificiale ai tinerei se opriră în treacăt 
pe micuța bibliotecă a interiorului.

— Ce doriți ? întrebă gazda cu un zîmbet curtenitor.
își îmbrăcase în grabă, peste pijama, un halat subțire de casă 

Ținuta sa. deși sumară, degaja un aer artistocratic. îi plăcuseră 
femeile în tinerețe sau poate că-i plăceau și acum, căci își pri
vea vizitatoarea cu un surla dulce și curtenitor...

— Am venit, îi explica ea dînd ușor capul pe spate și scutu- 
rîndu-și părul, să vă întreb dacă primiți pensia cu regularitate, 
adică în termen. Știți, efectuăm controale...

Traian Grigorescu îi spuse că primește pensia la vreme, mai 
vru să spună și alte lucruri, dar sună telefonul. Se scuză și, 
urmărit de ochii femeii, se îndreptă spre aparat. Ridică recepto
rul și rosti, după o scurtă pauză : „Da. Eu. Bine". Puse recepto
rul la loc și. cu mîinile înfundate în buzunarele halatului, ț se în
toarse spre vizitatoare.

— Serviți un vermut sau preferați un coniac ?
— Mulțumesc... nu vă deranjați... Bineînțeles, un coniac, răs

punse ea și surise provocator.
2

Ora 19
Spre seară, bătrînul profesor Traian Grigorescu ieși din casă 

să se plimbe. Vecinii, mai cu seamă cei de Ia parter, ii știau 
ceasul plimbărilor, se obișnuiseră să-1 vadă coborînd și luînd-o 
încet, cu pas rar și egal, către artera principală a orașului ; se 
obișnuiseră să-1 mai vadă îmbrăcat într-un costum alb. demodat, 
cam larg pe trupul său încă voinic..

Ora 20

Traian Grigorescu nu părea deloc enervat de situația în care 
se găsea. Căsca, iar în răstimpuri, de parcă ar fi vrut să atragă 
atenția ofițerului de miliție că timpul nu stătea pe loc. își 
scotea ceasul din buzunar și-1 cerceta ostentativ. Cînd acele ară
tară opt $i jumătate, bătrînul vorbi pe un ton împăciuitor :

— Vă rog să lămuriți mai repede situația mea. Unde e zurba
giul care m-a reclamat.
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— E în alt birou, îl lămuri locotenentul Rășcanu.
Roman îi atrase atenția că va întîrzia și îi ordonase să nu se 

întreprindă nimic în absența sa.
„A fost un bărbat frumos puternic, își spunea Rășcanu isco- 

dindu-1. Și acum se ține bine. Aduce cu un nobil scăpătat, co- 
borît dintr-un film britanic, cu castele în paragină".

Ora 21

In jurul orei nouă, se ivi și Roman ; era mult mai bine dispus 
decît la plecare. Locotenentul privi amuzat cum își freca bucu- 
reșteanul scăfîrlia de arici. Roman nu trecu imediat la birou, ci 
își luă de o parte colaboratorul și îi șopti : „E în regulă... Mi-i 
introduci pe rînd. în ordinea asta : Jugănaru, Purje, Leonida... 
Toni să nu plece..." .’Nțeles" răspunse Rășcanu și ieși.

(Confruntările nu dau rezultatul scontat. Roman însă nu se dă 
bătut. 11 are pe Traian Grigorescu la mină).

Traian Grigorescu își scoase ceasul din buzunar, clătinînd do
jenitor din cap.

— In fond, aș putea să știu și eu de ce sînt acuzat ?... De fapt 
tînărul acela a provocat scandalul. Zău așa, și iată dumnealui a 
plecat, iar eu mai sînt aici... E tîrziu și...

— Dacă doriți, îl înfruntă Roman calm, puteți să telefonați a- 
casă... S-ar putea să mai întîrziem un pic.

— Mulțumesc, n-am telefon și n-am cui telefona...
— Sînteți convins că n-aveți telefon ? stărui Roman.
— Nu-mi arde de glume, se supără bătrînul.
Căpitanul deschise dictafonul și ordonă : .Să vină la mine Toni 

Manolache !“.
Un minut mai tîrziu. Grigorescu avu marea surpriză de a da 

ochii cu domnișoara Cristina Bălănescu de la Prevederile socia
le și, fără voia sa, tresări.

— M-ați chemat, tovarășe căpitan ? întrebă ea cu același surîs 
cuceritor din colțul gurii.

— Da tovarășe locotenent. Astăzi după amiază ați fost în „vi
zită" Ia cetățeanul din fața dumneavoastră...

— Da !
— Recunoașteți și dumneavoastră, domnule Grigorescu ?
— Da...
— Tovarășe locotenent. în timp ce vă aflați în locuința dum

nealui ca trimis al Prevederilor sociale, a sunat telefonul ?
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ditura Meridiane" l-a pus 
la dispoziția cititorilor ro
mâni interesați de artele 
plastice cuprinde crezul es
tetic al unui artist genial. 
Sînt 
formulă 
(amicale 
dintre 
mentale 
mul, raporturile creatorului 
cu natura, gîndirea și mis
terul în capodoperă, utilita
tea artiștilor. Rodin este un 
declarat inamic al copierii 
mecanice „după natură“; 
aratînd . că realismul în
seamnă „sinceritate* adică 
exprimarea adevăratelor 
stări interioare ale artistu
lui în raport cu omul ca 
existență și cu natura: 
..Sentimentul, care influen
ța viziunea mea, mi-a ară
tat Natura așa cum am co
piat-o* (p. 15) sau „Sînt de 
acord că artistul nu vede 
Natura așa cum apare o- 
mului de rînd, căci emoția 
lui îi relevează adevărurile 
interioare sub aparențe" 
(p. 16). Rodin a atras aten
ția asupra pericolului în
frumusețării exterioare, ar
tificiale a naturii: de aqi 
decurge aderența sa la ceea 
ce în prima jumătate a.se
colului trecut s-a numit 
„estetica urîtului“. In ce 
privește dialectica subtilă 
dintre adevăr și transfigu
rare în opera ce se vrea o 
întruchipare a Frumosului, 
maestru! s-a adresat prin- 
tr-un „Testament* celor ce 
ar voi să devină „minis- 
tranți ai frumuseții*: „Ti
neri, exprimați adevărul. 
Dar asta nu înseamnă : re
produceți cu exactitate în 
mod plat. Există o exacti
tate ordinară : aceea a fo
tografiei și a mulajului. Ar
ta nu începe decît odată cu 
adevărul lăuntric. Toate 
formele, toate culorile voas
tre să tălmăcească senti
mente*. (p. 114).

discutate aci într-o 
deloc pretențioasă 

colocvii) cîteva 
problemele funda- 
ale artei : realis

ADRIANA ILIESCU

— Da, a sunat, tovarășe căpitan. L-am văzut ridicînd recepto
rul și vorbind.

— Mulțumesc, tovarășe locotenent Manolache. Vă puteți re
trage...

Roman se aștepta să-1 vadă pe Grigorescu intrînd în panică. 
Acesta însă părea tulburat nu atît de descoperirea aparatului, cît 
de apariția femeii.

— Recunoașteți deci că dețineți acasă un telefon ?...
— Da, recunosc și încă unul clandestin, Rîse ca și cînd ar fi 

făcut cine știe ce glumă amuzantă.
— Atunci, de ce n-ați mărturisit-o din capul locului ?
— Pentru că maiorul de securitate Sturcea mi-a cerut să nu 

dezvălui în nici o împrejurare existenta telefonului și a misiu
nii mele... Bineînțeles, numai în prezența dumnealui...

— Totuși, ați călcat indicația, de ce ?
— Sînt bătrîn... sînt suferind de gută... Nu mai pot să suport 

jocul ăsta... Vă rog...
— O clipă. N-am terminat încă îl avertiză Roman. Precum 

vedeți, sîntem plini de surprize.
— Nu-mi rămîne decît să mă plîng maiorului Sturcea.
— Poftim, aveți telefonul la îndemînă... sau v-ați răsgîndit ?
— De obicei, el mă cheamă... Nu-i știu numărul de telefon... 

La drept vorbind, nu J-am văzut niciodată.
Roman apăsă iarăși pe butonul de pe birou. După nici un mi

nut își făcu apariția „vînzfitorul de ziare*. Traian Grigorescu nu 
se uitase să vadă cine intră : părea că din clipa în care invocase 
•urnele maiorului de securitate, situația îi devenise indiferentă...

— Domnule Leonida, răsună glasul energic al lui Roman, 
uitați-vă bine la cetățeanul care se găsește în fața dumneavoas
tră, îl recunoașteți ?

O clipă, Leonida clipi des din pleoape, de parcă ar fi căutat 
să-și amintească un lucru deosebit de important, după care în
drăzni să-i arunce insului de pe scaun o privire scrutătoare. S» 
înveseli brusc, înaintă mîlitărește doi pași, apoi exclamă :

— Să trăiți, tovarășe maior. Bucuros să vă văd... Am întrebat 
de dumneavoastră... Banii pe luna trecută să știți că nu i-am 
primit....

..Maiorul" lăsă ochii în pămînt; simțea cum îl sfredelesc privi
rile victorioase ale ofițerului și încerca din răsputeri să nu-și 
piardă stăpînirea de sine.

(VA URMA)
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CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT
IN NOUA CETATE A SIDERURGIEI ROMÂNEȘTI

(Urmare din pag. I) "

il dv. are o importanță de- 
ebită pentru întreaga noas- 
ă economie. El contribuie ia 
ezarea unei temelii trainice 
cietății noastre socialiste, la 
urirea unei baze puternice 
ntru a putea trece mai de- 
rte, spre făurirea visului de 
r al omenirii, societatea 
munistă. (Aplauze, urale). 
Aveți deplin temei să fiți 
ndri de ceea ce ați înfăp- 
t. Și trebuie să vă spun 
im, cu toate că în decursul 
lor cei ce au condus lucră- 

? au primit destule critici — 
?le îndreptățite, altele nu 
rtdeauna îndreptățite — 
nite din dorința ca con- 
icția să meargă cît mai 
e, să fie realizată la timp, 
ermen — că an de an, lună 
lună, săptămînă de săptă- 
ă, activitatea dv., s-a im- 
ătățit, s-a desfășurat în 
iiții tot mai bune ob- 
id rezultate minunate. 
?ităm pe lucrătorii din 
istetrul Industriei Meta- 
ce, conducerea ministeru- 
îentru activitatea depusă, 
și dumneavoastră, con- 

rea de partid și de 
se mîndrește cu Combina- 
iderurgic de la Galați, ne 
rim mai cu seamă cu 
le colectiv de construe- 

toi. ;i siderurgiști de la acest 
combinat (Aplauze, urale).

O dată cu dezvoltarea aces
tui gigant de oțel, se nasc, 
cresc în țara noastră și alți gi- 
ganți de chimie, de construcții 
de mașini, de energetică, pro
ducători de bunuri de consum.

Se dezvoltă, de asemenea, 
agricultura, celelalte ramuri 
ale economiei național^ Pu
tem spune că în acești.ani ai 
cincinalului pe care i-am par
curs am obținut succese stră
lucite în înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului. în întrea
ga țară încep să producă uni
tățile cincinalului pe care 
Congresul al IX-lea le-a sta
bilit făcînd ca patria noastră 
socialistă să devină mai puter
nică, mai bogată, ca nivelul de 
viață al poporului nostru să 
devină din ce în ce mai bun. 
Putem spune că în cei doi ani 
și jumătate care au trecut din 
actualul cincinal, sarcinile tra
sate de Congres au fost nu nu
mai îndeplinite, ei chiar depă
șite. Avem tot temeiul să afir
măm că în 1970 nu numai că 
vom realiza planul cincinal, 
dar îl vom și depăși și sîntem 
siguri că și dv., siderurgiștii 
gălățeni. veți contribui la a- 
ceastă mare victorie a poporu
lui român (Aplauze puternice, 
urale).

în munca uriașă pe care o 
desfășoară, poporul nostru are 
prieteni sinceri, cu care cola
borează strîns în toate dome
niile de activitate. Acestea 
sînt popoarele din țările fră
țești socialiste, cu care dezvol
tăm o largă colaborare econo
mică care, așa cum am spus, se 
materializează și devine ex
presivă și aici, în acest gigant 
siderurgic din Galați, ca și în 
alte colțuri ale țării. Conside
răm că dezvoltarea colaborării 
și cooperării cu țările socia
liste constituie un cadru minu
nat pentru dezvoltarea fiecărei 
țări socialiste, pentru întărirea 
fiecărei națiuni socialiste, ceea 
ce contribuie la creșterea for
ței și prestigiului socialismu
lui în lume, la victoria cauzei 
păcii și colaborării între po
poare (Aplauze puternice, u- 
rale).

în același timp participăm 
activ la diviziunea internațio
nală a munci», dezvoltăm cola
borarea cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. 
Avem astăzi legături economi
ce cu peste 100 de state din 
lume, ceea ce oglindește atît 
creșterea puterii economice a 
României, posibilitățile largi 
de care dispunem pentru a 
colabora cu diferite națiuni 
de pe glob, cit și justețea po
liticii partidului nostru de 
conlucrare cu toate națiu
nile lumii pe tărîrn eco
nomic, tehnico-științțfic, ca 
o bază a colaborării internațio
nale, a asigurării păcii și se
curității în lume. (Aplauze).

în fața noastră stau sarcini 
mari. Partidul și guvernul, o 
dată cu dezvoltarea bazei eco
nomice, cu grija pentru ridi
carea continuă a nivelului de 
viață al întregului popor, se 
preocupă de perfecționarea în
tregii activități economice, 
politice și sociale. Măsurile 
luate după Congresul al IX-lea 
în vederea perfecționării ac
tivității de partid și de stat, 
pentru lărgirea democrației 
socialiste, au dus la partici
parea largă a maselor largi 
populare la elaborarea și în
făptuirea întregii politici ex
terne și interne a statului nos

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
tru socialist. Nu există do
meniu de activitate, nu există 
problemă mal importantă în 
legătură cu care partidul nos
tru, conducerea sa, să nu se 
sfătuiască cu specialiștii, cu 
oamenii muncii, să nu ceară 
părerea și sfatul maselor celor 
ce muncesc. Facem aceasta 
deoarece considerăm că nu
mai astfel este posibilă ela
borarea unui program cores
punzător năzuințelor națiunii 
noastre socialiste, că numai în 
felul acesta poporul își exer
cită rolul său de făuritor con
știent al propriei istorii — is
toria măreață a făuririi comu
nismului (Aplauze, urale).

în această activitate cloco
titoare avem succese mari. 
Mai avem însă și lipsuri. în 
procesul muncii am dezvăluit 
0 serie din aceste lipsuri, am 
luat și măsuri să le înlătu
răm. Facem aceasta con- 
știenți că cu cît vom acționa 
mai ferm pentru dezvăluirea 
neajunsurilor, pentru reme
dierea lor, chemînd clasa 
muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea. întregul popor, 
să participe activ la întreaga 
activitate socială, cu atit vom 
face greșeli mai puține, asigu- 
rînd mersul mai hotărît înain
te pe calea făuririi socialismu
lui și comunismului. Noi con
siderăm că făurirea societății 
socialiste și comuniste nu se 
poate realiza decît ca rezultat 
al muncii unite a întregului 
popor — în aceasta constă 
garanția victoriei socialismului 
și comunismului. (Aplauze).

