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a primit delegația Adunării

Populare Supreme

a R.P.D. Coreene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al 
P.C.R., președintele

C.C. al 
Consiliului

de Stat, a primit joi, la amiază, 
gaj delegația coreeană condusă de 

Kang Riang Uk, vicepreședinte 

I ........

ÎNTREGUL popor
UN SINGUR GÎND,

CONGRES AL 
PARTIDULUI

V

O SINGURA VOINȚA
0 Adeziune entuziastă față de documentele pentru Congresul al X-lea
0 într-o impresionantă unanimitate, comuniștii, întregul popor aprobă hotărîrea confe

rințelor județene de partid de a propune ca în fruntea partidului să --------
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

@ Organizațiile U. T. C., tinerii din întreaga țară asigură conducerea partidului 
că vor milita fără preget pentru traducerea în viață a mărețului program de edificare 
a României socialiste.

Trăsătura fundamentală a activității politice 
efervescente care se desfășoară în aceste zile în 
întreaga țară este unitatea de idei și de simță
minte cu care comuniștii, întregul popor încon
joară conducerea partidului și statului nostru. 
Polarizînd atenția opiniei publice din toată țara, 
conferințele extraordinare ale organizațiilor ju
dețene de partid dezbat cu seriozitate și răspun
dere Tezele și proiectul de Directive, documente 
programatice de o excepțională valoare teore
tică, temelia activității viitoare a comuniștilor, 
a întregului nostru popor.

Nenumărate scrisori și telegrame care sosesc 
pe adresa Comitetului Central, a publicațiilor 
centrale aduc, în cuvinte fierbinți, acordul una
nim al colectivelor de oameni ai muncii, al orga
nizațiilor obștești, al tuturor cetățenilor față de 
hotărîrea conferințelor extraordinare ale orga
nizațiilor județene de partid de a propune rea
legerea în funcția de secretar general al parti
dului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiul iubit 
al clasei muncitoare, exponentul cel mai înain
tat al năzuințelor și idealurilor de pace și progres 
ale întregului popor român.

Angajamente solemne, pornite din inimă con-

PROGRAMUL COMUNIȘTI
LOR - temelia Întregii
ACTIVITĂȚI A POPORULUI

Prof. dr. docent MIHAIL BOGDAN,
rectorul Institutului de petrol, gaze și geologie, București

Am salutat cu deplină satis
facție hotărîrea Conferinței 
de partid a municipiului 
București ca la Congresul al 
X-lea al partidului să fie pro
pusă realegerea în funcția de 
secretar general al Comitetu
lui Central a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fiu credin
cios al clasei muncitoare și ai 
poporului român, care a dove
dit, în fruntea partidului și 
statului, calități excepționale 
de conducător ferm, energia 
și înțelept, patriotism fierbin
te și dragoste nețărmurită 
pentru cauza noastră, a tutu
ror. cauza socialismului și a 
comunismului.

în conștiința întregului nos
tru popor, a fiecărui om care 
trăiește, pe pămîntul patriei 
noastre, prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la condu
cerea partidului și a statului 
constituie garanția certă a 
promovării neobosite de către 
partid a unei politici marxist- 
leniniste ferme, slujind fără 
preget nobilelor idealuri ale 
socialismului și păcii în lume.

Dînd expresie gîndurilor și 
sentimentelor tuturor comu
niștilor din institutul nostru, 
cadrelor didactice și adminis
trative, studenților pe care îi

(Continuare în pag. a III-a)

In fruntea partidului 

ce! mai iubit fiu
a! poporului

Irig. NICOLAE POPA,

Sînt unul dintre cei 34 000 
de membri de partid ai orga
nizațiilor de bază din județul 
Caraș Severin care în această 
perioadă de mare efervescen
ță a vieții politice și sociale 
a patriei noastre au dezbătut 
cu însuflețire și cu un înalt 
spirit civic prevederile Teze
lor și proiectului de Directive 
pentru cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

Aceste înalte documente pe 
marginea cărora și-au spus 
cuvîntul în adunările genera
le din județul nostru peste 
5 000 de tovarăși, dînd posi
bilitate conferinței extraordi
nare a organizației județene

Combinatul siderurgic Reșița
de partid să consemneze un 
număr de 1 138 propuneri 
pentru îmbunătățirea activită
ții în domeniul economic și 
social-cultural ne pune în 
față, nouă, siderurgiștilor, ca 
tuturor oamenilor muncii din 
România socialistă jaloanele 
unui măreț program de dez
voltare multilaterală a patriei. 

Ca tînăr comunist, ca tînăr 
om al tehnicii, angajat cu în
tregul meu entuziasm și cu 
toată priceperea mea profe
sională în bătălia constructivă 
care se dă pe unul dintre cele 
mai importante fronturi ale

(Continuare în pag. a III-a)

a mulțumit pentru aprecierile 
călduroase făcute la adresa rea
lizărilor poporului român și a e- 
vidențiat importanța lărgirii le
găturilor între forurile reprezen
tative ale celor două țări spre 
binele popoarelor român și co
reean. al cauzei socialismului 
Relevînd munca intensă desfă
șurată de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru edificarea socie
tății socialiste în România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a înfăți
șat avîntul în muncă și politic 
cu care toți comuniștii din țara 
noastră. întregul popor întîm- 
pină cel de-al X-lea Congres al 
Partidului, precum și marea 
noastră sărbătoare națională — a 
XXV-a aniversare a eliberării de 
sub jugul fascist. A fost reliefa
tă, de asemenea, ampla activitate 
a României pe plan internațio
nal pentru întărirea legăturilor 
de prietenie și colaborare multi
laterală cu toate țările socialiste, 
cu toate popoarele lumii, pentru 
progres social, pace și securitate.

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

Kim The Hi, 
R. P. D. Coreene

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, condu
cătorul delegației Adunării Popu
lare Supreme a R. P. D. Coreene 
a transmis calde mulțumiri pen
tru posibilitatea cferilă de a lua 
cunoștință, în mod nemijlocit, de 
activitatea pe care o desfășoară 
Marea Adunare Națională, Comi
siile sale permanente, deputății 
și organele locale ale puterii de 
stat, subliniind importanța deose
bită a schimburilor de experiență 
între parlamentele celor două 
țări.

înfățișând impresii din timpul 
vizitelor pe care le-au făcut în 
unități economice, sociale și cul
turale, oaspeții au elogiat succe
sele obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, în opera de edi
ficare a socialismului. Conducă
torul delegației, tovarășul Kang 
Riang Uk, a exprimat convinge
rea că vizita delegației Adunării 
Populare Supreme a R. P. D. Co
reene în Republica Socialistă 
România va contribui la adînci- 
rea și lărgirea relațiilor priete
nești dintre cele două popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

ambasadorul 
la București.

al Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene.

Din delegație au mai făcut 
parte tovarășii Iang Hiăng Săp, 
ministrul învățămîntului supe
rior, membru al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, Riu Ciăng 
Ak, adjunct de șef de secție la 
C.C. al Partidului Muncii din 
Corcea, Ko Săng Sun, consilier 
în M.A.E., Ci Nam San, activist 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, Kim Nong Hiăn, șef de 

ș secție la Prezidiul Adunării 
Populare Supreme.

La primire au luat parte tova
rășii Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Gheorghe Roșu 
și Dumitru Balalia, președinți ai 
unor comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale și Stanciu 
Stoian, președintele Ligii 
prietenie cu popoarele Asiei 
Africii.

Oaspeții au fost însoțiți
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Secerișul se desfășoară din plin și la C.A.P, Filipești, din județul Hrana.
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firmă cotidian hotărîrea comuniștilor, a oame- g 
nilor muncii din întreaga țară de a milita cu 
hotărire și consecvență pentru punerea în apli
care a mărețului program de edificare a socie
tății socialiste cuprins în proiectul de Directive,
confirmă entuziasmul ardent cu care poporul 3 
nostru, strîns unit în jurul conducătorului său 
încercat, partidul, înțelege să lupte pentru ridi
carea României socialiste pe cele mai înalte 
trepte ale progresului și civilizației, pentru 
triumful definitiv al păcii și al s 
întreaga lume.

i
ilizației, pentru «a 
socialismului în |£ i8 

I 

I panie ae recoltare — care
mai puțin de două săptămîni 
trebui încheiată pe 70 000

Idă de maxi: 
Unităților j . . ,

| colt;

de secretar general al partidului i
E gg cooperativele agricole din Sur-

® dulești, Căldăraru, Ungheni, Mi- 
roși și altele sînt mult avansate 

Icu recol 
garanție 
de lucru 
acestei impi 

fflfect reglate 
® toare de sti...ftM™ ■în funcția de secretar general bincle. lucrează din plin și 

al C.C al P.C.R In numele tu- gCAp Mozăceni.Vale unde 
turor tinerilor dm Valea Jiului & ,......  „„
ne exprimăm și pe această cale .y 
totala adeziune față de propu- ~ 
nere, alăturîndu-ne înaltelor a- 
precieri de prețuire, de profun
dă stimă șl respect ce vi Ie —

■ lor, ia cooperativa agricola uni 
Cornățel 160 de membrii eoope-

Unanimitatea gîndurilor noastre:

Realegerea tovarășului

TELEGRAME Șl SCRISORI ADRESATE COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„Dezbătînd într-o atmosferă 
de puternic entuziasm Tezele 
C.C. al P.C.R. și proiectul de 
Directive ale Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român — se spune în telegra
ma plenarei extraordinare a 
Comitetului municipal Petro
șani al U.T.C. — animați de 
sentimente de profundă mîndrie 
patriotică, în numele tinerilor 
din Valea Jiului : mineri, con
structori, energețicieni. lucră
tori în uzine, cadre didactice, 
studenti și elevi ne exprimăm 
adeziunea unanimă față de do
cumentele de excepțională în
semnătate propuse dezbaterii 
publice, documente în care ti
neretul patriei, ca de altfel în
tregul popor, vede conturat un 
vast și mobilizator program 
pentru avîntul necontenit al e- 
conomiei, științei și culturii

pentru înaintarea patriei noas
tre pe drumul socialismului, 
progresului și civilizației. Prin 
întregul lor conținut, documen
tele exprimă năzuința întregu
lui nostru popor de a-și făuri o 
viață mai fericită, în libertate 
și independență națională, în 
strînsă colaborare cu țările so
cialiste. în bună înțelegere cu 
toate popoarele lumii.