în activitatea noastră a 
trebuit să facem față unor ne
ajunsuri. Am dezvăluit la ple
nara din aprilie deschis în 
fața poporului, unele din gre
șelile comise în trecut și care 
nu aparțin socialismului, care 
au fost introduse prin fraudă 
în munca și construcția socie
tății noastre socialiste, care 
n-au ce căuta în socialism. Nu 
este admis ca măsurile ce tre
buiau și trebuie îndreptate nu
mai împotriva acelora ce se 
fac instrumente ale imperialis
mului. să lovească în vreun 
fel activul nostru de partid și 
de stat, clasa muncitoare, ță
rănimea. intelectualitatea. Dacă 
am admite asemenea lucruri, 
tovarăși, ar însemna să ne 
abatem tocmai de la principii
le construcției socialiste. Iată 
de ce partidul nostru a luat 
poziție hotărîtă față de practi
cile negative care au avut loc 
în trecut, iată de ce am che
mat întregul popor, pe munci
tori, pe țărani, pe intelectuali, 
să facem totul ca nici o dată 
(n societatea noastră să nu mai 
aibă loc asemenea fenomene 
anti-socialiste. (Aplauze pu
ternice, urale)

Se poate pune întrebarea i 
oare nu era mai bine să dăm 
aceste probleme uitării ? Doar 
ele aparțin trecutului. De ce e 
necesar să ne ocupăm de lu
cruri care nu se mai întîmplă 
în societatea noastră ? Noi am 
considerat și considerăm că 
a închide ochii, față de fapte
le negative din trecut, a ne 
face că nu știm despre ele,' 
înseamnă, într-un fel sau altul, 
a aproba aceste practici anti- 
socialiste și, pînă la urmă, 
necondamnîndu-le, nedemas- 
cîndu-le, a lăsa să existe ger
menii renașterii lor. Iată de ce 
noi am considerat și conside
răm că tot ceea ce a fost 
greșit, necorespunzător în ac
tivitatea noastră din trecut, 
trebuie supus unei critici des
chise în fața partidului și a 
întregului popor. Aceasta nu 
este numai o problemă a parti
dului, ci o problemă a între
gului popor, construcția socia
listă nu e numai a partidului, 
este a întregului popor, ea nu 
se poate înfăptui decît în mă
sura în care politica partidului, 
partidul, se identifică cu inte
resele și năzuințele poporului 
și este, în consecință, urmată 
și înfăptuită de întregul popor. 
(Aplauze prelungite, urale).

Marea Adunare Națională a 
luat, după cum știți, un șir de 
măsuri privind perfecționarea 
activității noastre în diferite 
domenii ale vieții sociale. Noi 
sîntem ferm hotărîți ca o dată 
cu concentrarea eforturilor 
spre desăvirșirea construcției 
socialiste și făurirea bazelor so
cietății comuniste, să acționăm 
cu consecvență pentru perfec
ționarea întregii activități so
ciale, pentru lărgirea demo
crației socialiste, pentru asi
gurarea participării active a 
întregului sopor la făurirea 
noii orînduiri. Noi sîntem 
conștienti că drumul pe care 
ne-am angajat este un drum 
măreț; el cere însă eforturi, 
și știm că poate fi străbătut 
cu succes și fără prea multe 
greutăți, numai în măsura în 
care întregul popor merge 
strîns unit. în același rînd cu 
partidul nostru, cu conducerea 
partidului și statului nostru 
(Aplauze, puternice urale).

Ne preocupăm să dezvoltăm 
învățămîntul, știința, cultura, 
pornind de la premisa că so
cietatea pe care o edificăm 
trebuie să fie nu numai cea 
mai dreaptă din lume, dar tre
buie să se bazeze, în același 
timp, pe tot ceea ce a creat 
mai bun omenirea în toate 
timpurile și în toate dome
niile atît material cît și spi
ritual. Numai îmbinarea 
strînsă a acestor două laturi 
ale activității umane poate 
face ca socialismul să asigure 
manifestarea multilaterală și 
liberă a fiecărui membru al 
societății. Numai astfel se 
poate ajunge la societatea co
munistă, la omul • comunist, 
stăpîn pe destinele sale, liber 
Să participe activ la conduce
rea întregii activități sociale 
(Aplauze, urale).

Cred că realizările, mai bine 
zis minunatele dv. realizări, 
constituie o artă desăvîrșită, o 
creație bazată pe un înalt en
tuziasm. Vreau să spun oame
nilor noștri de creație că le 
doresc să se apropie de opera 
acestor creatori, de năzuințele 
lor, de acești oameni ai muncii 
care făuresc într-adevăr mi
nunate perspective patriei 
noastre, realizări dintre cele 
mai bune. Aș dori ca tovarășii 
creatori aflați aici și cei care 
nu sînt aici să se inspire din 
munca pe care o depun zecile 
de mii de oameni, eroi ano
nimi, și să contribuie prin arta 
lor la înălțarea națiunii noastre 
socialiste.

Tovarăși,
Așa cum am spus, noi 

acordăm o mare importanță 
colaborării cu țările socialiste 
în domeniul economic. Punem 
în centrul politicii noastre in
ternaționale colaborarea cu ță
rile sistemului mondial socia
list, considerînd câ în această 
colaborare, bazată pe relațiile 
noi, socialiste, între națiuni 
eliberate de asuprire și ex
ploatare, stă viitorul întregii 
omeniri. Aceasta prefigurează 
viitorul în care întreaga ome
nire va fi eliberată de 
exploatarea socială și naționa 
lă, în care toate națiunile so
cialiste, se vor putea dezvolta 
multilateral, în cele mai di 
verse domenii de activitate. 
Punem, de asemenea, în poli
tica noastră externă, un accent 
deosebit pe relațiile cu toate 
statele lumii, considerînd că 
trebuie să găsim mijloacele ș» 
căile de dezvoltare a colabo- 

4 rării pașnice între popoare, de 
excludere a războiului ca mij 
loc de rezolvare a problemelor 
litigioase dintre state. Știți că 
datorită promovării acestei po 
litici, țara noastră și-a cîștigat 
pe drept cuvînt, un mare pres
tigiu și o mare autoritate în 
lume. Sîntem ferm hotărîți să 
milităm și în continuare în 
acest spirit pentru a pe aduce 
contribuția activă la întărirea 
colaborării frățești cu țările 
socialiste, la lărgirea colaboră
rii cu toate statele lumii, la 
apărarea păcii și securității, 
văzind în aceasta îndeplinirea 
năzuințelor profunde ale na
țiunii noastre socialiste (Aplau
ze puternice).

Noi considerăm că trebuie sâ 
acționăm cu toată fermitatea 
pentru a se ajunge la înfăp
tuirea dezarmării și îndeosebi 
a dezarmării nucleare. Este 
necesar să se creeze condiții 
pentru lichidarea bazelor mili
tare străine de pe teritoriul 
altor state, să se ajungă la în
făptuirea securității europene 
și, o dată cu aceasta, la pără
sirea de către trupele străine 
a teritoriului altor țări. Men
ținerea unor asemenea situații 
anacronice constituie o cauză 
a încordării. împiedică buna 
colaborare între popoare. Este 
necesar să ajungem la desfiin
țarea blocurilor militare. Se 
știe că blocul agresiv N.A.T.O. 
a fost creat cu scopuri impe
rialiste ; transformările care 
au avut loc în lume cer ca 
acest bloc să dispară cît mai 
curînd ; el constituie o pie
dică în calea destinderii in
ternaționale. Se știe că Tra
tatul de la Varșovia a 
fost creat ca rezultat al e- 
xistenței blocului agresiv 
N.A.T.O., dar încă la crearea 
sa țările socialiste s-au anga
jat ca o dată cu dispariția blo
cului agresiv N.A.T.O. să des
ființeze și Tratatul de la Var
șovia. In acest sens, conside
răm că trebuie să acționăm în 
spiritul Declarației semnată la 
București acum doi ani de 
statele participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Este și de înțeles, tovarăși, 
că securitatea europeană, crea
rea relațiilor pe baza respec
tului. independenței, suvera
nității, neamestecului în tre
burile interne nu sînt compa
tibile cu existența de baze stră
ine și trupe străine pe teritoriu] 
altor state, de blocuri mili
tare. Trebuie să acționăm în 
direcția lichidării reziduuri

lor războiului rece cu toată 
fermitatea și hotărîrea. Știm 
că sînt forțe reacționare im
perialiste care se opun ten
dințelor de destindere. Sar
cina noastră, a comuniști
lor, a țărilor socialiste, a 
forțelor anti imperialiste de 
pretutindeni, este să acționăm 
pentru demascarea lor, să asi
gurăm înfăptuirea securității 
în Europa. Tratatul de la 
Varșovia a fost conceput la 
înființarea sa ca un instru
ment de apărare colectivă 
a țăriloi' membre împotriva 
unui atac, a unei agresiuni 
imperialiste. Nici un moment 
și nici o dată nu am conceput 
Tratatul de la Varșovia ca 
un motiv de a justifica 
un amestec în treburile in
terne ale altor state. Noi con
siderăm că este datoria și răs
punderea fiecărui popor, a fie
cărui partid să-și organizeze 
viața internă corespunzător 
con’dițiunilor concrete și aspi
rațiilor lor, nimeni nu poate 
ridica pretenția că este deți
nătorul adevărului universal 
sau al unei anumite metode u- 
niversale în construcția socia
listă și că cine nu le urmează 
se abate de la socialism. Numai 
respectarea dreptului fiecărui 
partid, al fiecărui popor de a 
edifica socialismul corespunză
tor condițiilor concrete în care 
își desfășoară activitatea ajută 
cauzei socialismului. întăririi 
unității țărilor socialiste. (A- 
piauze puternice, urale).

Iată de ce poporul nostru, 
Partidul Comunist Român nu 
împărtășesc părerea acelora 
care manifestă îngrijorare față 
de ceea ce se întîmplă în 
Cehoslovacia și care consideră 
că trebuie sâ se intervină în 
procesele de perfecționare a 
societății socialiste ce au loc 
în Cehoslovacia. Noi avem de
plină încredere în Partidul 
Comunist Cehoslovac, în clasa 
muncitoare, în țărănimea, în 
intelectualitatea, în popoarele 
ceh și slovac și sîntem convinși 
că sub conducerea partidului 
lor comunist, a conducerii de 
partid și de stat, vor ști să edi
fice socialismul în Cehoslovacia 
corespunzător năzuințelor și 
aspirațiilor lor. Le dorim din 
toată inima succes. (Aplauze, 
urale).

Dorim, de asemenea, să ex
primăm solidaritatea noastră 
cu partidele comuniste și po
poarele din toate țările socia
liste, să le urăm succese tot 
mai mari în edificarea socia
lismului și comunismului în 
patriile lor (Aplauze îndelun
gate).

Avem relații largi cu multe 
partide comuniste și muncito
rești, cu un număr tot mai 
mare de mișcări de eliberare 
națională, cu alte forțe pro
gresiste de pe tot globul pă- 
mîntesc. Afirmăm cu toată tă
ria și cu toată convingerea câ 
trebuie să acționăm uniți pen
tru întărirea forței și coeziunii 
mișcării comuniste, a tuturor 
forțelor progresiste și antiim- 
perialiste, pentru a asigura 
pacea și libertatea popoarelor 
din întreaga lume. In aceasta 
constă garanția victoriei lup
tei antiimperialiste (Aplauze 
puternice).

Sîntem ferm convinși că 
năzuințele de perfecționare 
continuă a orînduirii socia
liste, că aspirațiile forțelor 
progresiste de pretutindeni vor 
fi victorioase. Avem convin
gerea câ nu există forță în 
lume în stare să readucă într-o 
țară unde a învins socialismul 
puterea capitaliștilor și a mo
șierilor ; nu există popor, 
care după ce și-a cucerit prin 
luptă libertatea, să fie gata să 
se predea, să-și lege mîinileși 
să intre din nou sub jugul ca
pitaliștilor și moșierilor. Sîn
tem convinși că popoarele vor 
ști să dejoace toate manevrele 
cercurilor imperialiste, să im
pună pacea în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).

M-am referit la toate 
acestea, aici la Galați, tocmai 
sub impresia celor ce am spus 
la început, a acestei mărețe 
opere industriale, a acestei 
uriașe cetăți, a acestui fluviu 
viu al oamenilor construcției 
socialiste în care stă garanția 
victoriei socialismului și co
munismului. Știu că la fel ca 
dv., gîndește întregul nos
tru popor, ca dv. gîndes^ 
popoarele din toate țările 
frățești care construiesc o- 
rînduirea nouă, și de a- 
ceea avem încrederea deplină 
în cauza socialismului și co
munismului în lume (Aplauze, 
urale).

Vă rog să-mi dați voie ca, 
în încheiere, acum la începu
tul unui nou drum de reali
zări, cînd se pregătesc sarci
nile pentru următorul cincinal, 
să vă urez din toată inima, în 
numele conducerii de partid 
și de stat, dv., constructorilor 
și siderurgiștilor, noi și noi 
victorii, multă sănătate și fe
ricire. (Urale prelungite, 
aplauze puternice).

In incinta Combinatului siderurgic

(Urmare din pag. I)

rului Slebing. Actuala vizită o- 
feră nu numai prilejul unei 
retrospective însuflețitoare, 
dar și a unei ample consfătu
iri asupra celor mai eficiente 
modalități și soluții pentru în
deplinirea optimă a marilor 
sarcini de viitor ce stau în 
fața colectivului.

La intrarea în „cetatea de 
foc". în întîmpinarea condu
cătorilor de partid și de stat 
au venit Ion Marinescu, mi
nistrul industriei metalurgice, 
conducătorii șantierului și ai 
combinatului, reprezentanți ai 
Comitetului de partid și ai 
organizațiilor obștești. Cuvin
tele de bun sosit ce le sînt a- 
dresate oaspeților creează 
acea atmosferă entuziastă de 
caldă apropiere caracteristică 
întîlnirilor dintre conducătorii 
partidului și oamenii muncii 
din cele mai diferite domenii 
de activitate.

Impresionantele dimensiuni 
ale acestei construcții indus
triale se impun atenției încă 
de la primul obiectiv vizitat; 
furnalul nr. 1 de 1 700 mc. de 
la a cărui șarjă inaugurală au 
trecut aproape trei luni. Este 
cel mai mare furnal al țării, 
cu o capacitate aproape dublă 
față de aceea a celor mai pu
ternice furnale ridicate în ul
timii ani la Hunedoara, și a 
cărui producție — circa 2 tone 
în fiecare minut — va repre
zenta, atunci cînd va atinge 
parametrii proiectați, aproape 
de șase ori producția de fontă 
a întregii țări în anul 1948

Conducătorii de partid și de 
stat urcă pe platforma furna
lului de unde urmăresc faza 
finală a elaborării unei șarje. 
La un semnal, un șuvoi de 
metal incandescent se f curge 
în oala de turnare, reeditînd 
pentru a 420-a oară feericul 
spectacol al descărcării mo
dernului agregat. Apoi, în in
cinta cabinei de comandă, 
unde panourile sinoptice ale 
aparatelor de măsură și con
trol indică în orice moment 
desfășurarea procesului din 
„pîntecul fierbinte" al colosu
lui, inginerul șef Ion Dinu ex
plică că toate operațiile de în
cărcare — operații deosebit de 
anevoioase la vechile furnale, 
cu o mare solicitare de efort 
fizic — se efectuează aici au
tomatizat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat se 
interesează îndeaproape de 
modul cum sînt soluționate 
problemele legate de atingerea 
în timpul cel mai scurt a pa

Remarcabile creații ale tehnicii 
și gîndirii inginerești

In hala sectorului de a- 
glomerare — următoarea e- 
tapă a vizitei — o schemă în
fățișează sugestiv întregul 
complex al gospodăririi ma
teriilor prime și aglomera toru
lui de minereu care asigură 
hrana cotidiană a furnalului. 
Magistralele estacadelor și 
benzilor transportoare, care 
leagă strîns între ele edificiile 
acestui sector, creează imagi
nea sistemului circulator al 
unui viguros și dinamic orga
nism. 1 500 tone sînt transpor
tate într-o oră de un asemenea 
„cărăuș automat11.

Intr-un asemenea loc unde, 
prin tradiție, te-ai aștepta să 
întîlnești straturi groase de 
pulbere fină așternute pe in
stalații, pe utilaje, pe îmbră

rametrilor proiectați, de core
larea operativă a capacităților 
de preluare a fontei lichide cu 
capacitatea de producție a fur
nalului, de ridicarea continuă 
a măiestriei profesionale a 
siderurgiștilor, astfel îneît sâ se 
asigure utilizarea cu maximum 
de randament a instalațiilor 
de înaltă tehnicitate. în dialo
gul ce are loc, furnaliștii și 
constructorii își exprimă sa
tisfacția și mîndria patriotică 
de a lucra la asemenea agre
gate, creație remarcabil^ a 
tehnicii și gîndirii inginerești 
din țara noastră, în care s-au 
concentrat eforturile a zeci și 
zeci de colective de pe întin
sul întregii țări. Totodată, ei 
își manifestă hotărîrea fermă 
de a stăpîni perfect tehnica 
modernă, utilajele care le-au 
fost încredințate. Oaspeții a- 
preciază strădania și perseve
rența colectivului de aici ma
terializate în scurtarea dura
tei de elaborare a șarjelor, în 
îmbunătățirea calității fontei. 
Se cer amănunte în legătură 
cu caracteristicile tehnice ale 
furnalului în comparație cu a- 
gregate similare din străină
tate. Specialiștii informează că 
rezultatele dobîndite pînă în 
prezent sînt bune, situînd acest 
furnal în rindurile celor mai 
moderne instalații de acest fel.

Ca un frate geamăn al pri
mului furnal, la mică distanță, 
se încheagă vizibil contururile 
furnalului nr. 2, avînd a- 
celeași caracteristici tehnice și 
aceeași capacitate de producție 
ca și cel dintîi. Poposind cîte- 
va minute pe platoul construc
ției, în fața unei planșe, oaspe
ții primesc explicații asupra 
stadiului lucrărilor. Folosin- 
du-se experiența acumulată la 
primul furnal, aici lucrările 
sînt mai bine organizate și co
ordonate, desfășurîndu-se în- 
tr-o cadență mult mai vie. 
Graficul de lucru este respec
tat cu strictețe, construcția 
unor anexe este devansată, 
ceea ce creează premise pen
tru respectarea întocmai a ter
menului de punere in func
țiune. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă cons
tructorilor să se străduiască, 
pe baza bogatei experiențe a- 
cumulate pînă acum, să reali
zeze noul agregat la un preț 
de cost cit mai redus. Din cele 
văzute la fața locului, din ex
plicațiile primite, se conturea
ză elocvent imaginea de an
samblu a sectorului furnale, cu 
cele patru mari agregate ale 
sale, care vor furniza econo
miei naționale de 33 ori mai 
multă fontă decît întreaga in
dustrie siderurgică a României 
antebelice.

cămintea oamenilor, domnește 
o curățenie de laborator. Elec- 
trofiltre ultramoderne captea
ză ca niște uriașe aspiratoare 
praful de minereu, redîndu-1 
procesului tehnologic și împie- 
dicînd, totodată, poluarea at
mosferei. La dispeceratul sec
torului, șeful de schimb, in
giner Cornel Doniga, dă ex
plicații cu privire la funcțio
narea în flux continuu a ben
zii de aglomerare, a exhaus- 
toarelor, a benzii de răcire a 
aglomeratorului. Din discuțiile 
cu conducătorii tehnici reiese 
că intîrzierea punerii la punct 
a întregului circuit productiv, 
în special a instalației de con- 
casare a calcarului, provoacă 
dificultăți ciclului de fabrica
ție a fontei, menține un con

sum specific ridicat de cocs, 
mărind durata de elaborare a 
șarjelor și afectînd astfel ran
damentul furnalului. O impor
tantă concluzie pe care o des
prind constructorii din convor
birea cu conducătorii de par
tid și de stat constă în nece
sitatea sincronizării perfecte a 
dării în funcțiune a tuturor 
obiectivelor, deoarece într-un 
asemenea organism complex 
orice întîrziere se răsfrînge 
nefavorabil asupra întregului 
proces. Specialiștii prezenți 
subliniază că s-au luat măsu
rile necesare pentru ca într-un 
timp foarte scurt să fie lichi
date restanțele și să se asigure 
intrarea în circuitul producției 
a tuturor fazelor de fabricație.

Traversînd artera principală 
a combinatului, care taie ca 
un ax șantierul dinspre Du
năre spre Bărăgan, oaspeții au 
în față grandioasa panoramă, 
de o perfectă și logică geome
trie, a celor mai tinere vlăs
tare ale siderurgiei românești. 
Rigorile celei mai stricte func
ționalități sînt îmbinate aici 
cu eleganța și varietatea for
melor și culorilor, peisajul in
dustria] al marii întreprinderi

Un nou „botez al focului"
la oțelărie

Oțelăria... 'Abia a trecut o 
lună de cînd primul conver- 
tizor de oțel cu insuflare de 
oxigen — agregat unic în țară 
— a elaborat șarja nr. 1. In 
cinstea vizitei conducătorilor 
iubiți, constructorii și oțelarii 
gălățeni au pregătit o nouâ( 
inaugurare cu bogate semnifi
cații: întîia șarjă a celui de-al 
doilea convertizor. Este un 
moment de adîncă emoție, trăit 
cu intensitate de acești băr
bați căliți la înaltele tempe
raturi ale făuririi metalului, 
începe elaborarea șarjei de 
debut. „Lancea insuflă cu 
un șuer de rachetă toren
tul de oxigen purificator. De 
pe platforma oțelăriei, din 
hala de turnare, din cabine
le de comandă, de lîngă ca
mera de luat vederi a te
leviziunii industriale, zeci de 
oameni urmăresc cu respirația 
tăiată aceste momente de e- 
forturi perfect conjugate, luci
de, însuflețite, ale oțelariior. 
Din melanjorul, pus în func
țiune tot cu același prilej, se 
revarsă ultimele tone de fon
tă incandescentă în oala de 
încărcare a convertizorului. 
După mai puțin de o 
oră de la încărcare, giganti
cul „ibric" în care fierbe o- 
țelul este înclinat, oferind pri
ma probă de metal seînteie- 
tor. în cîteva minute poșta 
pneumatică aduce și răspunsul 
laboratorului. Șarja poate fi 
descărcată. Efervescența oțelu
lui lichid ce curge în oalele 
de turnare răsfrînge pe chi
puri o intensă lumină purpu
rie. Un nou triumf al po
liticii economice a partidu
lui, al economiei românești. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de 
partid și de stat string călduros 
mîinile constructorilor și oțe
lurilor, felicitîndu-i pentru a- 
cest nou și important succes. 
Este evidențiată cu acest pri
lej posibilitatea deplină ca și 
noul convertizor să atingă în 
termenul stabilit indicii prevă- 
zuți, sporind aportul combina
tului la producția de metal a 
țării. Prin funcționarea alter
nativă a celor două converti- 
zoare se vor produce cite 150 
tone de oțel la fiecare 51 de 
minute, ceea ce reprezintă a- 
proape 200 tone pe oră. în fe
lul acesta oțelarii gălățeni 
vor da 71 la sută din spo
rul de oțel prevăzut pentru 
anul 1968 în întreaga econo
mie națională, urmînd ca, pînă 
la finele anului 1970. produc
ția de oțel a combinatului să 
se dubleze.

în timpul vizitei la oțelărie. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu un grup de 
specialiști din R.F. a Germa
niei, reprezentanți ai firmelor 
furnizoare care participă la 
construirea acestui obiectiv

Este prezentată apoi insta
lația electronică de calcul — 
creierul pupitrului de coman
dă și control —care va regla 
în curînd, cu precizie matema
tică. desfășurarea întregului 
proces de producție. Inginerul 
Natan Kraft, șeful oțelăriei, și 
inginerul Cornel Marian, pro
iectantul principal al instala
ției. menționează că ea va 
fi folosită nu numai pentru su
pravegherea permanentă a e- 
laborării șarjelor, dar și pen
tru determinarea parametrilor 
optimi de obținere a oțelului 
de calitate superioară, ca și 
pentru alte necesități legate de 
organizarea științifică a pro
ducției și a muncii. In discu
ția cu specialiștii combinatu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază avantajele înzestră
rii tuturor sectoarelor indus
triei cu cele mai recente cu
ceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, necesitatea de a 
se merge mai departe cu con
secvență pe acest drum fertil 
în rezultate, vital pentru ori
ce economie modernă.

...Se conturează pe fundalul 

danubiene impresionînd plă
cut privirea, dind prin vasti
tățile și înălțimile sale un sen
timent de forță și plenitudine. 
Contemplînd impunătoarele e- 
dificii ale acestor „lăcașuri 
ale incandescenței" nu se poa
te să nu evoci uriașele efor
turi care stau la temelia lor. 
Pe parcurs, conducătorii teh
nici citează cîteva cifre pro
fund expresive : în cei 7 ani 
de cînd s-au dislocat primii 
metri cubi de pâmînt a fost 
turnată o cantitate de beton 
din care s-ar putea înălța o 
construcție cu aproape 7 000 
de etaje, a cărei terasă ar 
putea fi atinsă numai de a- 
vioane supersonice de mare 
altitudine ; în construcțiile și- 
utilajele combinatului s-a în
corporat atît metal îneît s-ar 
fi putut fabrica din el aproa
pe 17 000 de vagoane de cale 
ferată; elocvent pentru rapi
ditatea cu care avansează lu
crările este faptul că ritmul 
de realizare a investițiilor a 
fost în anul 1967 și în prima 
jumătate a anului în curs de 
130 de ori mai înalt decît in 
anul cînd a demarat construc
ția* 

cerului de iulie noi clădiri im
punătoare, de o inedită plasti
că arhitecturală: sînt halele la
minorului Șlebing, încă o ve
rigă importantă din lanțul me
tamorfozei metalului de la mi
nereul de fier pînă la produse
le finite. într-un timp record 
— mai puțin de 20 de luni — 
s-au executat aici aproape un 
milion și jumătate metri cubi 
săpături și umpluturi de pă- 
mînt, s-au bătut 11000 piloni 
de consolidare, s-au turnat 
peste 150 000 mc betoane, s-au 
montat aproape 35 000 tone 
construcții metalice și utilaje 
tehnologice. Străbătînd sala de 
mașini și sala ignitronilor, a- 
poi uriașa hală a cajelor în
tinsă pe o suprafață de trei 
hectare și jumătate, oaspeții 
urmăresc cu atenție rapida 
„cură de slăbire" a lingouri- 
lor de oțel ce se transformă 
în brame de la două la 25 
tone, semifabricate desti
nate laminorului de tablă groa
să. De la capătul halei se ză
resc fundațiile și stîlpii-de be
ton ai laminorului de benzi la 
cald, unul din principalele o- 
biective atacate de constructori 
pentru -anii viitori. Alături s-a 
deschis șantierul pentru con
strucția altui obiectiv — lami
norul de benzi la rece, care 
împreună cu laminoarele de 
tablă groasă și de benzi la 
cald vor contribui la diversi
ficarea producției de laminate 
a țării, finalizînd munca meta- 
lurgiștilor din celelalte sec
toare ale combinatului. Șeful 
secției laminoare, inginer Ion 
Voinea, îi informează pe oas
peți că, într-o primă etapă, 
Șlebingul va produce două mi
lioane și jumătate tone de 
brame pe an, urmînd ca în eta
pa finală să atingă capacitatea 
de peste 4 milioane tone, ceea 
ce va însemna prelucrarea în
tregii producții de oțel a com
binatului. Performanțele sale 
situează Șlebingul între cele 
mai mari laminoare de acest 
fel din Europa. întreținîndu-5>e 
cu specialiștii, conducătorii de 
partid și de stat fac recoman
dări privind utilizarea inte
grală a capacităților de pro
ducție, buna întreținere a uti
lajelor pentru care s-au inves
tit fonduri însemnate.

în cursul vizitării laminoru
lui Șlebing, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a discutat cu cîțiva 
specialiști ai întreprinderilor 
sovietice care au furnizat uti
laj acestei secții și, felicitîndu-i 
pentru activitatea desfășurată, 
și-a exprimat dorința de a se 
dezvolta continuu colaborarea 
economică dintre cele două 
țăi i.

Conducătorii de partid și 
de stat se opresc la un nou 
obiectiv de pe acest vast teri
toriu industrial. Fabrica de 
oxigen, care pulsează su
flul viguros al vieții in 
converti zoare. Directorul Di
recției energetice a combi
natului. inginer Cornel Velin- 
cov. prezintă oaspeților proce
sul de producție perfecționat 
al acestei unități industriale 
ce a fost dată în funcțiune cu 
două luni înainte de terme
nul stabilit. Fabrica produce 
într-o singură oră 11 000 me
tri cubi de oxigen. luîndu-și 
materia primă direct din at
mosferă. întreaga „activitate 
intimă" a agregatelor este ur
mărită pe panouri de coman
dă și control de un număr mic 
de muncitori cu înaltă califi
care. La fiecare patru mi
nute, cu zgomot de avioane 
supersonice, instalațiile eva
cuează bioxidul de carbon și 
azotul separate din aerul at
mosferic. Lîngă fabrică, două 
sfere sclipitoare din oțel ino
xidabil. împreună cu o bate
rie de recipiente metalice 
înălțate pe verticală, păstrea
ză rezervele de oxigen ce ur
mează să fie absorbite de plă- 
mînii convertizoarelor.

(Continuare in pag. a IV-a)
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Oaspeții remarcă înaltul grad de automatizare

(Urmare din pag. a IlI-a)

sitatea de a se proiecta locu- w 
ințe de diverse tipuri și la 
diferite prețuri de cost, după ® 
nevoile și posibilitățile feluri
telor categorii de cetățeni.

Conducătorii de partid și de 
stat au vizitat și cîtevâ din 
magazinele complexului. To " 
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de felul cum sînt a- • 
provizionate unitățile, dacă 
produsele satisfac cantitativ și £ 
calitativ exigențele actuale ale 
cetățenilor.

Cetățenii adunați în piață 
fac o caldă manifestație de 
dragoste tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți condu- a 
cători ai partidului și statului. 
Cîteva gospodine le oferă bu- 
chete de flori, mulțumindu-le W 
din inimă pentru grija perma
nentă a partidului de a asigu-a 
ra condiții de viață cît mai W 
bune celor ce muncesc. Condu- _ 
cătorii de partid și de stat sînt ® 
înconjurați de numeroși băr
bați și femei, tineri și bătrfni. 
de un mare număr de copii 
care le string mîinile, îi îmbră- 
țișează, le adresează urări de W 
viața lungă spre binele po
porului și patriei noastre.

Apropiindu-se de o mamă cu 
un copil în brațe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Si, urează ca 
acest tînăr cetățean al Galați
lor să ajungă un destoinic in
giner al combinatului.

Oaspeții discută îndelung 
cu oamenii muncii gâlățeni, 
interesîndu-se de felurite pro
bleme ale traiului cotidian.

Pe faleza Dunării, unde ® 
continuă vizita, conducătorii 
de partid și de stat au fost £ 
informați despre lucrările ce 
s-au executat pe această im- 
portanta arteră a orașului.w 
care deschide o splendidă per- 
spectivă asupra vastelor pri- ™ 
veliști danubiene. A fost vi
zitat restaurantul „Pescarul", 
armonioasă îmbinare a arhi
tecturii tradiționale cu ele
mentele noi ale construcțiilor 
modeme. De asemenea, a fost 
prezentat vasuJ „Libertatea", 
devenit un original hotel-res- 
taurant pe apă.

în fața debarcaderului un 
grup de copii îmbrâcați în 
costume marinărești — simbol 
al unei străvechi îndeletniciri a 
gălățenilor — au oferit condu
cătorilor de partid și de stat 
buchete de flori.

De pe nava ..Miorița' 
care s-au 
privesc 
lumini, 
afluent 
fluviu. -------------
mioneseu. directorul Direcției 0 
navigației fluviale Galați, a 
dat explicații în legătura cu £ 
activitățile portuare și pers
pectivele de dezvoltare a por
tului în următorii ani. El e 
subliniat creșterea în anii cin
cinalului a capacității portului 
prin construirea unor noi su
prafețe de lucru, amenajate și 
înzestrate cu utilaje și insta- — 
lății portuare modeme, 
acesta se află în lucru, 
alte obiective, șase

MANGALIA NORD: O îmbinare a frumosului și utilului

Trib una cititor u l u i

Dezideratele unei discuții despre 4 sculpturi

Leon lancoviei — student. București, Complexul studențesc 
din Grozăvești: Lîngă intrarea în cantină a fost așezată o statuie 
înfățișînd. după nepriceputa noastră părere, grotescul. Căci 
numai astfel poate fi calificat acel amalgam de piatră, acea lipsă 
de fantezie și de bun gust. Mlădierile trupului au fost înlocuite • 
cu niște contururi imposibil de definit. Așa că, nemaî avînd poftă 
de mîncare, dorești să mergi Ia cămin. Dar pe drum dai nas în 
nas cu tot felul de mostre — monștri de tipul celui descris mai 
sus. Astfel de opei'e de artă îți pot cu ușurință crea coșmar.uri. 
(n.r.: sublinierile ne aparțin).

Rândurile de mai sus — apă
rute în ziarul nostru din 4 iunie 
a.c. — au dat naștere la păreri 
contradictorii în rîndul studenți-

lor care locuiesc la căminul 
menționat. Mulți dintre ei s-au 
adresat redacției.