Tinerii din municipiul Petro
șani, alături de toți locuitorii 
acestui important centru minier 
al țării au primit cu profundă 
satisfacție hotărîrea Conferin
ței extraordinare a organizației 
municipale de partid București, 
ca delegații organizațiilor de 
partid la cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român să propună și susțină 
realegerea, dumneavoastră, to
varășe NICOLAE CEAUȘESCU,

Dezbaterea documentelor
expresie profundă a democrației 

noastre socialiste
ANGHEL DUMBRĂVEANU,

Secretar al Asociației Scriitorilor din Timișoara
Sîntem martorii unor zile 

fără seamăn, de inestima
bilă importanță istorică. în
tregul nostru popor parti
cipă, într-o atmosferă însu
flețită, la dezbaterea docu
mentelor pentru Congresul 
al X-lea al partidului. A- 
ceste dezbateri, care au loc 
în adunări sau în presă, 
exprimă adîncul democra
tism al orînduirii noastre,

sînt o mărturie grăitoare a 
participării întregii națiuni 
ia conturarea anilor de lu
mină și adevăr ai viitorului 
patriei. Aceste dezbateri 
relevă succesele noastre în 
așezarea țării pe temeiuri
le unei înaintate civilizații, 
succese de mare rezonanță 
în lumea contemporană. Ele

(Continuare în pag. a III-a)

CAMPANII IMPUNE I

TOATE FORȚELE 
LA RECOLTAT

județul Argeș, actuala cam-în .
panie de recoltare — care în 

i va 
pe 7UUUU de 

hectare — se află într-o perioa- 
maximă solicitare

: din zona Costeștiu- 
lui, primele care au început re
coltatul griului și care acum se 

’ i într-un stadiu avansat, li se 
alătură mereu altele din 
zonele județului. Folosind 
șinile și mobilizînd cosașii 
unde combinele nu pot

toate 
ma- 

acolo 
intra,

cu recoltatul griului ceea ce dă
> că în cîteva zile bune 

de lucru vor raporta încheierea 
acestei importante lucrări- Per- 

i și echipate cu colec- 
stringerea plevei com- 

i la 
rit

mul de lucru depășește cu mult 
pe cel inițial stabilit. Pentru a 

■ evda rămînerea în urmă, pe te- 
i- renurile în pantă și unde cul- 
e tura a căzut din cauza ploi- 

— lor, la cooperativa agricolă din

ratori au fost mobilizați să 
colteze manual 295 hectare 
sînd celor 12 combine grîul 
rat de pe alte 700 hectare.

Ținînd cont de condițiile 
cifice ale acestui an, specialiștii 
unităților agricole, ai Trustului, 
Direcției și Uniunii cooperatiste 
județene au luat o serie de mă
suri pentru recoltarea și depozi
tarea neîntârziată a recoltei. Și, 
am văzut că unde aceste măsuri 
au fost respectate, unde cei care 
au datoria îndeplinirii lor au 
fost receptivi, treburile merg 
bine. De așteptat ar fi fost ca 
lucrurile să decurgă peste tot la 
fel. în unele locuri, însă, capaci
tatea de lucru a mașinilor și for
ța de muncă insuficient folosită, 
denotă că o serie de probleme 
de natură organizatorică au fost 
lăsate la voia întîmplării. La 
C.A.P. Buzoiești, de pildă, al că
rui lan de grîu este vecin și deci, 
în același stadiu de maturitate 
cu cel de la Cornățel recoltatul 
merge anevoios. Din 12 combine,

re- 
lă- 
cu-

spe-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Statul socialist - instrument
esențial in conducerea

3>

și perfecționarea vieții sociale
ca instrument de organizare și 
conducere a întregii vieți soci
ale, într-un triplu sens : ca pu
tere politică a oamenilor muncii, 
a poporului liber și stăpîn pe 
soarta sa ; ca for investit cu 
puterea și capacitatea de a ac
ționa, prin organele sale supre
me, decizii hotărîtoare pentru 
prezentul și viitorul țării, pen
tru soarta întregii națiuni; ca 
sistem politic cu un rol activ 
în toate domeniile vieții mate
riale și spirituale a națiunii.

Aceste determinante esențiale 
ale atributului de exponent al 
întregii națiuni și de organiza
tor și conducător al vieții so-

1
Anii construcției socialiste se 

disting prin profundele trans
formări social-politice petrecute 
în viața societății noastre, prin 
făurirea unei economii puternice 
și prospere, prin dezvoltarea 
torțelor de producție, prin am
ploarea procesului de industri
alizare socialistă, de dezvoltare 
și modernizare a agriculturii, 
prin ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. Un rol im
portant în aceste procese pro
fund înnoitoare l-a avut statul 
socialist, instrumentul principal 
al construcției socialiste. In acest 
sfert de veac de istorie contem
porană a României, statul so
cialist a devenit un exponent al 
întregii națiuni și un factor e- 
sențial de organizare și condu
cere a vieții sociale. Rolul 
său a sporit și s-a consolidat 
continuu în perioada care s-a 
scurs de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., perioadă caracterizată

prin creșterea forței orînduirii 
irin ascensiunea sa 

... _ noi 
domeniile 
cum se 

. al P.C.R. 
al X-lea 

actuala e- 
afirmă tot 

statului 
atribu- 

Și

socialiste, prin ascensiune; 
dinamică, deschizătoare de 
orizonturi în toate 
vieții sociale. Așa 
arată în Tezele C.C. 
pentru Congresul 
al partidului, 
tapă istorică 
mai puternic 
în societate, 
țiile sale în 
conducerea vieții sociale. Des- 
fășurind o largă activitate eco- 
nomico-organizatorică și cultu- 
■ al-educativă pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, dez- 
voltind relațiile internaționale 
ale României, statul nostru exer
cită un rol din ce în ce mai 
important în înfăptuirea pro
gramului partidului, in reali
zarea idealurilor socialiste ale 
poporului“.

Statul socialist se manifestă ca 
exponent, al întregii națiuni și

„în 
se 

rolul 
sporesc 
organizarea

ELENA FLOREA 
cercetător științific principal 

la Institutul de filozofie 
al Academiei

(Continuare în pag. a ll-a)
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TATEA I
MORALI

VACANȚEI
MIOARA CREMENE

I 
I
I— Deunăzi, și tu și eu ci

team împreună în același 
ziar aceleași interviuri. Deo- | 
dată te-am auzit spunînd că I 
n-ar fi rău ca oamenii, să ■ 
mai ia uneori cîte un inter- _ 
viu si persoanei lor. îți a-1 
minleșli ?

— Firește.
— Făceai o glumă ? Era ■ 

o greșeală de exprimare ? I 
N-ar fi fost mai corect : să _ 
stea singuri de vorbă ? In
terviul înseamnă exact „în
trevedere" — întrevederea ~ 
cu un ziarist ! >

— Tocmai. Oricine discută I 
mai des ori mai rar, cu sine | 
însuși. Un autointerviu însă, 
cere două condiții : să-ți ei I 
distanța, și să îți acorzi un I

II I ICI - —'ti .- I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

timp special. (Tn rest, dacă 
ești ori nu ziarist, e un de
taliu. Practica acestei mese
rii, o are astăzi — nu te 
supăra — mai fiecare om).

— Și la ce-ar duce asta ?
— O, la un lucru foarte 

însemnat: sîntem atît de 
preocupați de părerile alto
ra, le manevrăm 
vioi I N-ar strica 
cercetăm din cînd 
cu obiectivitate, 
noastre opinii...

— Atunci cînd
— Hm.
— Dealfmiteri, 

gîndesc bine, mai pot sta 
bili încă o distincție : tiZ... 
îndeobște de vorbă cu noi 
în ocazii concrete și perso- ■ 
nale, deobicei neplăcute I 
sau grave, siliți, apăsați I 
ori constrînși. Un interviu ■ 
înseamnă o paranteză con- ■ 
versatorie în ocupări și pre- I 
ocupări zilnice, poli încerca, I 
tu cu tine, o trecere a ta în 1 
abstract. -

— Tocmai...
— Pricep deci că într-o I

atît de 
să mai 
în cînd, 
propriile

le avem...