• Să gîndim mai mult și
Entuziastul miting al constructorilor Perspective urbanistice

și siderurgicilor sincronizate cu forța industrială
în încheierea vizitei are loc 

un însuflețit miting la care iau 
parte peste zece mii de con
structori și siderurgiști. So
sirea Ia tribună a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț și a persoanelor ofi
ciale locale care îi însoțesc 
este tntîmpinată cu puternice 
urale și ovații — expresie a 
dragostei și atașamentului de 
nezdruncinat față de partidul 
comuniștilor, făuritorul econo
miei moderne a României so
cialiste, deschizătorul unor 
vaste orizonturi de civilizație, 
de bună stare și progres pen
tru oamenii muncii din patria 
noastră.

Mitingul este deschis de to
varășul Constantin Dăscă- 
lescu, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Ga
lați, președintele Consiliului 
popular județean provizoriu, 
care — salutînd prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a celorlalți conducători de 
partid și de stat — arată bucu
ria siderurgiștilor de a putea 
raporta conducerii partidului 
că, la 7 ani de la deschiderea 
șantierului, s-a încheiat ciclul 
complet al producției oțelului 
gălățean. Sarcina trasată de 
conducerea partidului ca, înce- 
pînd din 1968, economia țării 
să primească oțel produs la 
Galați — a fost îndeplinită.

Tovarășul Cornel Cazan, di
rectorul general al întreprin
derii de Construcții și Mon
taje Siderurgice Galați, pre
zintă un succint și sugestiv 
bilanț al realizărilor dobîndite 
de constructori, evidențiind 
că avîntul imprimat muncii 
întregului colectiv se dato- 
rește conștiinței clare a răs
punderii și cinstei acordate 
de a fi ziditorii unui obiectiv 
industrial de asemenea mare 
însemnătate pentru puterea 
economică a țării. Constructo
rii se vor strădui să facă 
și mai departe dovada hotărî- 
rii lor neclintite de a înfăptui 
sarcinile trasate de partid, pu- 
nînd la timp în funcțiune 
și celelalte obiective menite 
să transforme Galațiul în cel 
mai puternic centru siderurgic 
al țării.

Exprimînd sentimentele 
furnaliștilor, oțelarilor, lami- 
noriștilor, Ion Potoceanu, di
rectorul general al Combi
natului, subliniază marea răs
pundere care revine în pre
zent pe umerii lor de a asi
gura exploatarea agregatelor 
industriale cu maximum de 
randament, in vederea atin
gerii cit mai rapide a 
capacităților de producție pro
iectate. în numele siderurgiș
tilor, directorul general asigu
ră conducerea de partid, per
sonal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că nu-și vor pre

cupeți eforturile pentru a în
deplini cu cinste îndatoririle 
ce le revin în cadrul celui 
de-al treilea an al cincinalului, 
traducind statornic în viață di
rectivele Congresului al IX-Iea 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Străbătute de adîncă emoție, 
cuvintele rostite de tovarășul 
Apostol Costică, maistru con
structor de pe șantierul 81, 
evocă momente ale eforturilor 
eroice depuse de constructori, 
eforturi ce au solicitat din plin, 
atît aptitudinile lor profe
sionale, cît și însușirile lor 
morale. Dînd glas recunoș
tinței oamenilor de pe șan
tier pentru prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și a celorlalți conducători de 
partid și de stat în această cli
pă a bilanțului, el a spus : „Ca 
vechi constructor, recunosc în 
această prezență consecvența 
cu care partidul nostru se o- 
cupă de îndeplinirea hotărîtă 
a sarcinilor actuale și de per
spectivă, legate de edificarea 
socialismului în România".

Se apropie de microfon to
varășul NICOLAE CEAUȘES
CU. Minute în șir nu conte
nesc ovațiile și aplauzele mii
lor de participant! la miting.

După miting, conducătorii 
de partid și de stat s-au în
dreptat spre oraș.

La intrarea în Galați, oaspe
ții au fost întîmpinați cu căl
dură de mii și mii de locuitori 
ai celor mai noi cartiere ale 
orașului.

Țiglina. Denumit „oraș al 
constructorilor și muncitorilor 
combinatului", acest tînăr și 
modern cartier oferă oaspeți
lor o imagine elocventă a ver
ticalelor arhitectonice organio 
armonizate cu tabloul de forță 
industrială întruchipat de com
binat. Se fac aprecieri pozitive 
CU privire la arhitectura con
strucțiilor, la originalitatea so
luțiilor de sistematizare, la în
treținerea locuințelor, a stră
zilor și spațiilor verzi.

în ultimii ani, aici au fost 
construite peste cincisprezece 
mii de apartamente în blocuri 
elegante și confortabile, o lar
gă rețea comercială și nume
roase unități social-culturale. 
Unul din principalele puncte 
de atracție ale noului cartier 
este Piața complexului de ma
gazine din Tiglina I. împreună 
cu numeroasele lucrări monu

mentale de artă plastică, gru
puri statuare și mozaicuri, 
clădirile de aici se armonizea
ză plăcut cu peisajul atît de 
bogat in vegetație din preaj
ma Dunării. Inginerul Silviu 
Teodorescu, director a! Direc
ției de sistematizare, arhitectu
ră și proiectare în construcții, 
a prezentat macheta îm
preună cu schița de siste
matizare urbanistică a Gala- 
țiului. între altele, el a subli
niat ritmul intens în care se 
construiește pe toate șantierele 
municipiului, arătînd. totoda
tă volumul de lucrări ce ur
mează să se execute pină Ia 
sfîrșitul cincinalului. Numai 
în acest an va mai fi dată -în 
folosință o suprafață locu
ibilă de circa 72 000 m.p., 
ceea ce înseamnă 2 400 de 
apartamente, iar în urmă
torii ani alte aproape 5 
mii de apartamente. Se con
struiesc, de asemenea, și vor fi 
puse Ia dispoziția gălățenilor i 
un spital și o nouă policlinică, 
o casă de cultură a sindicate
lor și un hotel, un cinemato
graf, complexe comerciale în 
zonele noilor construcții de lo
cuințe etc. Secretarul general 
al partidului subliniază nece-

Conducătorii de partid }i de stat primesc explicațiile specialiștilor

să ne educăm gusturile
Opiniile studenților

• „Opera artistului trebuie 
pătrunsă, înțeleasă de un privi
tor exigent, cu gusturi deosebit 
de rafinate. De aceea, el trebuie 
să-și despoaie ideea de false veș~ 
minte, să despoaie ideea mate
rializată în piatră de plusurile 

•h inutile și s-o prezinte în fața o- 
™ chiulul necruțător al privitoru- 

lui, nudă, dar plină de semnifi- 
V cații (vorba populară . .să-ți 

meargă la inimă" !). Forma nu 
trebuie sâ trădeze ideea, conți
nutul ei. în cazul ciclului nostru 
de statui, intitulat ..Femei", 
compus din patru piese mai 
mult sau mai puțin reușite (poa
te fi aici și vina materialului, 
tuf calcaros — travertin eu o po- 
rozitate pronunțată), ideea artis- 
tulul se lasă căutată, ghicită, 
sub un veșmînt găunos, cioplit 
parcă cu frică. Și, să ne fie cu 
iertare. în artă ori lucrezi cu rîv-

nă, cu curaj, pentru a fi satis
făcut de munca t,a. ori renunți..." 
(ION TUTUNEA, student — 
Drept).
• „In aceste statui este încor

porată o cantitate de muncă și 
de sudoare. E drept sculptorul 
(sau sculptorii) are idei, dar nu 
și le exprimă întotdeauna cu ace
eași intensitate" (NATALIA AN- 
GHEL — studentă — Geologie).

• „Mie mi-au plăcut ideile. 
Dar prea sînt îmbrăcate într-o 
haină zgrunțuroasă (VICTOR 
TUDOSE — student — Politeh
nică).
• .Poate părerea lui Leon 

lancoviei va fi pornit dintr-o 
intenție sinceră, nevinovată (nu 
sînt împotriva gîndlrii origina
le !), dar ceea ce ni ..se spune* 
și felul cum „se spune" poate, 
într-adevăr. trezi... coșmaruri

mai ales prin enormitatea, rizi
bilul și... grotescul celor afirma
te („coșmar", obsesie a grotescu
lui ? ’).

...Ideea așezării acestor statui 
c lăudabilă și e foarte regretabil 
că a fost „salutată" în acel „bi
nevoitor" fel, care dă o imagine 
totalmente falsă.

în tot cazul prin asemenea ca
pricii „de gusțibuS" nu se poate 
vorbi în numele â nu știu cîte 
zeci de stadonți, repudiind niște 

- opere care, e adevărat, nu ating 
perfecțiunea, dar care au oricum 
valoarea lor.

...Să gîndim mai mult și să 
ne fnai educăm gusturile!" ,'v 
BAILEȘTEANU. student).

• „...Consider lăudabilă iniția
tiva înfrumusețării Complexului 
studențesc Grozăvești... Com
plexul avea nevoie do statui. Ce 
ne spun ele ? Spun — după pă
rerea mea — că eterna frumuse
țe feminină e incomunicabilă. 
Numai că ideea e contrazisă de 
studentele noastre. Frumusețea 
lor poate fi comunicată chiar și 
unui sculptor" (ANDREI PO
PESCU. student — Drept).

• ....Calificativele de grotesc
și monstruos acordate acestor 
statui sînt exagerate. Ni se im
pută oare lipsa de rafinament și 
expresivitate a unui ‘ Moore. 
Brâncuși, Richier ?... Numărul 
locurilor unde trăiesc oameni 
este cu mult mai mare decit nu
mărul operelor de artă geniale. 
Oamenii au nevoie de frumos... 
Statuile au schimbat puțin at
mosfera fadă a parcului de Ia 
Grozăvești... Părerea mea este că 
aceste statui s-ar încadra mai 
bine la Complexul Regie, unde 
spațiile sînt mai largi, mal aera-, 
te. Edilii orașului ar trebui să 
acorde o mai mare atenție rela
ției element decorativ—mediu în
conjurător.. (IOAN DANIEL, 
student — Politehnică).

_ _ ----------- pe
îmbarcat, oaspeții • 

orașul care, plin de 
se desfășoară ca un 
înstelat al bătrinului ™ 
Inginerul Iulian Si-

APLAUD SINCERITATEA REACȚIEI
Opinia criticului de artă Adrian Petringenaru

Criticul de arta ADRIAN PETRINGENARU, căruia ne-am 
adresat, a citit mal întii nota care a declanșat opiniile de față. 
L-am invitat apoi la complex pentru a vedea statnile în cauza.

Scrisorile sosite la redacție ex
primă puncte de vedere foarte 
diferite în legătură cu statuile 
recent amplasate în spațiile verzi 
de la Grozăvești. Oricît de su- 

' A biective sau de puțin fondate ar 
l’ fi unele păreri, este de salutat in- 

Anul teresui pentru domenii spimuuio 
între w care depășesc cercul strict al pro- 

dane pen-

fi unele păreri,, este de salutat in
teresul pentru domenii spirituale

priei specialități.
tru vase maritime, iar în nr- * Competenta ți gustul se for-
.... . .. . mează cu timpul, dar interesul,matom ani vor fi constrmte sincCTitofra re£ției -m faț0 unei

• -
județean

alte cinci.
Seara, Comitetul 

de partid și Consiliul popular 
provizoriu al județului Galați ™ 
au oferit o masă în cinstea 
conducătorilor de partid și • 
de stat.

lucrări de artă constituie punctul 
indispensabil de plecare, și de re
ferință. Se vîntură din păcate 
atît de multe vorbe în jurul fot
balului sau altor sporturi, în loc 
de a fi practicate, incit putem 
avea uneori impresia că aseme
nea preocupări sînt exclusive, 
lată de ce cred că dacă n-ar avea 

* alt merit decît acela că „neaștep
tata lor apariție a produs discuții 

în drum spre Galați, condu- • Printr.e stat^.e
r criminate de Leon lancoviei, Ion

cătorii de partid și de stat au Tutunea ji alții tot și-ar justifica 
fost întimpinați, la intrarea în • amplasarea.
județul Brăila, de reprezentanți 
ai Comitetului județean de • 
partid și ai Consiliului popu
lar județean provizoriu. , •

Tov. Nicolae Mihai, prim-se
cretar al Comitetului județean® 
de partid Brăila, a adresat core op,el;lKX„ t„ 
oaspeților un călduros cuvînt^ înfrumusețarea parcului cu 
de bun sosit. W rît student

Un grup de pionieri și de ceva frumos, care sa ne dea i- 
lete îmbrăcate în costume • ........... ’ " ■
populare, oferă înalților oas
peți buchete de flori și coșuri 
cu fructe.

De-a lungul drumului spre 
Galați, grupuri de cetățeni au 
salutat cu dragoste trecerea 
conducătorilor de partid și de v„Bra .
stat prin localitățile lor. ® ferite trepte intermediare,

Vom încerca însă cu ajutorul 
propriilor impresii și a celorlalte 
opinii adunate să mergem puțin 
mai departe. Spațiul cam golaș 
din jurul confortabilelor cămine 
noi ale complexului studențesc 
solicita de multă creme cîteva 
puncte de sprijin vizual. Sînt de 
aceea de acord cu tov. Tutunea 
care apreciază că „era necesară 

____ f___ r~ ’ ‘ t atît 
mai mult cu cît noi studenții stn- 
tem foarte dornici de a admira

mens# satisfacții spirituale". Imen- 
a se... Ce bine ar fi! Să năzuim 

și să lucrăm pentru asta. Dar 
pînă atunci ? Fără a fi un adept 

£ al mediocrității și cu atît mai pu
țin al platitudinii, sînt convins că 

a putem ajunge — in sculptură ca 
și în alte domenii — la o culme 
visată numai ureînd pe di- 

. „Sin-

tem foarte exigenți" spune mai 
departe autorul scrisorii și mă 
bucură să citesc aceste cuvinte. 
O negare, violentă chiar, fără nici 
un menajament, trebuie să loveas
că impostura, afacerismul sub fir
ma artei, rebutul artistic. Dar 
cum le distingem ? Cum sîntem 
siguri că nu greșim P Aici lucru
rile se complică. Negarea violen
tă trebuie să fie ultima etapă a 
unui foarte prudent și competent 
studiu prealabil. Și uneori chiar 
șl atunci poți gieși... Orice opinie 
personală în materie de artă — 
unde factorul subiectiv joacă un 
rol mult mai mare dccît în alte 
domenii — se cere enunțată cu 
decența și rezerva cuvenita. Isto
ria ne-a lăsat nenumărate exem
ple de ridicol și de cruzime re
gretabilă în respingerea unor va
lori pe care timpul le-a ridicat 
apoi în cea mai strălucitoare lu
mină.

Personal, nu cred că cele patru 
sculpturi se pot număra printre 
cele mai valoroase realizări ale 
artei noastre plastice din ultimii 
ani. Le socotesc însă lucrări o- 
neste, cu o anumita știință a în
scrierii volumelor în spațiu, cu 
respectarea relației cuvenite între 
structura materialului și formele 
modelate. 'Masivitatea corpurilor 
și simplitatea liniilor lor pot pă
rea brutale, dar ele sînt dictate 
de cerințele pietrei poroase din 
care se degajă, și această cores
pondență e o calitate artistică re
ală. Mi se pare apoi că sînt des
tul de ttșor receptibile, că un sen
timent stenic, o seninătate robus
tă, o legătură cu pămîntul la pro
priu și la figurat emană din a- 
ceste încă destul de modeste 
tui. Lucrurile se pot desigur 
cuta, dar fără pripiră și mai 
fără suficiență ironică, cum
păcate am întîlnit la unii dintre 
cei care au scris ziarului. Nu, 
tovarășe Traian Poenaru, w e

nici o „impresie modestă" cînd 
declari apăsat și convins că ochii 
dumitale „pînă la 20 de ani au 
avut timp să exerseze". La aproa
pe dublul virstei și după ani de 
studii de specialitate, cărți, mu
zee, viață în preajma artiștilor, 
spun cu toată sinceritatea că o- 
chii nu-mi sînt destul de „exersați, 
și, că am nevoie adesea de un 
timp și de mai multe reveniri, 
confruntări, pînă să-mi pot expri
ma cu răspundere părerea despre 
un tablou sau o sculptură. Nu e 
nevoie să fii neapărat specialist 
pentru a te pronunța, dar e vor
ba de ton și mai ales de O atitu
dine care — fie pozitivă, fie ne
gativa — trebuie în orice caz să 
fie deschisă, scutită de prejude
căți, culturală. Și, cine in fond 
daca nu tinerii să întrețină un a- 
semenea spirit ?

Destule răspunsuri se situează 
pe doritul sănătos teren. Redac
ția publică chiar in această pagi
nă opiniile mai mult sau mai pu
țin secere și în orice caz utile, 
sincere, ale Nataliei Angliei, ale 
lui Andrei Popescu, Victor Tu- 
dose. Ion Tutunea., loan Daniel 
și mai ales F. Băileșteanu. Citin- 
du-i m-am gîndit că o largă dez- 

’ de

sta- 
dis- 
ales 
din

batere prealabilă pe bază 
machete, fotografii, mtilniri cu 
autorii, ar fi avut dc ce și 
cine să fie purtată în incinta 
complexului studențesc. A*m ar fi 
fost normal ca gazdele, benefi
ciarii operelor astfel amplasate 
să-șt spună cuvîntul mai înainte ? 
Ar fi avut de cîștigat și calitatea 
selecției, și sculptorii, și munca da 
educație artistică în general.

Sperind că măcar in viitor dis
cuția va 
liminară 
mlndu-i 
au scris 
statui menționate sînt alese din
tre lucrările de diplomă ale co
legilor lor de la arte plastice — ai - 
tiști în devenire și nu ascund în 
spatele pietrei și dorinței de bina 
nici un interes material.

li mutată în etapa pro
creau să închei infer- 
pe prietenii noștri care 
redacției că cele patru
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Plecarea președintelui scrisori de pe șantiere

Republicii Tunisiene,
Habib Bourguiba

(Urmare din pag. I)

da onoare a prezentat raportul. 
Au fost intonate imnurile de stat 
iile Republicii Tunisiene și Repu
blicii Socialiste România. In semn 
dp salut s-au tras 21 de salve de 
artilerie.

împreună cu președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Hubib Bourguiba 
a trecut în revistă garda de onoa
re

Oaspetele și-a luat apoi rămas

bun de la șefii misiunilor diplo
matice și de la persoanele oficiale 
române prezente pe aeroport.

Șeful statului tunisian a salu
tat, de asemenea, mulțimea de ce
tățeni ai Capitalei tenifi la aero
port, care. îl aplauda cu cordia
litate șl flutura steșțulcțe cu cu- 
lo tile celor două țări.

T'n grup de pionieri a oferit 
buchete de flori președintelui Re- 

. publicii Tunisiene și persoanelor 
oficiale care l-tm însoțit in vizita 
în țara noastră.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri, , Ion £ 
Gheorghe Maurer, î?< iau un căl
duros rămas bun de la președin- 
tele Republicii Tunisiene, Habib W 
Bourguiba.

Avionul oficial a părăsit apoi 
aeroportul. în spațiul aerian ro
mânesc el a fost escortat de o £ 
formație de avioane cu reacție 
ale forțelor noastre arnyrte. e

COMUNICAT
(Urmare din pâg. I)

de cordialitate și înțelegere reci
procă, părțile s-au informat asu
pra activității și preocupărilor 
celor două țări și popoare, au 
analizat problemele colaborări’ 
româno-tunisiene și au făcut un 
schimb de păreri asupra situației 
internaționale actuale.

Cele două părți au relevat cu 
satisfacție că relațiile bilaterale 
se dezvoltă în spiritul prieteniei, 
încrederii și respectului mutual și 
au subliniat rolul pozitiv pe 
care-1 au în acest sens contactele 
dintre reprezentanții celor două 
State și ai organizațiilor econo
mice. culturale și obștești.

Evidențiind posibilitățile spo
rite de extindere a relațiilor ro- 
mâno-tuni siene, părțile au căzut 
de acord âsupra principalelor di
recții pentru lărgirea pe baze re
ciproc avantajoase a schimburilor 
comerciale, a cooperării econo
mice, tehnico-științlfice și a le
găturilor culturale. Ele și-au ex
primat convingerea că aceasta 
corespunde atît intereselor po
poarelor lor, cît și cauzei păcii 
și colaborării internaționale. Cu 
acest prilej a fost semnat un 
acord de cooperare Economică și 
tehnică între Republica Socia
listă România și Republica Tuni
siană.

în cadrul schimbului de ve
deri cu privire la problemele in
ternaționale actuale, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și președin
tele Republicii Tunisiene au scos 
în evidență amplele transformări 
înnoitoare care au loc în lumea 
Contemporană, unde, zeci de po
poare (ăi berate de sub dominația 
străină se afirmă ca state inde
pendente, aducînd o contribuție 
de preț la soluționarea proble
melor vitale ale omenirii în inte
resul păcii și progresului în 
lume. Cei doi președinți au sa
lutat prefacerile adinei care au 
Ioc pe continentul Africii și au 
reliefat semnificația deosebită a 
eforturilor țărilor africane în
dreptate spre consolidarea inde
pendenței lor naționale și reali
zarea aspirațiilor legitime de pro
gres și bunăstare.

Cele două părți au reafirmat 
solidaritatea și sprijinul lor ho- 
tărît față de lupta dreaptă a 
popoarelor încă dependente din 
Africa și din alte regiuni ale lu
mii împotriva asupririi coloniale 
și au condamnat cu energie po
litica de discriminare rasială 
practicată de regimurile din Re
publica Sud-Africană și Rhode
sia, pronunțîndu-se pentru res
pectarea drepturilor și libertăți
lor fundamentale ale popoarelor.

în cadrul convorbirilor s-a a- 
preciat că lichidarea stării d6 
subdezvoltare economică și crea
rea condițiilor ca toate popoarele

să beneficieze neîngrădit de cu
ceririle civilizației modeme re
prezintă, în lumea de azi, o pro
blemă de interes major pentru 
progresul necontenit al omenirii 
ș? asigurarea păcii mondiale. în 
legături5 cu aceasta, părțile au 
subliniat toiul primordial pe 
care îl are efortul propriu al 
fiecărui popor de a pune în va
loare potențialul Său material și 
umân pentru propășirea econo
mică și Socială. S-a evidențiat, 
totodată, necesitatea imperioasă 
a lărgirii colaborării între state, 
înlăturării barleielor și practici
lor discriminatorii din domeniul 
relațiilor economice internațio
nale» acordării de către statele 
avansate din punct de vedere e- 
conomic a unui sprijin larg și 
eficace națiunilor ce au pășit 
recent pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare.

Cei doi președinți au eviden
țiat răspunderea sporită ce revi
ne tuturor statelor, indiferent de 
mărimea lor, pentru eliminarea 
primejdiilor la adresa păcii mon
diale și statornicirea unui climat 
de încredere, înțelegere și coope
rare între popoarele lumii.

Părțile consideră că cerința 
fundamentală pentru salvgarda
rea păcii și promovarea nestin
gherită a colaborării internațio
nale o constituie așezarea rapor
turilor dintre state pe temelia 
principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi si neamestecului în tre
burile interne ale altor popoare, 
respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-si alege li
ber calea dezvoltării sale politice 
și sociale.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Tuni
siene au exprimat profunda în
grijorare â popoarelor român și 
tunisian față de continuarea răz
boiului în Vietnam și au fost de 
acord asupra necesității înfăptui
rii păcii în această parte a lumii. 
Cele două părți și-au exprimat 
speranța că se va ajunge în scurt 
timp la încetarea bombardamen
telor și a altor acte de război și 
că discuțiile care au loc h Paris 
vor crea condițiile pentru o re
glementare pașnică a problemei 
vietnameze în conformitate cu a- 
cordurile de la Geneva din 1954 
și cu respectarea dreptului po
porului vietnamez de a decide el 
însuși asupra destinelor sale.

în legătură cu problema O- 
rientului Apropiat, cei doi pre
ședinți au subliniat necesitatea 
aplicării urgente de către părțile 
interesate a prevederilor rezolu
ției adoptate de către Consiliul 
de Securitate la 22 noiembrie 
1967.

Luînd în considerare implica
țiile grave ale cursei înarmărilor, 
care duce la irosirea unor resur
se uriașe și întreține o permanen-

tă stare de nesiguranță și încor
dare în lume, părțile și-âu expri- a 
mat hotărîrea de ă acționa în “ 
Continuare pentru înfăptuirea 
dezarmării generale. Ele au sub- gk 
liniat îndeosebi necesitatea adop- " 
tării neîntîrziate a unor măsuri 
eficiente pentru înlăturarea peri- £ 
colului nuclear —- deziderat ma
jor al omenirii.

S-a subliniat de către ambele a 
părți însemnătatea deosebită pe ™ 
care o are pentru întreaga evo
luție a situației internaționale în- A 
făptuirea securității în Europa, 
cu participarea, pe baza egalită- 
ții în drepturi, a tuturor tarilor 
europene.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și președintele Republicii 
Tunisiene au apreciat, de comun 
acord, că o premisă esențială pen
tru sporirea rolului și eficienței 
Organizației Națiunilor Unite în 
menținerea păcii și securității in
ternaționale o constituie realiza- A 
rea universalității sale și respec- 
tarea principiilor înscrise în 
Cartă.

Cele două părți an relevat creș
terea forțelor care militează pen- £ 
tru eliminarea colonialismului și 
neocolonialismtihii, pentru pace si 
progres social și au învederat ne
cesitatea întăririi coeziunii parti
delor, a organizațiilor și mișcări- a 
lor democratice și progresiste din " 
întreaga lume în lupta pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de eman- £ 
cipare socială și națională a po
poarelor. Evocînd contactele sta- 
bilite între Partidul Comunist W 
Român și Partidul Socialist Des- 
turian, părțile au dat expresie £ 
dorinței lor de a extinde legătu* 
rile dintre cele două partide în 
folosul ambelor popoare, al cau- 
zei democrației și progresului.

Părțile sînt convinse că vizita 
președintelui Republicii Tunisie- ™ 
ne, Habib Bourguiba, în Repu
blica Socialistă România și con
vorbirile purtate cu această oca
zie vor contribui la întărirea re
lațiilor de prietenie, colaborare și 
înțelegere dintre cele două țări, 
în interesul lor reciproc și al pă
cii în lume.

Partea tunisiană a ținut să ex* 
prime gratitudinea sa pentru pri
mirea călduroasă care i-a fost re
zervată de către poporul român 
și conducătorii săi cît și admira
ția sa față de progresele impre
sionante realizate de către po
porul român, pe calea dezvoltă
rii si bunăstării.

Președintele Republicii Tuni
siene, Habib Bourguiba, a invitat £ 
pe președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro- £ 
mânia, Nicolae Ceaușescu, să 
facă o vizită oficială în Tunisia. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data vizitei se va stabili 
ulterior.

Pe Ungă străzi liniștite, 
prin grădini ascunse de co
roanele bogate ale pomilor, 
se înalță ziduri. Conturul 
lor îmbogățește cartierul 
Clujului dispus de jur îm
prejurul observatorului. 
Cei care n-au mai trecut 
prin locurile acestea de cî- 
teva zile pot observa acum 
că ultimul șir de cărămizi 
trece de vîrful copacilor iar 
grădina a rămas pitită la 
baza verticalelor pe care 
se clădește noul complex 
destinat studenților clujeni.

Privești în jur și nu poți 
cuprinde miile de mișcări 
care se fac intr-un minut. 
După un timp ni le imagi
năm pe cele care se repetă 
mereu, «n ritm aproape u- 
nifvrm: lovitura cazmalei 
în pămîntul cimentat de 
secetă, goana roabei încăr
cate cu materiale de con
strucție, destinderea „mo
torului", așezarea cărămizii 
intr-un loc unde e aștepta
tă. Dacă privești încă mai 
concentrat aceste mișcări, 
vezi spațiul unde se va as
cunde temelia adîncindu-se, 
vezi alături zidul înălțîn- 
du-se neîntrerupt. „Mane
vrele" constructorilor. 
Multi dintre ei sînt studen
ții anului 1 la Facultatea 
de construcții a Institutului 
Politehnic din Cluj. Au So
sit pe șantier ca să-și a- 
ducă aportul lor, prin mun
că patriotică, la înălțarea 
unuia dintre cele mai fru
moase edificii arhitectonice 
ale Clujului.

Adică, exprimtndu-ne 
simplu, se poate spune că 
stuaenții iși clădesc pro
priile case. 7 blocuri cu

circa 3 000 de locuri, o can
tină cu o capacitate egală 
numărului locuitorilor oră
șelului, un complex de au
toservire, centrala termică, 
rezervoare pentru apă etc.

Șeful șantierului, ingine
rul Cornel Gligor, pînă în 
1966 elev al „școlii" de in
gineri constructori din Cluj, 
se aseamănă cu ceilalți co
legi de breaslă. îți răspun
de repede la 2—3 între
bări, privind pe de-asupra 
capului tău șantierul unde 
observă o neregulă. Se 
scuză pentru un minut și 
pleacă. Dacă nu cunoști a- 
cest obicei al constructori
lor, aștepți un ceas, poate 
două pînă cind revine și te

Echipa lui Tiberiu Cocheci, în plină „ofensivtf*
Foto: CSOMAFĂY FRANCÎSC

Studenții clujeni construiesc

un orășel studențesc
privește mirat. Dacă îl cu
noști. ieși și tu și pornești 
glonț pe 
torului.

urmele interlocu-

Api atacat pînă acupi
3, 5, 6 și 7, ne

Tu-
căminele 
spune Cornel Gligor. 
crările sînt mai avansate la 
căminele 3 și 7 care vor fi 
terminate la roșu înainte 
de sfîrșitul anului. Fierarii 
betoniști sînt grozavi.

Rămîn zidurile pe care 
le vezi cum cresc. Cărămi
dă cu cărămidă, încărcate

odată, apoi descărcate din 
nou pe schele la îndemîna 
meșterilor. Operația nu este 
mecanică. Are ceva din- 
tr-un ritual al înălțării edi
ficiilor. Fiecare cărămidă 
reprezintă o semnătură.

„Pînă la urmă, ne spunea 
un student, dacă am putea 
vedea semnăturile noastre, 
am avea în față o panora
mă grozavă". Dar nu se 
vede. Pe nimeni nu intere
sează acest lucru. Impor
tant este că munca se va

materializa in forme zvelte 
și moderne, durabile. Peste 
2 ani vor trece pe aleile 
dintre blocuri și un inega
labil sentiment îi va în
demna să privească imagi
nea reconfortantă a locu
lui „de odihnă" pe unde se 
vor perinda nu 3 000 ci zeci 
de mii. Imaginea le trece 
des prin minte. Vor fi doar 
ingineri constructori. Cu 
mult înainte, atunci cind 
au visat prima dată să de
vină constructori, meseria

aceasta le apăruse, poate, 
sub forma unui miniatural 
edificiu care așteaptă să fie 
clădit la adevăratele lui 
proporții. Acum, pe șantier 
au înțeles un lucru: că ei 
trebuie să plăzmuiască fru
museți din ciment și lut, 
din fier și sticlă și să le 
dăruiască oamenilor. Dan 
Botez, Gheorghe Racoți, 
Toma Hail, Mircea Brezea- 
nu și Gheorghe Popa pre
gătesc armurile metalice 
ale zidurilor. Șerpii de oțel 
se întind nemișcați peste 
tot unde timpul trebuie in- 
tîmpinat cu armonii invizi
bile. Au deprins în mod 
practic o părticică din vii
toarea lor meserie. își fac 
treaba cu o conștiinciozita
te dăsăvirșită. Conștiincio
zitatea. în acest caz, creează 
durabilitate. Pe șantierul 
complexului studențesc ru
lează o mulțime de benzi 
invizibile pe care curg ne
încetat mortarul, cărămi 
zile, cimentul, elementele 
din care se nasc zidurile.

întreruperile sînt scurte. 
„Membrii" serviciului a- 
provizionare, conduși de 
studentul Tiberiu Cocheci 
călătoresc neîncetat. Cine
va le spunea „șoferii iadu
lui". Pe o punte de scînduri 
ei strecurau roabele încăr
cate „ochi" ca niște adevă- 
rați profesioniști.