I
I
I
I

dacă mă 
sta- B 

stăm I 
I nni ■

(Continuare în pag. a II-a) j
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• ACTUALITATEA
PENTRU TINERET

• CRONICA DEBUTURILOR



SCiNTEIA TINERETULUI

ȘTIINȚIFIC J

FIȘA TEHNICA

independență națio- 
‘ ine socială o- 
;ația cinemato-

In cinstea) celei de a 25-ai 
aniversări al Eliberării pa
triei, Comitletul municipal 
U.T.C., în coilaborare cu în
treprinderea Cinematogra
fică Bucureștii, organizează 
pentru tinereii, între 20 iulie 
— 17 august km concurs de 
mare amploare, cu tema : 
„Lupta tineretului român 
pentru J* J 
nală și dreptal 
glindită în creația cinemato
grafică“.

Concursul antrenează pes
te 180 000 de tiitteri din în
treprinderile și instituțiile 
Capitalei și constă dintr-un 
chestionar cu 15 întrebări 
întocmite de un juriu de- 
specialitate, pe baza\ a 15 
filme românești cârd oglin
desc tema concursului Par- 
ticipanții vor răspunde în 
scris și vor expedia cliestio-

nărui completat astfel, 
adresa Comitetului munici
pal U.T.C. Chestionarele cu 
întrebări se difuzează prin 
organizațiile U.T.C, din în
treprinderi și prin rețeaua 
cinematografică a munici
piului. Pentru a da posibili
tate participanților să se do
cumenteze cît mai bine, Co
mitetul municipal U.T.C., 
împreună cu întreprinderea 
cinematografică, organizea
ză în sala cinematografului 
„Lumina“ între 28 iulie —3 
august gala filmelor selec
tate pentru concurs.

Ampla desfășurare a con
cursului, peste 180 000 de ti
neri, a determinat comitetul 
de organizare să acorde un 
număr foarte mare de pre
mii : 125 de premii și men
țiuni.

I. M.

BAZA DE LANSARE CAPE 
KENNEDY : situată la 252 km 
de Mlami, pe coasta de est a 
Floridei ; suprafața 41 600 ha ; 
Insula Merrit — „Portul pentru 
Lună“, special construit pen
tru programul Apolio — are o 
suprafață de 35 000 ha ; aici se 
găsește clădirea pentru asam
blarea vehiculelor spațiale, cea 
mai mare și mai lipsită de 
praf clădire din lume (158 m 
înălțime, 155 m lățime, 215 m 
lungime) unde patru gigantice 
rachete Saturn-5 sînt asambla
te simultan : la 
control" 
selenar" 
ajutorul 
re cele 
rachetei

„Centrul de
— creerul „portului 

— sînt verificate cu 
a 1 300 de Calculatoa- 
5 500 000 de piese ale

Saturn-5 și cele

APROAPE
MARIN

directorul celui

5 MINUTE CU:

CIMPONERIU, 
mai tînăr teatru popular din (ară des

pre :

1 GONGUL DE ASTĂ SEARĂ
Astăzi 18 iulie, va bate 

gongul care va inaugura un 
nou teatru popular în ora- 
șul-stațiune Slănic Moldo
va. Am solicitat cîteva cu
vinte proaspătului direc
tor al teatrului. Marin Cim- 
poneriu :

— Am satisfacția că nu
mele meu se leagă de aceas
tă formație teatrală încă de 
la înființarea ei. Istoria sa 
începe în urmă cu 10 ani. 
în 1960 pre/ :tam primul 
spectacol — o piesă de Lovi- 
nescu i i 3 interpreți. Acesta 
a fost însă semnalul. Nu ne 
puteam opri aici. După doi 
ani formația noastră ciștiga 
locu 1 in fosta regiune Ba
cău cu „O noapte furtunoa
să“. în 1965 „Doctorul fără 
voie“ a lui Moliere ne adu
cea locul II pe țară și meda
lia de argint la cel de-al 
IV-lea Festival. A fost o re
cunoaștere și un imbold- 
Din momentul acesta ne-am 
angajat să nu ne confruntăm 
numai prin concursuri ci în 
primul rînd cu exigența pu
blicului cotidian. între timp 
cei trei interpreți deveni
seră 56.

— 56 ? Ați apelat proba
bil și la ajutor din afară ?

Nu. Toți muncitori și 
funcționari ai Slănicului. 
Alături de veteranii Maria

Cimpone- 
Dumitrescu. 

Dumitru 
Cora, Mihai 

Irimie Luca, s-a

Făgăraș, Adriana 
riu, Octavian 
Nicolae Fieraru, 
Radu, Anton 
Păduraru, 
format promoția mai tînără 
din care aș evidenția pe 
Cecilia Sofianu, Geta Cercel, 
Maria Ursu, Gheorghe Ca- 
trințaș, Adrian Sacher, Con
stantin F.nea, Ciomega Pe
tre, Gheorghe Ghiu, Vreme 
de 10 ani ne-am încălzit cu 
toții la soaiele aceleiași pa
siuni

— Așadar. înființarea tea
trului popular 
ultimă etapă ?

— într-un fel 
că includerea 
sistem organizat 
marea forurilor 
tate înseamnă 
răspundere înaltă, dreptul 
la turnee, deci la contactul 
mai larg cu publicul, reali
zarea unor montări în con
diții superioare, sprijin ma
terial mai consistent, posi
bilități sporite de stimularea 
actorilor...

— Și in celălalt ?
— E, dincolo de un nou 

început, o continuare; o 
continuare a tradiției de 
pînă acum, o fixare defini
tivă a profilului — pe co
medie. Ne propunem să de
venim un teatru angajat to-

constituie o
da. 
lui 
sub 
de specia li- 
dincolo de

Pentru 
într-un 
îndru-

tal, să jucăm piese cu un ca
racter profund militant, 
axîndu-ne în mod deosebit 
pe repertoriul autohton. Am 
dori, să montăm cît mai 
multe piese ale tinerilor de- 
butanți. în acest sens aș avea 
o propunere ■ piesele debu- 
tanților să fie dirijate și că
tre teatrele populare. Ar fi 
un serviciu util și pentru 
unii si pentru ceilalți.

— Cu ce spectacol va fi 
inaugurat astăzi Teatrul 
popular ?

— Cu „Opinia publică“, a 
lui Baranga în regia lui 
D. D. Neleanu de la Teatrul 
Mic.

— Ce sentimente vă în
cearcă acum, cu cîteva ore 
înainte de ridicarea corti
nei ?

— E, desigur, un jubileu 
Dar ne încearcă emoții ca 
la premiera de acum

2 ooo ooo de piese ale cabinei 
Apolio , Turnurile de lansare 
— „Complexul-39" slnt situate 
la 5,6 km de clădirea de asam
blare ; pentru a evita oxidarea 
si coroziunea atmosferică, ve
hiculele spațiale sînt transpor
tate aici gata asamblate ; per
sonalul de deservire — 23 000 
de specialiști dintre Care 18 000 
lucrează pe Insula Merrit.

CENTRUL SPAȚIAL HOUS- 
TON : situat la 33 km de 
Houston (Texas), pe malul 
„Lacului limpede", ocupă o 
suprafață de 635 ha , aici sînt 
puse la punct șl experimenta
te toate cabinele spațiale cu 
echipaj la bord, sînt selecțio
nați și antrenați astronauții, se 
execută conducerea zborurilor 
spațiale ; principala clădire — 
sala pentru controlul operațiu
nilor spațiale, de unde specia
liștii urmăresc șl coordonează 
în permanentă detaliile zboru
rilor cosmice, de la lansare 
pînă la amerizare ; personalul 
de deservire — 4 500 oameni 
de știință, ingineri, tehnicieni 
și personal auxiliar cărora li 
se adaugă 9 000 de specialiști 
și lucrători din partea a 125 de 
firme cu care colaborează 
N.A.S.A.

FIȘA BIOGRAFICA
NEIL A. ARMSTRONG, co

mandantul navei Apollo-11 : n. 
5 august 1930 ; căsătorit, doi 
copii ; a absolvit cursurile de 
Inginerie aeronautică la Uni
versitatea Purdue în 1955 ; 
membru al Societății pilotjlor 
experimentali, al Institutului 
American de Aeronautică șl 
Astronautică, pilot de încerca
re ; 4 000 de ore de zbor ; pilot 
în zborurile spațiale Gemim 5 
și Gemini-8, cînd a realizat 
cuplarea a două vehicule spa
țiale : pilot pe Geminl-11.

MICHAEI, COLLINS, locote- 
nent-colonel de aviație ; n. 31 
octombrie 1930 ; căsătorit, trei 
copii : absolvent al Academiei 
Militare din West-Foint în 
1952 ; membru al Societății 
piloti'.or experimentali ; pilot 
de încercare : peste 4 000 de 
ore de zbor : pilot al navelor 
spațiale Gemini-7 și Gemlni-10.