Radu Teodorescu, un stu
dent mărunt și cu ochelari, 
își alege în fiecare diminea
ță un spațiu deasupra unei 
temelii, unde ar vrea să lo
cuiască peste un an sau doi. 
După ce spațiul e zidit, dă 
un anunț la „mica publici
tate", cedează camera, iar 
în dimineața următoare, 
face altă alegere, și cons
truiește mai departe.

IOAN RUS 
ROMULUS LAL

Există o tradiție, un bun cîștigat — pasiunea drumeției. 
Mii de tineri, zeci de mii, străbat țara minați de o firească 
și legitimă dorință de a cunoaște tezaurul de frumuseți și de 
a beneficia de efectul, moral și fizic, al drumeției în grupuri 
mari, organizate, sau mai restrinse, după pasiuni și aspirații 
comune. Cei mai mulți refac, la proporții reale, trasee alpine 
știute din cărți sau din auzite. Pe potecile dintre două cabane 
de munte, Ia un interval de 2-3 ore, întîlnești, cu o frecvență 
matematică. 10-12 grupuri de tineri din cele mai diferite col
turi ale tării. AJUNȘI ACOLO, LA CABANE ORI 
LA COMPI.EXELF MAI MARI, DUPĂ EFORTURI DE 
CtTEVA ORE ȘI UNEORI DE O ZI ÎNTREAGĂ, GĂ
SESC EI, ACEȘTI AMATORI DE DRUMEȚIE, CUVENITA 
OSPITALITATE LA CARE SE AȘTEAPTĂ DIN PARTEA 
CELOR ANUME PLĂTIȚI SĂ ASIGURE ȘI MASA, SĂ DEA 
Îndrumări, sfaturi, să ajute la nevoie*

în raidul-anchetă întreprins 
prin cabanele din Bucegi $i Fă
găraș, am cunoscut cabanieri re
ceptivi la nevoile turiștilor» os
pitalieri și buni gospodari. în 
acest raid am constatat însă și 
manifestări de indiferență, co
moditate șl îngust interes co
mercial, cabanieri care măsoară 
din ochi pe noul venit după în
fățișarea și „generozitatea" lui 
de consumator. Intr-un moment 
de sinceritate, responsabila de la 
cabana Cristianul Mare ne spu
nea fără jenă :

— Alei urcă zilnic, cu telefe
ricul. din Poiana Brașov, cîteva 
sute de drumeți. Eu oricum îmi 
fac planul, n-am nevoie să-l 
caut pc turiști. Vin. beau, mă- 
nîncă si pleacă.

Și cei care nu beau, adică nu
meroasele grupuri de elevi care 
vin organizați, cu dlriginții lor? 
Sînt lăiați să aștepte sau trimiși 
p® pajiște. Noi cei care am în
noptat la Cristianul Mare am 
înțeles ce revers aveau spusele 
cabaniere’ : baia închisă cu

cheia, chiuvetele sigilate, came
rele distribuite după un con
semn stabilit de conducerea în
treprinderii dip Brașov și nu
mai în funcție de interesele si 
relațiile lor pur... comerciale 
etc. Din acest motiv, un grup 
numeros de elevi de la o școală 
tehnică din București a fost ne
voit să-si continue drumul, pe 
ploaie, spre O altă cabană.

Exemplul acesta nu este izo
lat. După un asemenea criteriu, 
adică după contribuția la reali
zarea planului de casă, sînt 
triați turiștii de la cabana Bran. 
Un afiș mare avertizează încă de 
la intrare : „Se înterrice consu
marea alimentelor proprii !**. Pe 
cabanier r.u-1 interesează dacă 
turistul are, din prevedere. în 
rucsacul lui, un pateu de ficat, 
unt, alimente mai concentrate, 
potrivite efortului pe care-1 de
pune lâ drum, volens-nolens, 
trebuie să consume invariabilă 
ciorbă de carne de porc și uni
versala friptură la tavă. Pavel 
Dumitrescu frezor la Uzinele

mebudian
în localitatea Ybbs (Austria) 

au început campionatele mon
diale studențești de șah. Rezul
tate din primul tur : U.R.S.S.-
Brazilia 1—0 (3) ; Israel-Italia
4—0 ; R.F.G.-Scoția 1,5—0,5 ; 
Bulgaria-Austria 1—0 (3); An- 
glla-Islanda 1,5—0,5 ; S.U.A.-
Ceho81ovaciâ 2—1 (1); Grecia-
Olanda 2—0 (2). Echipa Româ
niei, care face parte din prima 
grupă împreună cu echipele 
U.R.S.S., Braziliei, Israelului $i 
Italiei, a avut zi liberă în pri
mul tur

★
înotătorul Guillermo Echeva

rria, una din marile speranțe 
ale Mexicului la apropiata O- 
limpiadă de vară, a cîștigat 
două titluri la campionatele na
ționale : 400 m liber în 4’26” și 
1 500 m în 17’26”8/10. Echevar
ria, care a stabilit recent un 
nou record mondial la 1500 m 
(16’28”1) (10), își va continua
pregătirile, participînd la cam
pionatele S.U.A.. programate la 
sfîrșitul lunii în Nebraska.

★
Pentru prima oară în istoria 

Jocurilor Olimpice, o femeie, a-

•
 tleta mexicană Enriqueta Basi
lio, va fi ultimul schimb al

„1 Mai" din Ploiești, întîlnit la 
cabana Trei Brazi, ne spunea :

— Se profită de faptul că sîn- 
tem în imposibilitatea de a ale
ge. Ca să mergi la altă cabană, 
îți trebuie uneori 4—5 ceasuri 
bune. Așa că renunți la prefe
rințe. Există probabil și o indi
ferență în organizarea aprovizio
nării cabanelor; este inexplica
bil cum de poți găsi peste tot,

Șuru, Bîrcaciu, ca să enumerăm 
doar cîteva din cabanele din 
masivul Făgăraș, nu se dau 
deloc cearșeafuri. Nu le au ? De 
la serviciul cabane al întreprin
derii balneo-climaterice „Pălti
niș" din Sibiu aflăm că dotarea 
a fost îmbunătățită, dar că ca
banierii țin cearșeafurile în ma
gazii făcînd economie la... să
pun.

Campionatul european feminin la baschet ț

ClȘTIMM TURNEULUI OE CONSOLĂRI;
NO ESTE 0 PREA MARL CONSUIARE-

Palmierii foșnesc ușor tresă
rind sub adierea nocturnă ce 
vine din largul Marii Meditera- 
ne. Respir aerul rece, cu un 
gust sărat în timp ce în jurul 
meu tribunele stadionului din 
Messina sînt invadate de micii 
vînzători de „gelatti", o înghe
țata delicioasă, singura în mă
sură să astâmpere setea după 
o zi de caniculă.

Ultimele echipe au intrat pe 
teren dar pentru public cit 
și pentru noi coperțile acestui 
campionat an fost închise. Gaz
de acum doi ani la Gluj, fetele 
noastre au făcut un lung drum 
pînă la Palermo și Ragusa. un 
drum pe care, sincer vorbind, îl 
vedeam mai bun. Necalificate 
decît pentru .... turneul

Corespondență 

din Italia de la

ARISTIDE BUHOIU

regre-
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ștafetei flăcării olimpice 
aprinde focul sacru la 
tombrie, cu prilejul ceremoniei 
de deschidere a celei de a 19-a 
ediții a J.O. de la Ciudad de 
Mexico.
• Ieri în finala probei de sim

plu masculin din cadrul CAMPI
ONATELOR INTERNAȚIONA
LE DE TENIS ALE SUEDIEI 
de la Baastad s-au întîlnit Ion 
Tiriac (România) și Martin Mu
lligan. Australianul 
tat victoria cu scorul 
6—4. 6—4.

a repur- 
de 8—6.

★
runda a 4-a a__

INTERNAȚIONAL
TURNEU- 

DE

INFORMAȚII
ÎNTÎLNIRE LA C.C. 

AL P.C.R

In
LUI ____ r______
ȘAH DE LA SKOPLJE, româ
nul Florin Gheorghiu (jucînd 
cu piesele negre) a remizat cu 
iugoslavul Matanovici.

Alte rezultate : Gligorici-Wa
de 1—0; B. Hievski-Uhlmann 
remiză : Savon-Parma 1—0 ; D. 
Ilievski-Minici 0—1. In fruntea 
clasamentului se află sovieticul 
Savon cu 3 puncte, urmat de 
Portisch (Ungaria) 2,5 puncte și 
o partidă întreruptă. Florin 
Gheorghiu totalizează 2 puncte 
și ocupă locul 8 din 20 partici- 
panți.

strașnic, tulburînd deopotrivă 
somnul turiștilor, în slujba- că
rora. chipurile, vșniseră.

— Sînt și alte neajunsuri, ne 
spune tehnicianul Sandor Buda 
din Cluj. Mă refer Ia cabanele 
care au curent electric alterna
tiv și unde te aștepți să găsești 
televizor, radio, priză pentru 
magnetofon. Sîntem tineri, sîn- 
tem în concediu și seara am

telor consolate, jucătoarele 
echipei României au reușit cel 
puțin aseară să cîștipe. această 
grupă. Locul era vizat atît 
de Cehoslovacia cît și de Un
garia. Victoriile directe repur
tate asupra acestor două echipe 
ne-au situat pe locul OPT. Pu
țin, foarte puțin. Ne amintim cu 
nostalgie de jocurile anului 1964 
de la Budapesta sau de cele 
ale anului 1966 de la noi și nu 
putem trece cu vederea că a- 
tunci ocupaserăm locul patru 
în ierarhia europeană. Este a- 
devărat, dacă nu eram cuprinși 
într-o grupă atît de dificilă ca 
cea de la Palermo, atunci pu
tea realiza mai mult. Nu este 
încă momentul unor analize mai 
profunde. Cred însă că o ase
menea analiză a baschetului 
nostru feminin este absolut ne
cesară. Cu o condiție să nu 
o facem pentru a găsi numai 
scuze. Baschetul feminin româ
nesc are posibilități mai mari. 
Ne-a demonstrat-o, excelent 
victoria asupra Cehoslovaciei.

Dacă victoria asupra Cehoslo
vaciei ne consolează ori nu, lo
cul 8 invită la meditație. Vrem 
mai mult de la baschetul nos
tru feminin. Despre laureați ?

Campioana europeană,
U.R.S.S., este încă o formație 
pe care nu o poți depăși decît 
dacă aduci în teren jucătoare 
de peste 2 metri! Deocamdată 
unica șansă este să folosești sca
ra pompierilor pentru aseme
nea giganți! Cerem și noi cu 
hotărîre federației internațio
nale să studieze problema în
ființării unui campionat spe
cial pentru jucătoarele masive, 
înalte. Personal nu cunosc de
cît cazul unui singur baschet
balist de talie mică, americanul

N. Bălcescu, conducătorul unui 
grup de elevi aflați în excursie.

— Pentru cabanieri, turiștii 
nu au vîrstă, mari sau mici, sînt 
tratați toți la fel: un pat, o pă
tură, și... la culcare. Se cultivă 
părerea că la munte mergi doar 
să admiri înălțimile. De aceea 
pînă și aparatele de radio stau 
în camerele cabanierilor.

Ii cerem părerea lui V. Ol-

Concurenta „rentabilității11 
a înghițit ospitalitatea?

Raid anchetă in cabanele turistice din Bucegi și Făgăraș

aceeași mîncare de parcă ar fi 
gătită in aceeași oală, de regulă 
din grăsimi de porc.

Dar cine sâ-1 determine. în 
condițiile în care fiecare caba
nier își face singur statutul și 
programul lui. cînd multi dintre 
ei au pe lîngă cabane o întreagă 
gospodărie proprie ? Din aceas
tă cauză, și din altele, găzdui
rea suferă. La Bran, Sîmbăta, 
Secuiul, Negoiul cearșafurile de 
pat se schimba foarte rar, iar 
la Bîlea-Cascadă, Podragul,

Așadar, aceste abateri de Ia 
disciplina de serviciu sînt cu
noscute la întreprindere, dar 
cu aceeași comoditate nu se iau 
măsuri. Este atît de greu să se 
ajungă la cabane ? Nu ’ De două 
sau de trei ori pe lună, cîțiva 
delegați ai întreprinderii urcă 
pentru încasări și controlul 
gestionarilor. Cum fac ei con
trolul aveam să vedem și noi la 
Cabana Bâlea-Cascadă, cînd 
în seara zilei de 25 iunie a.c. 
„controlorii* au tra« un chef

dori să ne distrăm, să ascultăm 
muzică, să dansăm. De ce nu 
s-ar amenaja, ceva mai alături 
de camerele de dormit, simplu, 
în aer liber, o pistă de dans sau 
un loc pentru tradiționalele 
jocuri de cabană ? De ce nu se 
găsesc măcar jocuri de remy. 
șah, cîteva cutii care n-ar cere 
investiții și nici un spațiu exa
gerat ?

Intervine în discuție $1 învă
țătorul Gh. Dobre din satul

teanu, responsabilul cabanei 
Bran, în legătură cu lipsa tele
vizorului.

— Eu am refuzat televizorul. 
Dacă l-aș avea instalat în su
fragerie, atunci sufrageria ar fi 
mereu plină și nimeni n-ar mai 
consuma. Așa că...

De aceea nu ne-a surprins că 
întreaga cabană a devenit o cir
ciumă preferată de localnici. 
Credem că există un viciu de 
fond, dus la rangul de crite
riu, conform căruia un cabanier

Jim Feather, care deși arc 1,62 
metri, înscrie în 
medie cîte 20 de 
care meci.

Reprezentativa 
cucerit pe merit medalia 
argint. Joc modern, de __ _
mișcare, cu combinații rapide 
.Sub panou, „Progresul" echipei 
iugoslave îmi aduce aminte, A 
fără să vreau, de faptul că ™ 
acum cîțiva ani noi cîștigam 
în fața acestei echipe. Să fi —. 
regresat baschetul nostru atît 
de mult ? Pe locurile urmă
toare au trecut Polonia, R.D.G., 
Bulgaria, Italia și Belgia.

Plecăm din Sicilia cu multe 
amintiri plăcute. Impresionant 
este faptul că baschetul face a- A 
iei concurentă fotbalului. Nu 
odată am văzut aici grupuri de 
copii care, instalîndu-și coșuri a 
chiar pe palmierii din stradă

campionat în 
puncte de fie-

Iugoslaviei a 
de 

mare A

organizau adevărate dispute. 
Au fost însă unele lucruri care 
ne-au întristat. Așa, de e- 
xemplu, araniamenteie din par
tida Polonia-Bulgaria (care a 
afectat Cehoslovacia), arbitra
jul din meciul Italia — Polonia 
(în care gazdele au fost 
pur și simplu furate de o vic
torie) sînt fapte pe 
care Federația Internațională 
este obligată să le pună în dis
cuție. Altfel este compromisă 
noțiunea de luptă sportivă, no
țiunea de echitate.

Aș vrea să remarc încă un 
fapt — de data aceasta amu
zant. în tradiția campionatelor 
intră și desemnarea unei „Miss 
Europa", cea mai frumoasă și 
simpatică jucătoare. In fie
care zi pe terasa hotelului „Ri
viera" ziariștii au purtat discu
ții aprinse cu spectatorii sici
lieni care vroiau să-și exprime 
Și chiar să-și impună părerile 
personale în materie de gra
ție feminina. .Polemica s-a în
chis însă în hazul tuturor. Ieri, 
pentru a liniști spiritele, un 
coleg belgian propunea ca Miss 
Europa să fie... o spectatoare 
siciliană. Astăzi însă ne-am dat 
cu toții votul pentru Hilde Ver- i 
miere (Belgia).

Luni după-amiază, tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu dele
gația Uniunii Naționale Afri
cane (T.A.N.U.) din Tanzania, 
condusă de tovarășul Jackson 
Kaaya, președinte al Comite
tului regional Arușha, mem
bru al Comitetului Executiv 
Național al T.A.N.U., care 
face o vizită în țara noastră.

A participat tovarășul Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Întîlnirea a decurs într-o at
mosferă cordială.

★
Cu prilejul plecării definitive 

din Republica Socialistă Româ
nia, ambasadorul Austriei la 
București, Johann Manz, a ofe
rit luni după-amiază o recepție 
în saloanele ambasadei.

La recepție au participat Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Bucur Șchio- 
pu, Adrian Dimitriu, Nicolae 
Giosan, miniștri, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al _ municipiului

•
 București, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai con-? 
ducerii unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

CRONICĂ
Prin decret al Consiliului de 

• Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Ilie Voicu a 
fost numit în funcția de pre- 

_ ședințe al Consiliului de admi- 
nistrație al Băncii Române de 
Comerț Exterior.