EDWIN E. ALDRIN, pilot al 
modului lunar, colonel de a- 
viație ; n. 20 ianuarie 1930 ; că 
sătorit. trei copii . absolvent 
al Academiei Militare din 
West-Point în 1951, doctor în 
științe astronautice la Institu
tul Tehnologic din Massachu- 
setts în 1963, doctor honoris 
cauza al Colegiului Gustavus 
Adolphus ; membru al Institu
tului American de Aeronautică 
și Astronautică, al Societății 
piloților experimentali, al So
cietății de inginerie aeronauti
că, al Societății naționale de 
inginerie, al Societății naționa
le de cercetări științifice ; pi
lot de încercare, 3 500 de ore 
de zbor ; pilot pe navele spa
țiale Cemini-9 și Gemini-12 : 
5 ore șl jumătate do activitate 
extravehleulară.

TARARA ESTE GATA PENTRU
ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚILOR

R. VICTOR

germana
Marx-Engels : „Opere

EDITURA TINERETULUI

I. andreițA

PRIMUL CUTEZĂTOR...
Totul s-a petre

cut fulgerător. Ve
seli și gălăgioși, 
copiii din satul 
„Victoria“ (comu
na Hlipiceni, jude
țul Botoșani) se 
jucau pe malul 
•Jijiei, pe locurile 
de unde apele abia 
se retrăseseră.
Deodată, un țînc a 
alunecat spre mij
locul rîului, în
tr-un pur.ct unde 
vîrtejul apei era 
cel mai puternic 
și adîncimea ma
ximă Apele repezi 
l-au acoperit. în 
aceiași clipă însă, 
în apă s-a aruncat 
un elev care văzu
se accidentul. După 
cîteva secunde de 
așteptare care au 
părut nesfîrșit de 
lungi tuturor, sal
vatorul înainta 
spre mal, ținînd 
strîns la piept bă
iatul amețit. Cîte
va mișcări de res
pirație artificială

și copilul era din 
nou în picioare-

...Unitatea de 
pionieri de la Școa
la generală din 
sat, adunată în ca
reu, felicită pe pio
nierul Ghițun A. 
Dan, cel ce a sal
vat de la înec pe 
elevul Schipor

Corneliu. în 
colegilor se înmî- 
nează diploma nr 
1 pe județ și insig
na „Cutezătorul“, 
acordată de comi
tetul județean Bo
toșani al organi
zației pionierilor.

„ASKLEPIOS“ 
în limba

în editura „Neues Leben" 
din Berlin, a apărut de cu- 
rînd romanul „ASKLEPIOS" 
de HORIA STĂNCU. Cartea, 
tipărită în colecția „Romane 
istorice“, este tradusă de In- 
geborg Seidel și ilustrată de 
Eberhard Binder-Stassfurt.

EDITURA POLITICA

Mihail Atanasiu : „Construcții și experiențe de fizică“ (col. 
Lyceumj, lei 6,00

Alexandru Mitru : „Flori pentru Mihaela“, lei 8,75.
Radu Iftimovici : „Biografia celulei“, col. Lyceutn, lei 5,00.
Bucura Dumbravă : „Pandurul“, lei 9,00.
Constantin Nonea : „Căpitanul Turculeț“, lei 6,75.

(Urmare din pag. I)

ciale, pe care statul socialist 
le-a dobindlt în anii construcției 
socialiste, se explică prin pre
facerile structurale acfînci care 
au avut loc, în acești ani, în 
viața națiunii române. Este 
vorba, în primul rînd, de trans
formările substanțiale petrecute 
în structura de clasă a societății, 
transformări în urma cărora s-a 
ajuns ca societatea noastră să 
se caracterizeze prin omogeni
tate socială, prin clase și pături 
prietene, unite prin țeluri co
mune, cu interese fundamentale 
identice. în felul acesta, baza 
socială a statului a devenit în
treaga societate. întregul popor, 
întreaga națiune.

De asemenea, pe fundamentul 
trainic al alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea mun
citoare se întărește continuu 
coeziunea întregii națiuni, uni
tatea poporului român, un rol 
deosebit de important în acest, 
proces avîndu-1 rezolvarea în 
spirit marxist-leninist a pro
blemei naționale, asigurarea e- 
galității în drepturi a naționa
lităților conlocuitoare cu po
porul român. în felul acesta, 
statul nostru socialist este o 
formațiune ce înmănunchează 
toate forțele politice și sociale 
ale țării, manifestîndu-se ca ex
ponent al ansamblului popu
lației cuprinse între granițele 
sale.

în sfîrșit, transformările sub
stanțiale în viața economică a 
națiunii noastre, dobîndirea li
nei economii naționale prospe
re, cu un caracter unitar și 
atotcuprinzător, au impus creș
terea permanentă a rolului ac
tiv, creator al statului socialist, 
exercitarea In condiții tot mal 
bune a atribuțiilor ce-1 revin 

vieții

al P.C.R. subliniază că obiecti
vele complexe pe care partidul 
și poporul nostru și le impun 
spre a fi îndeplinite în etapa 
următoare, determină creșterea 
rolului activ al statului, spo
rirea atribuțiilor sale în orga
nizarea și conducerea vieții so
ciale. Măsurile promovate în 
ultimii ani creează condițiile 
optime pentru ca statul socialist 
să-și dezvolte rolul său con- 
structiv-educatîv, să-și perfec
ționeze continuu activitatea, 
să-și exercite tot mai eficient 
atribuțiile. Hotărîrile și măsu
rile practice elaborate de Con-

de conviețuire socială, în orga
nizarea economică și politică ă 
națiunii, de voința și cerințele, 
maselor, de interesele lor fun
damentale.

Pe plan intern, partidul nos
tru acordă o atenție deosebită 
întăririi și perfecționării rolu
lui statului în viața economică, 
creșterii contribuției sale la 
dezvoltarea forțelor de produc
ție ale țării, la sporirea avuției 
naționale, îmbunătățirii activi
tății statului în organizarea, 
planificarea și conducerea eco
nomiei naționale, ceea ce am
plifică exercitarea plenară a

pendență cu aceste două funcții 
principale ale statului socialist, 
își păstrează toată importanța, 
în prezent, activitatea statului 
de apărare a ordinii publice, a 
legalității populare, a drepturi
lor și libertăților cetățenești, a 
proprietății socialiste, împotriva 
risipei și a lipsei de grijă față 
de bunul obștesc. Totodată, or
ganele de stat sînt chemate să 
manifeste maximum de fermi
tate față de orice încercări ale 
unor elemente descompuse și 
antisociale pe care forțele 
reacționare din afara țării 
se pot sprijini în scopul

STATUL SOCIALIST

bune a atribuțiilor ce-i 
In toate articulațiile 
noastre naționale.

Tezele Congresului al X-lea

greșul al IX-lea pentru lărgirea 
continuă a -----
liste, pentru sporirea contribu
ției maselor largi la conduce
rea statului, au jucat, în acest 
sens, un rol de primă însemnă
tate. Astfel, tot mai multe atri
buții ale statului socialist treo 
în competența organizațiilor 
obștești, se accentuează caracte
rul profund democratic al con
ducerii colective. Muncitorii, 
țăranii cooperatori, intelectualii, 
participă în număr tot mai 
mare la autoconducerea între
gii activități sociale, prin for
me din ce în ce mai diversi
ficate, realizînd, în acest mod, 
o autentică prezență socială și 
politică îri viața țării. Orîndui- 
rea socialistă, prin accentuarea 
rolului statului în conducerea 
vieții sociale, nu limitează cîm- 
pul de acțiune al democrației 
socialiste; dimpotrivă, statul 
devine cu atit mai puternic, cu 
cît se ține mai mult seama, în 
elaborarea legilor și normelor

democrației socia-
la conduce-

funcției sale economico-organi- 
zatorice.

Un rol deosebit de însemnat 
în continuarea pe o treaptă su
perioară a desăvîrșirii con
strucției socialiste îl are și 
tuncția cultural-educativă a sta
tului, menită să contribuie la 
dezvoltarea învățămîntului, a 
științei, la înflorirea artei și 
culturii, la răspîndirea științei 
și culturii în mase, la ocrotirea 
sănătății, precum și la educa
rea socialistă a cetățenilor, la 
cultivarea trăsăturilor morale 
și de caracter proprii omului 
nou al societății socialiste, la 
respectarea normelor de con
viețuire socială, la combaterea 
concepțiilor retrograde și a in- 
f'uențelor ideologice ale lumii 
capitaliste, la cultivarea senti
mentului patriotic și a spiritu
lui de solidaritate cu oamenii 
muncii din întreaga lume și cti 
forțele progresiste ale epocii 
noastre.

Alături și in strlnsă interde-

de a lovi în interesele și 
cuceririle revoluționare ale po
porului român. în acest sens, 
Tezele Congresului al X-lea sub
liniază necesitatea de a se lua 
in continuare măsuri hotărîte 
pentru întărirea legalității, pen
tru promovarea echității so
ciale, pentru garantarea res
pectării libertăților și drepturi
lor cetățenești, pentru regle
mentarea strictă a activității în 
toate compartimentele vieții 
sociale.