★
d în cursul zilei de luni, la

Beiuș, Reșița și Focșani, s-au 
• deschis taberele-curs organizate

de Societatea de științe geogra
fice din țara noastră pentru 

• profesorii de specialitate din
școli generale și licee. Timp de 
aproape două săptămîni, cursan- 
ții vor studia aspecte geologice. 

O geografice și speologice carac- 
teristiee Munților Apuseni, par
ticularitățile geologice, geogra- 

• fice si hidrologice ale Defileului
Porților de Fier, morfologia 
Văii Cernei, a munților Banatu- 
lui și Semenicului etc.

este apreciat sau nu în funcție 
de realizarea planului de des
facere, și nu și de spiritul lui 
gospodăresc, de solicitudinea și 
grija care trebuie s-o poarte 
turistului obosit care-i trece pra
gul. Așa se explică faptul că la 
cabane se aduc de regulă doar 
băuturi alcoolice, și încă din 
cele cu prețuri ridicate. Pînă și 
apa minerală este condiționată 
de cumpărarea unei sticle de 
vin, la... trei sferturi. Putem să 
admitem că este vorba aici de 
lăcomia unor cabanieri. Dar 
ne întrebăm cum de uită condu
cerile întreprinderilor balneare 
că majoritatea drumeților din 
acest sezon sînt tineri, mulți 
dintre ei elevi, care dispun de 
o sumă limitată, economisită 
de-a lungul unui an întreg ?

Să admitem că unele cabane, 
situate pe creastă și la mari de
părtări, pot fi mai greu aprovi
zionate cu toate sortimentele de 
alimente și băuturi. Dar ele tre
buie să rămînă niște oaze spre 
care să te îndrepți cu certitu
dinea că găsești o atmosferă 
primitoare, familială. în realita
te, în multe din cabanele din 
Făgăraș și Bucegi, te întîmpină, 
încă de la intrare, zeci de afișe 
conținînd. tot soiul de interdic
ții : „Este interzis cîntatul !“, 
„Este Interzisă deschiderea fe
restrei !°, „Este interzis jocul !*, 
etc. Pînă și pentru ușa de la 
sobă s-a tipărit un afiș. (Cabana 
Bîlea-Cascadă). Acest afișaj ostil 
întîlnit pe toți pereții l-a deter
minat pe un elev din Constanța, 
Z. Ovidiu, să constate cu tris
tețe.

— Aici, oare, nu-i nimic per
mis, tată ?

N-au deloc haz oamenii a- 
eeștia. $i că cei care au venit cu

(Agerpres)

această inițiativă năstrușnică 
n-au deloc haz, asta n-ar de
ranja prea mult. Uimitor este 
faptul că hîrtia și sumele chel
tuite cu tipărirea interdicțiilor 
n-au fost folosite pentru scopuri 
mai utile. Avem în vedere, în 
primul rînd, afișul de largă in
formație turistică, referitoare la 
zona respectivă, sugerat și cu 
alte ocazii, simpla invitație 
„Petreceți un concediu plăcut 
vizitînd cabanele montane", în
scrisă într-o manieră provincia
lă, vetustă, pe placarde din 
lemn și așezate la răscruci de 
drumuri (de șes) nu rezolvă 
nevoia turistului de a afla ce 
versanți, ce văi, ce ape sînt în 
preajma cabanei la care a po
posit, ce floră și ce faună sînt 
în pădurile pe care le va stră
bate, ce poteci și la ce intervale 
de timp se poate ajunge la alte 
cabane ?

„Nimicurile" acestea, ca și lip
sa unui mers al trenurilor (auto
buzelor), lipsa ziarelor, a revis
telor $i cărților poștale ilustrate 
creează multe nemulțumiri tu
riștilor. De altfel la nici o ca
bană din Făgăraș nu găsești un 
ziar, o ilustrată, un obiect de ar
tizanat cu valoare de amintire, 
în sarcina celor care aprovizio
nează cabanele nu intră această 
preocupare.

La rîndul lor, poșta șl 
C.L.D.C.-ul refuză să-și asume 
asemenea obligație. Cineva tre
buie să intervină cu măsuri ho- 
tărîte. actualizînd proverbul că 
atunci cînd doi se ceartă al 
treilea (turistul) cîștlgă, Ș! a- 
cest cîstîg este infinit mai mare 
și în folosul principalului be
neficiar, turistul, aflat la cabane 
și pe cărări de munte.

PETRE ZĂRNESCU
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popas, după o acțiune impotri-

încheierea sesiunii Comisiei Demersul
economice ioter-guvernamentale lui U Thant

româno-sovietice în conflictul

nigerian

Angola: luptători din nndul forțelor patriotice în timpul unui 
va armatei colonialiste

„Forțele patriotice sînt mai Recorduri tragice pe
puternice ca oricind

Directorul biroului din Saigon al agenției

U.P.I. despre situația din V.'atnamul de Sud
Agenția U.P.I. a transmis o 

amplă apreciere asupra situației 
din Vietnam făcută de Eugene 
Risher, directorul biroului din 
Saigon al U.P.I. Subliniind că în 
ciuda optimismului oficial cu 
privire la cursul războiului din 
Vietnam manifestat în cercurile 
militare ale S.U.A., progresele 
realizate sînt insignifiante, auto
rul scrie : „Trupele americane au 
în prezent un efectiv de 530 000 
de oameni în Vietnam. Una din 

* fiecare nouă persoane în Vietna
mul de sud este un american an
gajat în război; în ciuda acestor 
concentrări masive de forțe însă. 
Vietcongul (forțele patriotice sud- 
vietnameze — n.r.) este mai pu
ternic ca oricind".

„Impresia mea asupra Vietna
mului, unde am petrecut 18 luni, 
este a unei tragedii teribile. In 
rîndul poporului sud-vietnamez 
se manifestă repulsie față de a-

cest război și resentimente cres- 
cînde împotriva americanilor" — 
Risher arată în continuare că trei 
fapte sînt mai evidente ca ori
cind în Vietnamul de sud: „Viet- 
congul controlează un teritoriu 
mai mare decît în urmă cu 18 
luni, luptă cu arme mai bune și 
ucide pe americani într-un ritm 
dublu decît în 1967; a construit 
un sistem logistic complicat care 
îi permite să-și realizeze aprovi
zionările, sistem căruia atacu
rile noastre aeriene nu au reușit 
să-i pună capăt".

In continuare, autorul artico
lului subliniază că nici pe fron
tul politic americanii nu au reu
șit să obțină progrese mai mari 
în Vietnamul de sud. „Regimul 
președintelui Nguyen Van Thieu. 
care costă o avere pe americani, 
nu a fost în stare pînă în pre
zent să creeze o forță politică 
care să rivalizeze cu Vietcongul".

In legătură cu situația

din Cehoslovacia

Ședința Comisiei pentru afacerile
externe a Adunării Naționale

a R. S. Cehoslovace
PRAGA 15 (Agerpres). — 

Comisia pentru afacerile ex
terne și Comisia jurițico-con- 
stituțională ale Adunării Na
ționale a R.S. Cehoslovace a 
adoptat o declarație în legă
tură cu situația politică ac
tuală din Cehoslovacia, anunță 
agenția G.T.K.

„Noi, se spune în declarație, 
subliniem principiul potrivit 
căruia baza politicii noastre 
externe este și rămîne alianța 
și prietenia cu Uniunia So
vietica și cu celelalte țâri so
cialiste, care se întemeiază pe 
sarcinile generale socialiste, ale 
respectului reciproc, ale inter
naționalismului, neamestecului 
și egalității în drepturi".

In continuare In declarație 
se arată că „procesul actual de 
renaștere din Cehoslovacia 
este îndreptat spre întărirea 
socialismului la noi și adîn- 
cirea relațiilor cu celelalte 
țări socialiste. De aceea, noi

respingem informarea nejustă 
despre evenimentele din Ce
hoslovacia și cerem ca în apre
cierea situației de la noi să se 
aibă întotdeauna în vedere 
poziția organelor noastre poli
tice și de stat, care pot în mod 
exclusiv să conducă dezvolta
rea în țara noastră".

„Noi așteptăm, se spune 
apoi în declarație, ca statele 
prietene sâ sprijine procesul 
nostru intern de renaștere și 
să nu întreprindă nimic ce ar 
complica situația internă din 
Cehoslovacia și ar putea crea 
surse de neîncredere și de în
cordare între țările noastre și 
unele state socialiste".

„Noi, se subliniază în în
cheiere, sîntem pentru con
vorbiri și discuții prietenești 
cu privire la deosebirile de 
păreri cu țările socialiste în 
spiritul argumentării tovără
șești și obiective, respectîn- 
du-se suveranitatea, egalitatea 
în drepturi și neamestecul.

MOSCOVA 15. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite : Intre 12 și 15 
iulie 1968 a avut loc la 
Moscova cea de-a doua sesiu
ne a Comisiei interguvemamen- 
tale româno-sovietice de colabo
rare economică.

Delegația română a fost con
dusă de Gh. Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, președintele părții ro
mâne a comisiei, iar delegația 
sovietică de M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice a comisiei.

Comisia a examinat probleme 
ale colaborării economice dintre 
cele două țări, îndeosebi ale 
cooperării în domeniul indus
triei chimice, construcțiilor de 
mașini, industriei de extracție a 
țițeiului și petrochimiei, indus
triei ușoare și alimentare și a 
trasat căi concrete pentru dez-

voltarea în continuare a acestei 
colaborări.

S-au examinat, de asemenea, 
rezultatele îndeplinirii protocolu
lui româno-sovietlc privind schim
burile de mărfuri pe anul 1967, 
precum și posibilitățile lărgirii 
continue a schimburilor de 
mărfuri în interesul ambelor țări 
și au fost adoptate hotărîri con
crete.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere reciprocă.

★
După semnarea protocolului, 

M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a oferit un cocteil în1 
cinstea delegației guvernamenta
le române condusă de Gh. Ră
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

A participat Teodor Marines
cu, ambasadorul României 
Moscova.

Secretarul general al O.N.U., 
U. Thant a cerut generalului 
Gowon, șeful guvernului fede
ral nigerian să trimită de ur
gență un reprezentant special 
al O.N.U. pentru a stabili mo
dalitățile de a veni în ajutorul 
populației din regiunea de 
„centru-est" a Nigeriei (Bia- 
fra).

în același timp, U. Thant a 
convocat pe reprezentanții la 
O.N.U. ai Coastei de Fildeș, 
Gabonului, Tanzaniei și Zam- 
biei, țări care au recunoscut 
Biafra, și le-a cerut să inter
vină pe lîngă conducătorii bi- 
afrezi pentru ca aceștia să-și 
aducă aportul la îmbunătăți
rea situației populației biafre- 
ze.

la
Agenda

parlamentară

Interviul președintelui

BELGRAD 15 (Agerpres) — 
„Evenimentele din Cehoslovacia 

nu trebuie dramatizate" — a de
clarat președintele R.S.F. Iugosla
via, losip Broz Tito, într-un in
terviu acordat redactorului șef al 
ziarului „AL AHRAM", anunță 
agenția Taniug. Este neîndoielnic 
că amestecul uneia sau mai mul
tor țări în treburile interne ale 
altei țări constituie o mare gre
șeală".

Președintele Tito a arătat apoi 
că „situația nu este de natură să 
pericliteze socialismul în Cehoslo
vacia". Dacă s-ar ajunge la o in
tervenție sau la exercitarea unor 
presiuni puternice din Occident, 
care să constituie o primejdie ne
mijlocită pentru sistemul social ca 
atare, în acest caz Cehoslovacia 
are o armată proprie care s-o a- 
pere, are un partid comunist și o 
clasă muncitoare, 
Tito.

rli belgieni sînt și ei interesați 
ca Cehoslovacia socialistă să fie 
tot mai prosperă și mai mult în 
măsură să contribuie la triumful 
cauzei mondiale a păcii, pro
gresului, libertății și fericirii po
poarelor.

a subliniat

★
BRUXELLES 15 

— Intr-o telegramă 
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, Marc 
Drumaux, în numele Biroului Po
litic al Partidului Comunist din 
Belgia, mulțumește pentru in
formațiile pe care o delegație a 
acestui partid le-a primit din 
Praga în legătură cu situația din 
Cehoslovacia. Aceste informații, 
se spune în telegramă, ne înar
mează pentru îndreptarea și com
baterea aprecierilor tendențioase 
cu privire la Cehoslovacia, difu
zate de propaganda burgheză. In 
cunoștință de cauză, deci, asigu
răm partidul vostru și Comitetul 
său Central de solidaritatea co
muniștilor din Belgia. Lupta ’ 
voastră împotriva forțelor reac
ționare și pentru înflorirea de
mocrației socialiste este o luptă 
justă. Voi o desfășurați de co
mun acord cu muncitorii organi
zați și cu cei mai buni intelec
tuali din tara voastră. Vă urăm 
succes deplin, deoarece muncito-

(Agerpres). 
adresată Co

★
LONDRA 15 (Agerpres). — 

Ziarul „MORNING STAR" pu
blică raportul prezentat de Jack 
Woddis, șeful secției internațio
nale a Partidului Comunist din 
Marea Britanie la ședința Comi
tetului Executiv al partidului, în 
care se subliniază că, „comuniș
tii britanici salută evoluția pozi
tivă care a avut loc în Ceho
slovacia, evoluție ce poate fi de 
mare importanță pentru socia
lism".

In raport se spune în conti
nuare : „Ne exprimăm solidari
tatea cu Partidul Comunist Ce
hoslovac și sîntem încredințați că 
Partidul Comunist Cehoslovac și 
oamenii muncii sînt capabili să 
depășească primejdiile față de 
care ei au atras atenția, primej
dii care rin din partea acelora 
din Cehoslovacia care ar da îna
poi de la socialism".

După ce face o trecere în re
vista a situației politice și eco
nomice din Cehoslovacia, rapor
tul se referă la preocupările ma
nifestate de unele partide față de 
evoluția din această țară. „To
varășii cehoslovaci, se spune în 
raport, sînt pe buna dreptate do
ritori ca acest lucru să nu se 
facă într-un mod care dă apa
rența unei intervenții în trebu
rile interne ale Cehoslovaciei. 
Acest lucru și, încă mai mult, 
orice amestec concret nu ar face 
decît jocul forțelor antisocialiste 
și antisovietice din Cehoslovacia 
și le-ar da prilejul dc a miza pe 
sentimentele naționaliste, astfel 
îneît să agite opoziția față de 
conducerea partidului cehoslovac 
și față de Uniunea Sovietică.

„continentul tînăr"
America Latină este un continent tînăr. Tînăr în toate pri

vințele : pe plan geologic, istoric, politic. Tînăr și în accepția 
literală a cuvîntului. In Venezuela, de exemplu, cei sub vîrsta de 
18 ani formează mai bine ue jumătate din populație. In Peru 
peste 40 la sută din locuitori nu depășesc vîrsta de 20 de ani. 
Date generale publicate recent de Institutul latino-american pen
tru planificare economică și socială, apreciază, pe baza ultimelor 

recensăminte efectuate, că pe continentul sud-american 45 la 
sută din populație este sub vîrsta de 20 de ani.

Pare paradoxal, dar în spatele acestor cifre și procente, în spa
tele „recordului" de cel mai tînăr continent, se ascunde o dramă. 
Despre dimensiunile și implicațiile acestei drame ne vorbesc da
tele unui studiu realizat sub egida U.N.I.C.E.F. (fondul Națiu
nilor Unite pentru copii) studiu dat publicității la Geneva. Ca 
un motto adecvat acestui studiu, am înclina să transcriem cu
vintele lui Miguel Asturias : „Continentul nostru este tînăr pen
tru că tinerețea se vestejește înainte de a înflori". Datele pre
zentate sînt edificatoare. 93 la sută din copiii peruvieni sînt 
subalimentați și doar 3 Ta sută dintre ei beau lapte. în Ecua
dor, din 100 de decese, 54 sînt ale copiilor sub 10 ani; în fie
care an, sute de mii de copii mor din cauza lipsei de asistență me
dicală. In Columbia, 40 la sută dintre noii născuți mor înainte 
de a fi atins vîrsta de 3 ani,din cauza subalimentației, iar peste 
o treime din tinerii între 17—22 de ani suferă de tuberculoză.