Aceste măsuri urmăresc întă
rirea și dezvoltarea rolului sta
tului de organizare și condu
cere a vieții sociale, de 
realizare a obiectivelor funda
mentale ale politicii partidului 
nostru nu numai pe plan intern 
ci și pe plan extern prin dez
voltarea funcției de întărire a 
capacității de apărare a țării, 
de colaborare și ajutor reciproa 
cu țările lagărului socialist, de 
cooperare cu toate națiunile și 
popoarele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială și politică pe

Acestea au fost primele cu
vinte rostite de comandantul 
Taberei centrale de instruire 
organizată de C.C. al U.T.C. 
pentru secretarii comitetelor . 
U.T.C. din școli profesionale, 
licee de specialitate și școli de 
specializare postliceală —elevul 
Victor Drăniceanu de la Gru
pul școlar construcții — Craio- 
va. De fapt, un raport succint 
dat tovarășei Floarea Ispas, se
cretar al C.C. al U.T.C.

Șase sute de tineri din întrea
ga țâră, cei mai buni elevi ute- 
ciști din categoriile de școli 
amintite s-au constituit, la 
Breaza, pentru două săptămîni, 
într-o tabără a lor. Fete și bă
ieți, meritînd' laudele și felici
tările ce le-au fost adresate 
pentru un an școlar petrecut pe 
coordonatele firești ale învăță
turii și activității obștești, au 
primit cu cea mai mare bucu
rie invitația generoasă de a se 
întîlni cu colegi de învățătură 
și preocupări într-o tabără de 
odihnă și instruire. O zi le-a 
fost suficientă să se cunoască 
și să perfecteze cum se vor des
fășura celelalte zile de tabără. 
Le-a fost suficientă pentru a se 
constitui într-o adevărată or
ganizație U.T.C. cu șase sute de 
membri. Organizația, astfel con
struită, va avea, ce-i drept, o 
viață scurtă. O viață scurtă, dar 
densă. Densă nu numai prin 
ceea ce se va petrece aici, în 
tabără, ci, mai ales, prin e- 
courile activităților de acum 
în activitatea fiecărei organi
zații, în viitorul an școlar. De 
altminteri, acesta este și sco
pul' final pe care și-1 propune 
tabăra.

într-un fel. programul tabe
rei arată ca un program al unei 
organizații din școală. Sigur, 
reunindu-i pe cei mai buni ute- 
cișli, avînd posibilitatea să se 
bucure de sprijinul unor fac
tori foarte competenți, coman
damentul taberei și-a putut per
mite să preconizeze un pro
gram de activități mai aparte, 
care, nu ne îndoim, va benefi
cia de întregiri din inițiativele 
colective, ori venind din partea

fiecărui județ reprezentat aici.
Bineînțeles, fiind vacanță și 

aflîndu-se intr-un decor de va
canță străjuit de munți, în ta
bără primează odihna și recrea
rea. Dar, pe același loc, se află 
și învățătura. Să nu se înțe
leagă greșit. Nu este vorba de 
învățătură 
ci de o 
se spune, 
felul în care se poate 
liza tn școli, 
să, 
potriva

cu orar și note, 
învățătură, cum 

„pe viu“, despre 
' rea- 

, , în fiecare cla-
o viață de organizație pe 

i acestei vîrste, aflată 
într-o etapă a însușirii profe
siilor.

Sînt programate expuneri 
ținute de tovarăși cu munci de 
răspundere în cadrul organiza
ției, discuții metodice, activi
tăți metodice. Fiecare zi este 
plină, nu în sensul aglomerării 
cu activități, ci prin ceea ce 
aduce ea nou pe planul expe
rienței. Se va discuta despre 
munca comitetului U.T.C. în 
școală, despre activitatea gru
pelor U.T.C-, despre formele și 
metodele folosite de organiza
ția U.T.C. a școlii în activitatea 
politieo-educativă cu elevii,

despre specificul vieții cultu- 
ral-artistice în școlile de acest 
profil. La tribuna experienței 
vor fi aduse tot ceea ce au do- 
bîndit mai bun organizațiile în 
activitatea pe care o desfășoa
ră, alături de școala, în scopul 
dezvoltării la elevi a dragostei 
pentru meseria aleasă. Se vor 
alătura multe inițiative privind 
organizarea activităților spor
tive și turistice.

Un simpozion, o seară de 
poezie, o seară distractivă, un 
carnaval, o serbare cîmpeneas- 
că însoțită de un foc de tabără, 
spartachiada taberei la nume
roase ramuri sportive — toate 
se constituie în acel program 
practic ce imbină posibilitatea 
de a dovedi calități organizato
rice, plus fantezie cu benefi
ciul de a trăi asemenea momen
te într-o tabără căreia, cu ade
vărat, trebuie să i punem la 
intrare simbolica deviză: „tine
rețe, optimism, voie bună și 
inițiativă“.

Tabăra va avea și numeroși 
oaspeți din rîndul unor perso
nalități și activiști cu munci de 
răspundere. încă în prima zi,

la deschidere, directorul taoe- 
rei. tovarășul Traian Oprea, șef 
adjunct de secție la C.C. al 
U.T.C., a prezentat elevilor pe 
primii oaspeți : tovarășa Floa
rea Ispas, secretar al C.C. al 
U.T-C., și tovarășul Coriolan 
Voinea, prim-secietar al Comi
tetului județean Prahova al 
U.T.C.

în careu, în acel moment șo 
lemn și totodată emoționant 
— ori de cîte ori s-ar repeta — 
al deschiderii taberei, cînd se 
înalță tricolorul pe catarg și 
comandanții grupelor raportea
ză că sînt gata pentru începe
rea activității, cei șase sute de 
elevi au promis solemn că, în 
cele 14 zile de tabără, ei. cu 
ajutorul profesorilor care-i în
soțesc, să orînduiască o viiață 
de tabără exemplară, cinsfind 
cele două mari evenimente Jln 
viața țării — Congresul al 
X-lea al partidului și aniversa
rea Eliberării — prin tot ceea 
ce vor întreprinde aici. Totul 
se dorește „cel mai frumos“, 
„cel mai interesant“, „,cel mai 
util“.

LUCREȚIA LUSTIG

CRONICA
DEBUTURILOR

Se întîmplă acest lucru 
paradoxal, pe lingă care 
trecem aproape fără să-l 
sesizăm : printre debutanți, 
proza nu mai este la modă! 
Cantitativ, raportul dintre 
cărțile de poezie și cele de 
proză, în ultimele șase luni, 
indică un dezechilibru evi
dent, în defavoarea acesto
ra din urmă: Fenomen sur
prinzător atît prin plasarea 
sa cronologică (după un me
morabil „an al romanu
lui“), cît și prin altceva. 
Cititorul — mă refer aici 
la cititorul obișnuit, dar 
majoritar și nu la cei „pro
fesionalizat“ — optează cu 
hotărîre pentru volumele 
de proză. O primă conclu
zie, nu pot încă să-mi dau 
seama 
aceea 
tinerii 
riscul 
cel mai apropiat punct de 
interesul masei cititorilor. 
Locul comun cu „adoles
cența — vîrstă a poeziei“ nu 
poate suplini o explicație 
serioasă. Nimeni nu contestă 
(sau, mai bine-zis, n-ar 
trebui să conteste) explozia 
lirică înregistrată în litera
tura română contemporană, 
explozie fascinantă, al cărei 
ciclu este departe de a Se 
fi epuizat. Dar, de aseme
nea, nimeni nu poate nega 
că pe această poartă, au pă
truns, adesea, și chemații 
și nechemații artei. Eroarea 
că, în poezia modernă, im
postura poate fi mai lesne

cît de falsă, ar fi 
că, preferind lirica, 
scriitori își asumă 

de a nu se situa în

principiilor coexistenței 
pașnice și suveranității națio
nale.

In toate raporturile statului 
nostru cu alte națiuni șl po
poare, el acționează consecvent 
în sensul intereselor fundamen
tale ale națiunii române, își a- 
duce contribuția activă la în
tărirea comunității țărilor 
socialiste, în spiritul inter
naționalismului socialist, pro
movează principiile suverani
tății și independenței națio
nale, ale coexistenței pașni
ce, militează pentru forme și 
modalități de cooperare care să 
corespundă intereselor vitale 
ale națiunilor, actualului stadiu 
de dezvoltare economică și so- 
cial-politică a acestor state.

Prin multiplele sale relații 
internaționale cu state socialiste 
și nesocialiste. statul nostru 
promovează o politică pe care 
întregul popor o sprijină, dă 
curs năzuinței întregii națiuni 
române de pace între toate po
poarele lumii, de raporturi nor
male între state, depunînd în 
acest scop toate eforturile și 
adueîndu-și întreaga contri
buție. în acest sens, Tezele 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
subliniază că statul nostru va 
continua și în viitor să se ma
nifeste ca detașament activ al 
mișcării comuniste și muncito
rești, al forțelor antiimperia- 
liste contemporane, al luptei 
pentru pace și securitate, pen
tru promovarea destinderii și 
colaborării între popoare.

Activitatea internă și ex
ternă a statului nostru socialist 
probează — așa cum se arată 
în Tezele Congresului al X-lea 
al Partidului și cum confirmă 
realitatea socială — rolul lui de 
forță motrice a progresului 
construcției socialiste, a pros
perității naționale, cu ample 
funcționalități în organizarea și 
conducerea vieții sociale, în 
realizarea idealurilor poporului 
nostru.

EMILIAN BĂLĂNOIU: ADAM“
mascată, dacă nu va fi 
grabnic infirmată de ' cri
tica literară, (care mai bîj- 
bîie, încă, în definirea 
conceptului), va fi, cu si
guranță, ridiculizată de 
timp. Pînă atunci, să ne 
mulțumim, în acest colț de 
pagină, cu ceea ce ne oferă, 
la intervale neverosimil de 
lungi, nedemodații „mohi
cani“ ai genului epic.

Astăzi, Emilian' Bălănoiu. 
autor al unui surprinzător 
volum de nuvele (în trea
căt fie spus, n-am înțeles 
dé Ice a inclus, aici, mini- 
schița „Tropăie caii“), Emi
lian Bălănoiu dovedește o 
minimă și irelevantă pre
ocupare pentru construcție, 
pentru acțiune. în schimb, 
atmosfera rurală, cu tot 
acompaniamentul ei de le
gendă și eres, de plăsmuire 
și realitate, capătă figurări 
remarcabile în această car
te. Ea este surprinsă în re
sortul cel mai autentic și a- 
nume, în gîndirea țăranu
lui. Gîndire aluzivă și în
tortocheată, cu reveniri 
inutile și bruște întreru
peri, materializată prin- 
tr-un limbaj eliptic, cu so
lemnități oraculare și tă
ceri expresive. Senzația de 
artificiu, tiu se face nici o 
clipă simțită în „Adam“, 
pentru simplul motiv că 
artificiul nu există.

Timbrul personal al lui 
Emilian Bălănoiu răsună 
distinct în paginile volumu
lui. Pentru a para, totuși,

eventualele suspiciuni, se 
pot stabili, desigur, și virtu
ale filiații : Marin Preda, 
Nicolae Velea. Apelul la 
fabulos depășește, însă, a- 
ceastă linie de referință, 
pentru a se reclama de la 
o alta : Fănuș Neagu, Ște
fan Bănulescu, Totul, repet, 
este marcat puternic de si
giliul personal al tînărului 
autor, conturat cu sufici
entă pregnanță de pe acum.

îmi vine greu să mă refer 
la ideatica acestei cărți de 
debut. Pe de o parte, pen
tru că ea se lasă, doar după 
multă trudă, deslușită. La 
o privire superficială, dis
tingi numai incoerențe, sin
tagme decupate parcă din- 
tr-un descîntec magic. Un 
fragment din „Canon“ mi 
se pare deosebit de revela
tor : „Genia, tu ce știai 1 / 
Păcatele mele — Dafina 1 / 
Genia, tu a cui să fi fost ? / 
Păcatele mele — Dafina I / 
Genia, erai prune. / Pă
catele mele — Dafina 1“

în al doilea rînd, resor
turile narațiunii nu sînt 
dintre cele mai dinamice, 
invenția epică menținîndu- 
se precară. Atenția lectoru
lui rămîne, totuși, coagula
tă în jurul cîtorva oaze de 
interes : obsesii, halucinații, 
ciudățenii de comportament, 
al căror joc este, rareori, 
punctat de cîte o secvență 
de savoare comică. Precum 
scena „alergării“ discretu
lui Luca, de către Maria, 
în „perioada dinaintea săp-

tămînii de dare“, pe ulițe
le, cam înțesate, ale satu
lui, culminînd cu ademeni
rea deznădăjduită („Noap
te galbenă“).'

Adăugind la toate acestea 
și intențiile poematice ale 
unora dintre nuvele, am nu
mit, fără a epuiza, princi
palele 
proza 
milian 
tor în 
viitor,

linii de hașură din 
de început a lui E- 
Bălăhoiu. Tînăr scrib 
care investim, pentru 
multă încredere.

NICOLAE BALTAG

MORALITATEA

TOATE FORALE LA RECOLTAT
(Urinare din pag. I)

în ziua raidului nostru, nu lu
crau decît 7. La trei încă nu li 
se făcuse probele, una s-a defec
tat la prima brazdă, iar pentru 
cealaltă mecanizatorul ce trebu
ia să o deservească era învoit 
să-și procure lemne pentru iarnă. 
Defecțiunile de ordin tehnic ce 
trebuiau remediate cu mult îna
inte și dovezile unei insuficiente 
organizări a muncii ce se ma
nifestă și acum, expun la pier
deri și recolta celor 1 300 hec
tare cu grîu cultivate de către 
cooperativa agricolă din îonești. 
Din cele 15 combine funcționau 
doar 10. Neajunsurile în organi
zarea muncii fiind atît de partea 
secției de mecanizare a I.M.A. 
Costești, care o deservește, cît 
și a cooperativei agricole. Sec
ția duce încă lipsă de mecani
zatori, iar cei de care dispune 
fie că lucrează cu un randament 
pe combină doar de 1700— 
2 000 kg pe zi, fie că sînt diri
jați de către conducerea coope
rativei spre alte lucrări din cauză 
că nu au deschise drumuri în la
nurile de grîu.

Prezența specialiștilor de la 
organele agricole județene în 
cîmp, alături de cei ai unităților, 
pentru a preciza locul și mo
mentul cînd să înceapă recolta
tul dar mai cu seamă pentru a 
veni în sprijinul înlăturării defi
ciențelor ce apar, este o practică 
veche cu rezultate ce nu le mai 
discutăm. La cooperativele a- 
gricole din Cornățel, însă, și Io- 
nești — la această din urmă 
unitate am văzut cît de multe

neajunsuri se cer înlăturate — 
deocamdată, trimisul Uniunii 
cooperatiste care, la județ, ni s-a 
spus că este în teren de 4—5 
zile, încă nu și-a făcut apariția, 

în această campanie, o mare 
răspundere apasă pe umerii me
canizatorilor. De modul cum vor 
funcționa combinele, de price
perea și măiestria mecanizatori
lor, depinde în cea mai mare 
parte ajungerea în magazii la 
timp a întregii recolte. Atenția 
cu care consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole tre
buie să-i înconjoare și să le cre
eze condiții de masă și cazare 
trebuie să fie sporită. în același 
timp, conducerile întreprinderi
lor de mecanizare trebuie să dea 
dovadă de o mai mare preocu
pare în ce privește modul cum 
sînt încadrați să lucreze proas
peții absolvenți printre mecani
zatorii cu experiență- Or, în a- 
ceastă direcție trebuie să spunem 
că unele carențe încă se mani
festă — și ele trebuie operativ 
rezolvate. La Albota ca și la 
îonești, mai mult de jumătate 
din mecanizatorii ce deservesc 
combinele sînt absolvenți ai 
școlii profesionale promoția 1969. 
Repartizarea lor într-un număr 
restrîns de secții necesită o su
praveghere atentă.

Pentru reușita deplină a aces
tei campanii, pentru ca întreaga 
recoltă să fie strînsă în cît mai 
scurt timp și depozitată în cele 
mai bune condiții, este necesar 
ca în județul Argeș să se depună 
eforturi mai stăruitoare de către 
toate organele agricole, de către 
toți mecanizatorii și cooperatorii.

asemenea întîlnire poate 
veni vorba despre orice ?

— Desigur. Ba, cu cit 
problema e mai neașteptată, 
e chiar — gazetărește — 
mai firesc.

— Ce facem însă cu 
timpul special ? Susțineai că 
una dintre condifiile necesa
re, este să îți acorzi măcar 
un sfert de oră... Dacă nu 
există ? Sîntem atît de ocu
pați.

— Ce-i drept... Dar unii 
mai sîntem și în vacanță. 
Tu, de pildă.

— Adică tu I
— Tu.
— Eu. Ne-am înțeles.
— Dar fiindcă veni vorba : 

ce părere ai despre vacan
ță ?

— ...„Timpul fericit al 
zburdălniciilor", spunea ci
neva. „E răsplata îndelun
gilor ceasuri de silință 
din vremea anotimpului plo
ios"... „Vacanța e așteptată 
cu nerăbdare de către unii, 
în timp ce alții...“ „Acum 
loacă dacă poți", grăi furni- 

,"[?ar. Creangă...", „ori 
Rabelais...

— Te întreb serios I
— E un prilej pentru de

getul ridicat al moralistu
lui...

— Ce-i drept. Dar în a- 
fară de asta ? întreb qaze- 
tărește pentru că e o chesti
une de interes general. Toc
mai acum, multă lume se 
află în vacanță,

— Doar puțină lume... 
Pentru cei mai mulțî terme
nul s-a schimbat: se nu
mește concediu.

— Mă rog.
— „Vacanța pentru a fi 

într-adevăr odihniioare, e 
bine să fie activă. (Sfatul 
Medicului)”.