Potrivit sondajelor statistice efectuate în majoritatea țărilor 
latino-americane, copiii sub 15 ani formează circa 18 Ia sută din 
populația activă. Date obținute prin intermediul Organizației 

foarte 
mun- 

micile

înlernaționalc a Muncii atestă că folosirea copiilor este 
răspindită în agricultură (numai pe plantațiile din Ecudor 
cesc 118 000 copii sub 15 ani), în industria ușoară, în 
ateliere.

Alt grup de cifre din studiul U.N.I.C.E.F. se referă Ia 
rele din calea pregătirii elementare a tinerilor, bariere care au 
repercusiuni dureroase asupra dezvoltării și însăși posibilităților 
de existență ale tinerei generații. Pe plan global, pe întregul 
continent sud-american 80 la sută dintre copii și tineri sînt în 
imposibilitate de a-și termina instrucțiunea elementară. Nivelul 
mediu do instrucțiune în America Latină se reduce la... două 
clase primare. Numai 20—25 la suta dintre tineri reușesc să 
termine patru clase primare.

Dacă poetul guatemalez a exprimat plastic esența tristelor 
realități ale „continentului tînăr . autorii studiului U.N.I.C.E.F., 
nu pot, la rîndul lor, după o amplă investigație, să nu tragă con
cluzii mai profunde. Faptul că milioane de tineri de pe con
tinentul sud-american nu au posibilități normale de dezvoltare, 
faptul că milioane de oameni „îmbătrînesc" și se sting înainte 
de vreme, este — arată autorii studiului „consecința directă a 
subdezvoltării economice în majoritatea statelor acestui conti
nent". Găsim în aceasta lapidară concluzie cauza profundă, iz
vorul „dramei continentului cu cei mai mulți tineri".

Un număr de 11 elevi de 
la Școala militară Agujas Ne- 
gras urmează să apară în fața 
unei Curți Marțiale sub acu
zația de a fi distribuit mani
feste antiguvernamentale cu 
prilejul recentelor manifesta
ții studențești din statele Gu- 
anabara și Sao Paulo. Genera
lul Adolfo de Paula Couto, 
care a condus ancheta din în
sărcinarea Ministerului Apă
rării, a refuzat să comunice 
data începerii procesului.

barie-

EM. RUCAR

„Săptămîna
Mării Baltice"

La Rostock — R. D. Germană 
— s-a încheiat „Săptămîna Mării 
Baltice", tradițională întîlnire a 
reprezentanților țărilor riverane, 
precum și ai Norvegiei și Islandei. 
Cei peste 2 500 de participanți la 
acest for internațional au dezbătut 
problemele legate de asigurarea 
păcii și securității în Europa. Au 
fost adoptate o serie de docu
mente, între care „Declarația cu 
privire la pacea și securitatea în 

1 Europa de nord și în regiunea

de la Varșovia
După cum anunță agenția 

TASS, la 14 și 15 iulie a.c. la 
Varșovia a avut loc o întîlnire a 
conducătorilor de partide și de 
guverne din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Democrată 
Gennană, Republica Populară 
Polona, Republica Populară Un
gară, Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste.

Participanții la întîlnire — se 
arată în comunicatul dat publici
tății — au dezbătut probleme 
care constituie obiectul interese
lor lor comune.

In cursul întîlnirii a avut loc 
un schimb de păreri referitor la 
cele mai actuale probleme ale si
tuației internaționale, ale asigură
rii păcii și securității în Europa, 
la problemele mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale. A fost 
subliniată cu toată vigoarea nece
sitatea coeziunii țărilor socialiste 
și a forțelor antiimperialiste în 
fața actelor de agresiune imperia
listă continue, în deosebi în Viet
nam și în Orientul Apropiat.

Participanții la întîlnire — se 
arată în continuare în comunicat 
— au făcut un schimb de infor
mații asupra situației din țările 
lor și asupra evoluției evenimen
telor din Cehoslovacia și au adre
sat o scrisoare comună Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

64Mării Baltice", semnată de 
parlamentari și alte personalități 
din opt state nord-europene. Sem
natarii Declarației se pronunță 
pentru o recunoaștere generală a 
existenței celor două state ger
mane și a frontierelor lor și pen
tru o conferință europeană în 
problema securității. De aseme
nea, participanții la cea de-a 11-a 
conferință a muncitorilor din țările 
baltice s-au pronunțat în favoarea 
convocării unei conferințe sindi
cale europene.

în cadrul „Săptămînii Mării 
Baltice" au avut loc, de aseme
nea, întîlniri ale reprezentanților 
juriștilor, pedagogilor, tineretului 
din țările participante.

franceză
Adunarea Națională franceză 

are o agendă bogată pentru săp- £ 
tămîna aceasta. După ce se vor “ 
desemna președinții celor șase 
mari comisii parlamentare, Adu- A 
narea va asculta marți expunerea “ 
premierului Couve de Murville 
asupra principalelor aspecte ale 
politicii guvernului pe care îl 
conduce. Declarația premierului 
va fi urmată de o dezbatere și £ 
poate de un vot, deși încă nu a 
fost anunțată intenția guvernului 
de a solicita un vot de încredere 
Adunării Naționale.

Pînă la 26 iulie, cînd se va 
încheia sesiunea parlamentară, 9 
deputății vor avea să se pronun
țe asupra proiectului legii de am
nistie, a bugetului suplimentar și 
a ordonanțelor privitoare la secu
ritatea socială și să dezbată pro- 
gramul de reforme în domeniul W 
învățămîntului, pe care îl va 
prezenta noul ministru al educa
ției, Edgar Faure.

Studenți ridicînd baricade la intrarea în clădirea administrației 
Universității Nihon din Tokio. Ei au organizat manifestări de pro

test împotriva sporirii taxelor universitare

■
Ceremonia a fast pregătită 

cu minuțiozitate. Mai întîi au 
fost consultați... astrologii 
care au stabilit că „ora cea 
mai propice" este 10,29 dimi
neața. Exact în acel minut, 
trompetele au răsunat în A- 
dunarea Națională tailandezi. 
Regele Bhumiboi, instalat pe 
un tron din aur, a dat citire 
proclamației. Apoi a semnat 
trei copii ale docnmentului 
scris de mină de caligrafii o- 
ticiali și a pus pe ele pecetea 
regală.

După 10 ani de conducere 
dictatorială, luna trecută in 
Tailanda a fost promulgată 
o nouă constituție. Dar spe
ranțele puse de popor într-o 
revenire la un guvern repre
zentativ au fost repede spul
berate. Cu numai o zi înain
tea ceremoniei, generalul 
Praphas Charusathien, „omul 
forte" al regimului. în care 
deține postul de premier ad
junct, ministru de interne și 
comandant al armatei, a a- 
nunțat că legea marțială va 
rămîne în vigoare. El a aver
tizat, de asemenea, împotriva 
oricăror încercări de reluare 
a activității politice. Iată de 
ce, revista americană „TIME" 
a ajuns la concluzia că „la fel 
ca și ceremonia propriu-zisă, 
noua constituție este mai cu- 
rînd un spectacol decît «a re
alitate".

In ciuda avertismentelor, 
studenții tailandezi au ieșit 
în stradă, organizînd, pentru 
prima oară după zece ani, o 
demonstrație cu caracter po
litic. Inițiată, în scopul de a 
exprima protestul față de 
menținerea legii marțiale, 
manifestația a prilejuit, tot-

Demonstrație
odată, o puternică luare de 
atitudine împotriva scumpirii 
transportului în comun și a 
prețurilor la carne și orez. 
Una din revendicările susți
nute cu cea mai mare tărie 
a fost înapoierea militarilor 
tailandezi din Vietnamul de 
sud și interzicerea „permisii
lor tailandeze" acordate mili
tarilor americani din Viet
nam.

Demonstrația care a conti
nuat cu un miting de masă 
trebuia să pună la încercare 
și felul în care regimul mili
tar respectă libertatea cuvîn- 
tului „garantată" în noua 
constituție. Dar abia s-a ur
cat primai vorbitor la tribu
na instalată in parcul Uni
versității Thammasart și el a 
a fost arestat de poliție. Intre 
timp, alți cinci fruntași poli
tici care intenționau să se a- 
dresese studenților au fost 
urcați în dubele poliției, îna
inte de a lua cuvîntul. Igno- 
rînd noile avertismente ale 
poliției, mii de studenți s-au 
îndreptat spre clădirea Adu
nării Naționale pentru a-și 
exprima protestul față de fe
lul cum este aplicată consti
tuția. Ei au fost însă împrăș- 
tiați de polițiști cu bastoane 

gazede cauciuc și grenade cu 
lacrimogene.

Astfel a fost pusă, în 
practic, la încercare 
constituție.

De altfel, în cercurile r_
tice tailandeze se atrăsese din 
timp atenția să nu fie puse 
speranțe într-o democratizare 
a vieții interne. Militarii au 
lăsat să se înțeleagă, cu toată 
claritatea, că nu au intenția 
să se retragă de la conduce
rea treburilor țării și să per
mită preluarea puterii de că
tre un guvern civil.

Oricum „acțiunea încer
care" a studenților tailandezi 
a permis opiniei publice 
să-și dea seama în mod con
cret că, în fiapt, Tailanda are 
numai un simulacru de con
stituție. Fapt consemnat și de 
ziarul „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" care conside
ră că „atîta timp cît ameri
canii se vor afla în Tailanda 
și regimul militar va rămîne 
instalat la putere".

I. RETEGAN

mod 
noua
poli-

k

Campania electorală

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE al Republicii Popu
lare Bulgaria, Ivan Bașev, a 
primit pe prof. univ. Mihail 
Ghelmegeanu, președintele Co
mitetului român pentru colabo
rare și înțelgere reciprocă între 
popoarele din Balcani, care se 
află la Sofia la invitația lui 
Slavcio Vașev, președintele Co
mitetului bulgar pentru înțele
gere și colaborare balcanică

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
agenția FRANCE PRESSE, zece 
elevi de culoare în vîrsta^ între 
14 și 16 ani de la o școală din 
Arcadia (Republica Sud-Africa- 
nă), au fost arestați duminică 
noaptea. Elevii acestei școli au 
organizat recent o demonstrație 
de protest împotriva concedierii 
unor profesori.
• ÎN ACESTE ZILE se des

fășoară la Schoten, în Belgia, 
cea de-a X-a ediție a Festiva
lului internațional de cîntece și 
dansuri populare la care ia 
parte și Ansamblul folcloric al 
Casei de cultură din Brașov. 
Deschiderea festivalului a fost 
precedată de inaugurarea, în 
sălile Castelului din Schoten, a 
unei expoziții de instrumente 
muzicale populare din diferite 
țări, printre care și România. 
Concertul inaugural al festiva
lului a fost susținut de orches
tra ansamblului din Brașov.

• LA VARȘOVIA au început 
lucrările sesiunii Seimului Re
publicii Populare Polone. La lu
crări. care au fost deschise de 
Czeslaw Wycech. mareșalul

Seimului, participă membrii 
Consiliului de Stat și ai guver
nului. Seimul va examina pro
iectul de lege privind dreptu
rile și obligațiile lucrătorilor 
din consiliile populare, unele 
proiecte de legi cu privire la 
modificarea unor legi și schim
bări în componenta Consiliului 
de Miniștri.
• CHARLES YOST, reprezen

tant al Departamentului de Stat 
al S.U.A., a sosit la Cairo, pen
tru consultări cu membrii guver
nului R.A.U. în legătură cu evo
luția situației în Orientul Apro
piat. înainte de a sosi în capitala 
egipteană Charles Yost a făcut o 
vizită la Amman, unde a avut 
întrevederi cu oficialitățile ior- 
daniene.

comandantul șef al forțelor a- 
mericane la Saigon, la cartierul 
general al S.U.A. din apropie
rea aerodromului Tan Son Nhut. 
După cum transmite agenția 
FRANCE PRESSE. oficialitățile 
militare americane de la Sai
gon au împărtășit lui Clifford 
temerile lor în legătură cu po
sibilitatea unei noi ofensive a 
forțelor Frontului Național de 
Eliberare asupra capitalei sud- 
vietnameze.

• REUNIUNEA CONSILIU
LUI Ministerial al Pieței comu
ne. care urma să aibă loc marți, 
pentru a exprima recentele mă
suri economice ale Franței,^ a 
fost amînată pentru sîmbătă. 
Această hotărîre a fost luată, la 
propunerea Italiei, de reprezen
tanții permanenți ai celor șase 
țări membre. întruniți la Bruxe
lles. Italia și-a motivat cererea 
de amînare arătînd că este ne
voie de timp pentru a studia re
comandările Comisiei executive 
ale Pieței comune cu privire la 
măsurile Franței.

• CLARK CLIFFORD, minis
trul apărării al S.U.A., care se 
află în Vietnamul de sud, a a- 
vut o discuție luni dimineața 
cu generalul Creighton Abrams.

e RECTORII UNIVERSITĂ
ȚILOR DIN AMERICA LATI
NĂ, care s-au întrunit săptămî
na trecută la Ciudad de Mexi
co, au hotărît convocarea unei 
conferințe a miniștrilor educa
ției și a rectorilor universități
lor din această regiune. Cu a- 
ceastă ocazie vor fi discutate 
cauzele care au dus la mișcările 
studențești. Una din cauzele 
acestei situații, au arătat par- 
ticipanții )a reuniune, o consti
tuie lipsa de fonduri 
luri adecvate pentru 
tul superior.
r ÎN CAPITALA 

Cil URUGUAY s-a 
un nou grup de funcționari de 
Ia băncile dc stat a fost arestat 
sub acuzația de „complot sub
versiv". De asemenea, la Mon
tevideo circulă zvonuri, potrivit 
cărora, guvernul condus de 
președintele Jorge Pacheco Are- 
co are intenția să anuleze auto
nomia universitară, ca urmare 
a ultimelor incidente între stu- 
denți și poliție.

și de loca- 
învățămîn-

REPUBLI- 
anunțat că

• Humphrey și-a alcătuit un „trust 
al creierului" • Se va propune candidatura 

lui Edward Kennedy?
O dată cu apropierea Convențiilor care vor desemna can

didați] partidului democrat și ai celui republican Ia alegerile 
prezidențiale, principalii protagoniști aflați în cursa pentru 
Casa Albă își intensifică acțiunile menite să le asigure o 
poziție cît mai solidă.

Vicepreședintele S.U.A., Hu
bert Humphrey, a desemnat pe 
membrii unei echipe proprii de 
consilieri în problemele interna
ționale în vederea pregătirii dez
baterilor de la Convenția parti
dului democrat. Din acest „trust 
al creierului” fac parte nouă per
soane, printre care Joseph Slater, 
Charles Yost, fost ambasador al 
S.U.A. în mai multe țări, Ulric 
Haynes, fost membru al Consi
liului Național al Securității, șt 
Zbigniew Brzezinski, fost mem
bru al Consiliului de planificare 
politică a Departamentului da 
Stat. Humphrey a declarat că a- 
cest grup de consilieri, care va 
fi condus de Brzezinski, se va 
consulta cu el asupra probleme
lor de politică externă.

După cum s-a mai anunțat, 
vicepreședintele S.U.A., care 
candidează la învestitura Parti
dului democrat în vederea ale
gerilor prezidențiale, a declarat 
vinerea trecută că „condițiile în 
lume s-au schimbat, ele cerînd

noi priorități, o nouă politică și 
un nou sens al scopurilor anga
jamentelor noastre". El a adăugat 
că „relațiile Est-Vest ar repre
zenta cel mai important domeniu 
al reconcilierii și o problemă 
care va avea prioritatea în poli
tica americană în deceniul urmă
tor".

Pe de altă parte, revista ame
ricană „NEWSWEEK” relatează 
că Humphrey a luat hotărîrea 
ca în cazul în care va primi în
vestitura Partidului democrat 
pentru alegerile prezidențiale să 
lase Congresul partidului să de
semneze pe viitorul candidat la 
vicepreședinție. Această tactică, 
scrie revista, ar prezenta un du
blu avantaj: ar demonstra că a- 
paratul partidului nu se află în 
întregime în mîinile sale și ar 
constringe pe senatorul Edward 
Kennedy să accepte numirea sa 
in acest post, în cazul în care 
Convenția partidului democrat 
s-ar pronunța în acest sens.
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