— Lasă obrăznicia.
— Adică auto-...
— Obrăznicia... întra-de- 

văr, nu ai păreri ?
— Ba am una, cred că s-a 

înțeles. Cel mai important 
este că vacanța e un prilej. 
Ai în sfîrșit timpul necesar să 
te privești, mai des, — fă
ră oglindă. Adică : să te 
întrevezi. A se întrevedea 
— autoînfrevedere — auto- 
înterviu. Mi se pare chiar că 
putem risca și o definiție > 
vacanța — fericit prilej pen
tru autointerviuri.
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ÎNTREGUL POPOR - UN SINGUR
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DUMITRU DINIȘOR,
f președintele Cooperativei agricole de producție 

din Goicea Mare, județul Dolj
Zilele acestea, de intensă acti

vitate politică, Sînt trăite din plin 
de fiecare comunist, de fiecare 
om al muncii. Slut trăite din 
plin, cu profund interes, întrucît 
coincid cu dezbaterea amplă, 
vie, a documentelor pregătitoare 
pentru cel de-al X-lea Congres 
al partidului — de la primul și 
pînă la ultimul cuvînt expresie 
puternică a spiritului nou, crea
tor în care lucrează partidul nos
tru, a democratismului socialist 
dezvoltat cu consecvență după 
cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. Acum, după ce am citit 
și recitit Tezele și proiectul de 
Directive, după ce am participat 
la mai multe adunări de dezba
tere, pot spune că aceste docu
mente reușesc să prezinte cu o 
limpezime de cristal calea ce o 
avem de urmat în toate dome
niile economiei, științei și cultu
rii, vieții de stat, pentru a duce 
mai departe opera începută a- 
cum 25 de ani și ale cărei roade 
au schimbat din temelii țara. 
Sîntem mîndri că, sub condu
cerea partidului, și noi, țăranii 
cooperatori, toți locuitorii comu
nei Goicea Mare am contribuit 
și contribuim la desăvîrșirea a- 
cestei opere. Uzinele și orașele 
nou apărute pe hartă, imensul 
șantier — care este țara, succese
le din industrie, agricultură, 
știință și cultură, condițiile me
reu mai bune de viață — toate 
cu claritate expuse în Documen
tele ce Sînt dezbătute și care în
trunesc adeziunea întregului po
por — sînt numai cîteva din a- 
cele mărturii ce dau valoare 

^estimabilă politicii partidului 
/ nosțru comunist. Prin înfăptuirea 

cooperativizării depline, prin 
sprijinul permanent primit din 
pai tea statului, a clasei munci
toare, agricultura — ca ramură 
de bază a economiei —- a cu
noscut o dezvoltare intensă, mul
tilaterală, de la un an la celă
lalt, a asigurat o mai deplină 
valorificare a condițiilor mate
riale. Dar, cum nu este în firea 
comuniștilor să se mulțumească 
cu ceea ce au realizat, ci să con
sidere fiecare succes un punct 
de plecare, eu — și prin mine 
vorbesc toți comuniștii din 
Goicea—- îmi exprim deplina a-

probare față de sarcinile pe care 
le propune acum partidul pen
tru dezvoltarea producției agri
cole. Îmi dau seama că ele nu 
sînt ușor de îndeplinit, dar — ca 
om al producției pot foarte bine 
aprecia acest lucru — sînt pe 
măsura puterilor noastre. Intru 
totul ele se bazează pe realitățile 
țării, pe posibilitățile de care se 
va dispune ca urmare a realizării 
noilor giganți ai chimiei, a vas
tului program de irigații, a di
versificării mecanizării.

Cu nespusă bucurie am aflat 
din presă despre hotărîrile entu
ziaste ale conferințelor județene 
de partid de a sprijini propune
rea organizației de partid a mu
nicipiului București ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Cu 
multă hotărîre, cu entuziasm ne 
exprimăm și noi, comuniștii din 
Goicea, adeziunea față de politica 
partidului în a cărei elaborare și 
transpunere în viață iubitul nos
tru conducător are merite atît de 
bine cunoscute întregului popor. 
Din cele trei vizite de lucru fă
cute unității noastre în anii din 
urmă, eu personal, toți locuitorii 
comunei, am avut deosebita cin
ste și plăcere să-l cunoaștem în
deaproape pe secretarul general 
al partidului, să-i ascultăm nu 
numai aprecierile și indicațiile, 
dar și atentele sfaturi de cum să 
rezolvăm o treabă gospodărească 
sau alta, cum să ne dezvoltăm 
sectoarele de producție. De fie
care dată l-am simțit ca pe un 
tovarăș apropiat de noi, pornit 
dintre noi, care se sfătuiește per
manent cu poporul și știe să as
culte părerile oamenilor, să le 
confrunte, să le filtreze. De alt
fel. în acest mod de a munci, 
cred eu, își are explicația realis
mul întregii orientări a activității 
partidului și statului nostru.

Sînt convins că votul ce-1 vor 
acorda delegații la Congresul 
al X-lea realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, întregul popor 
român îl va considera ca un vot 
al său.

Tezele și proiectul de Di
rective pentru cel de-al 
X-Iea Congres al partidului 
care se ocupă cu atenție și 
Înțelegere de problemele ar
tei, ale culturii conțin un 
real impuls pentru viața 
noastră artistică oferind te
meinice premise pentru 
dezbaterile fructuoase care 
au loc în aceste Zile in pre
să ca și pentru cele ce voi1 
urma. Aceste documente a 
căror valoare nu o voi pu
tea sublinia înceajuns ăict 
vin să clarifice prin justețea 
și adincimea observațiilor 
conținute anumite aspecte 
in legătură cu rostul artei, 
cu rolul pe care ea trebuie 
să-l joace în viața societății. 
Tezele și proiectul de Di
rective constituie un impuls 
pentru noi creatorii de a ne 
apleca cu o mai mare aten
ție și profundă înțelegere a- 
supra realității Căreia se 
cuvihe să-i oferim un veș- 
mînt artistic pe măsura tra
dițiilor noastre creînd au 
tentice valori în acel spirit 
umanist care caracterizează 
in ansamblu cultura noastră. 
Sîntem Conștiențl că se aș
teaptă de la noi acele opere 
temeinice, solide, accesibile 
în care întregul popor să-și

Viguroasă 
expresie 

a unității -> 

indestructibile 
dintre partid 

și popor
PETRE BALOGH,

sculptor

GARANȚIA

DEZVOLTĂRII

NECONTENITE

A ȘCOLII 

ROMÂNEȘTI
ALEXANDRINA TUTOVEANU,

profesoară, Liceul „I. L. Caragiale"

Unanimitatea gîndurilor noastre:

Realegerea tovarășului 
licita Ceaușescu în funcția de 

secretar general al partidului

PROGRAMUL COMUNIȘTI
LOR - TEMELIA ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI A POPORULUI

(Urmare din pag. I) 

pregătim, doresc, de aseme
nea, să-mi manifest adeziunea 
deplină la valoroasele docu
mente pe care partidul le-a 
pus în dezbaterea maseloi, 
documente care reprezintă te
melia întregii noastre activi
tăți viitoare.

Rezultatele obținute în pro
ducție și în cercetarea științi
fică de absolvenții institutului 
nostru ilustrează elocvent cali
tatea muncii desfășurate de 
cadrele didactice, calitatea 
pregătirii pe care o oferă a- 
cest vast laborator de punere 
în valoare a resurselor spiri
tuale ale poporului nostru. A- 
ceasta nu înseamnă însă că

re în creșterea bunăstării po
porului, succese tot mai pres
tigioase în toate domeniile 
vieții interne și internaționale.

recunoască valențele spiri
tuale și toate eforturile 
noastre de creație înțelegem 
să le cheltuim în această di
recție. să le consacrăm nu
mai acestei cauze. ,

în acesteizile cînd în con
ferințele județene, comu
niștii au dat mandat delega- 
ților la Congres să susțină 
propunerea Conferinței ex
traordinare a organizației 
municipale de partid Bucu
rești ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în 
funcția de secretar general 
al partidului. propunere 
îmbrățișată de toți comu
niștii, de toți oamenii mun
cii din țara noastră — ex
presie elocventă a unității 
indestructibile dintre partid 
si popor — am resimțit o 
gdîncă satisfacție în fața a- 
cestei alegeri deoarece ea 
vine în intîmpinarea con
vingerilor noastre, înțelese 
evident ca expresie a devo
tamentului acestui om re-
marcabil pentru cauza parti
dului, a spiritului său de sa
crificiu și a capacității șale 
de muncă, expresie a calită
ților sale deosebite pe care 
le-a vădit : clarviziune poli
tică, o neabătută dorință de 
a ridica România socialistă 
pe culmile cele mai înalte, 
de a-i menține și întări 
prestigiul pe care îl are as
tăzi în lume și pe care patria 
noastră îl merită pe deplin, 
de a păstra cu fermitate 
principiile marxist-leniniste. 
de a milita consecvent pen
tru înțelegere și coope
rare. Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu înseamnă 
pentru noi toți, pentru mine 
personal, chezășia realizării 
tuturor aspirațiilor, o garan
ție acoperită in aur a viito
rului nostru.

Avem toate motivele să pri
vim cu mîndrie, în acest an 
jubiliar al celui de al X-lea 
Congres al partidului sărbăto
rind cea de a 25-a aniversare 
a eliberării țării, drumul stră
bătut în anii de făurire a noii 
orînduiri socialiste, ca și pers
pectivele însuflețitoare ale ri
dicării patriei pe noi culmi ale 
progresului și bunăstării. Cer
titudinea unor noi victorii se 
degajă pregnant din documen
tele pregătitoare ale Congresu
lui al X-lea, față de care, par- 
ticipînd cu însuflețire la dez
baterea lor, cadrele didactice, 
o dată cu întregul popor, își 
afirmă unanim deplina adeziu
ne. Documente programatice 
de o excepțională însemnătate 
pentru dezvoltarea multilate
rală a României socialiste, im- 
presionînd prin conținutul ri
guros științific și spiritul no
vator. Tezele și proiectul de 
Directive arată cu claritate 
sensurile principale ale proce
sului multilateral de dezvoltare 
a întregii noastre societăți, în
fățișează imaginea completă a 
vieții economice, sociale, ideo
logice și politice a României de 
mîine. Am reținut pentru noi, 
slujitorii școlii, direcțiile unei 
rodnice afirmări profesionale 
și cetățenești, întrucît și în a- 
nii următori, pe bâza Directi
velor Comitetului Centra! și 
a legii înVățămîhtuIui. se vor 
continua eforturile pentru dez
voltarea și modernizarea școlii 
noastre de tonte gradele în pas 
cu evoluțiâ“societății și cu cu
ceririle moderne ale cunoaște
rii științifice,

Sînt. astfel, foarte firești 
manifestarea caldă, sprijinul 
entuziast unanim ale cadrelor 
didactice, ale tuturor oameni
lor muncii față de politica in
ternă și externă a partidului. 
La dezbaterile din aceste zile 
ne-am reafirmat, de fapt, ade
ziunea la propria noastră poli
tică.

Cu deosebită satisfacție am 
aflat, eu și colegii mei, despre 
hotărîrea unanimă a recente
lor conferințe județene de par
tid de a sprijini la Congres re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român. Au fost exprimate ast
fel dorința și gîndurile noastre

ale tuturor, ale unui întreg 
popor ce prețuiește munca 
plină de abnegație și dă
ruire patriotică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ca
litățile sale de conducător în
cercat al partidului și statului, 
de militant eminent al mișcă
rii comuniste internaționale. 
Oricare cetățean vede în a- 
ceasta aprecierea meritelor 
sale deosebite în fundamenta
rea și aplicarea vastului pro
gram de desăvîrșire a construc
ției socialiste, fn progresul 
multilateral, dinamic, ce ca
racterizează viața social-politi- 
că a României. întreaga sa ac
tivitate consacrată propășirii 
patriei dovedește experiența 
comunistului încercat în lup
te, înțelepciunea, clarviziunea 
și fermitatea în elaborarea și 
înfăptuirea consecventă a po
liticii marxist-leniniste a 
partidului. în realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu ca 
secretar general al partidului 
vedem chezășia viitorului tot 
mai luminos al țării.

Pentru realizarea amplului 
program de desăvîrșire a con
strucției socialiste, prevăzut în 
Tezele și proiectul de Directi
ve ale- Congresului al X-lea al 
P.C.R., nu vom precupeți nici 
un efort în munca de educare 
comunistă a tineretului, în în
deplinirea sarcinilor social-cul
turale care rie revin. Aplicînd 
cele mai noi cuceriri ale știfri- 
ței în domeniul educației și va- 
lorificînd tradițiile progresiste 
ale școlii românești, ne vom 
intensifica eforturile pentru 
perfecționarea continuă a nro- 
cesnlui de învățămînt. Vom 
dezvolta la fiecare tînăr dra
gostea față de muncă. înalta 
răspundere fată de îndatoriri
le'sale. ajutîndu-i oe elevi să-și 
însușească științele moderne, o 
bogată cultură umanistă. iar 
prin acestea să ajungă la în
țelegerea vieții și rolului pe ca
re îl au în viața socială, devo
tați cauzei partidului, prooăși- 
rii patriei noastre socialiste. 
Prin strădaniile noastre de azi 
si de mîine, sîntem hotărîți să 
facem totul pentru înfăptuirea 
obiectivelor programului ela
borat de partid, a politicii sale 
marxist-leniniste, astfel îneît 
să îndreptățim nădejdile pe 
care și le pune în munca noas
tră întregul popor.

(Urmare din pag. I)

adresează întregul nostru popor 
datorită activității neobosite și 
atît de bogate ce o desfășurati. 
Sîntem profund convinși că 
prezența dumneavoastră, iu
bite tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, în fruntea parti
dului și a statului constituie 
chezășia consecvenței politicii 
marxist-leniniste a partidului 
nostru, îndeplinirea CU cinste a 
marilor exigente ce revin aces
tei înalte funcții.

Beneficiind de spiritul larg 
democratic in care partidul ni 
s-a adresat și nouă, invitîndu-ne 
la dezbaterea importantelor do
cumente ce vor fi supuse apro
bării Congresului ai X-lea al 
P.C.R., asigurăm conducerea 
partidului. pe dumneavoastră 
personal, iubite și stimate tova
rășe NICOLAE CEAUȘESCU. că 
sîntem hotărîți să ne aducem 
întreaga contribuție la înfăptui
rea exemplară a atribuțiilor și 
sarcinilor pe care le avem în 
răspundere, ne vom închina 
toate forțele și elanul tineresc 
îndeplinirii nrogramului de în
florire multilaterală a patriei 
și națiunii noastre socialiste".

In telegrama organizației de 
partid de la întreprinderea 
Construcții speciale transporturi 
București, se arată : „Muncito
rii, tehnicienii. inginerii și 
funcționarii în frunte cu comu
niștii, întreprinderii noastre au 
primit cu mare satisfacție nro- 
punerea făcută de delegații la 
conferința extraordinară a or
ganizației municipale de partid 
București privind realegerea 
dumneavoastră în funcția de 
secretar general al Comitetului. 
^Central al Partidului Comunist 
Român. Folosim acest nrilej 
pentru a asigura conducerea de 
partid, ne dumneavoastră per
sonal, că nart’dul va avea în 
noi slujitori devotați, convfnsi 
de justețea, realism”’ si carg”- 
terul profund nat-iofic al ”o’!- 
ticii partidului și statu'-i cu 
claritate expus în Tezei” si n-o- 
iectul de Directive ale cd«i 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
— documente programatice de 
înaltă nrincipialitate și valoare 
teoretică si practică.

în numele comuniștilor, al 
întregului colectiv de muncă al 
întreprinderii noastre asigurăm 
conducerea Partidului, pe dum
neavoastră nersonal tovarășe 
NICOLAE CFAUSESCU. că nu 
vom Drecuneti nici un efort pen
tru traducerea în viată a an
gajamentelor luate în cinstea 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
si a 25-a aniversare a eliberării, 
printre care darea în folosință 
parțială a Aeroportului Inter
național Otopenl ; încheierea lu
crărilor de modernizare a dru
mului Băneasa — Otopenl și a

variantei DN1 Cimpina — Co
marnic“.

Din Deva, de pe șantierul 
Centralei electrice de termofi- 
care, pe adresa Comitetului 
Central al partidului, a tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
s-a primit o scrisoare în care 
se spune :

„Noi, tinerii constructori de 
pe șantierul centralei termo
electrice Deva, am luat cunoș
tință cu entuziasm și nețărmu
rită bucurie de propunerea 
ca dumneavoastră tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, să fiți 
reales In funcția de secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. 
Aprobînd din inimă această 
propunere ținem să ne expri-
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măm stima, încrederea $1 dra
gostea fierbinte fată de dum
neavoastră. iubit fiu al poporu
lui român, inalta prețuire dată 
contribuției dumneavoastră la 
activitatea Comitetului Central, 
la realizarea mărețului program 
de transformări și înnoiri, me
nit să ridice România pe cele 
mai înalte culmi ale progre
sului și civilizației.

în perioada scurtă de la ulti
mul Congres, tara noastră a ob
ținut succese răsunătoare în 
toate domeniile de activitate, 
și-a creat un prestigiu trainic 
și binemeritat printre țările lu
mii. Aceste transformări înnoi
toare s-au răsfrînt și în viata 
și activitatea tinerilor. Au spo
rit rolul șl răspunderile noastre 
social-nolitice. ni s-au creat po
sibilități nelimitate pentru a 
participa la activitatea econo
mică. politică și socială a tării, 
pentru a ne afirma plenar în
tregul spirit de inițiativă și res
ponsabilitate. Entuziasmul șî

In fruntea partidului— 

cel mai iubit fiu 

a! poporului
nu mai avem încă rezerve, că 
studenții noștri nu se pot pre
găti și mai bine, că valorosul 
corp didactic de care dispu
nem nu își poate îmbunătăți 
în continuare activitatea, nu 
poate contribui tot mai niull 
la entuziastul proces de desă- 
vîrsire a societății socialiste.

De aceea țin să asigur din 
toată inima Comitetul Central, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că adeziunea noas
tră la politica înțeleaptă a 
partidului va îmbrăca în cel 
mai scurt timp forma grăitoa
re a faptelor. Țin să exprim 
în aceste cuvinte simple anga- 
iamentul solemn pe care ni-1 
luăm noi, toți cei ce lucrăm 
în Institutul de petrol, gaze 
si geologie, de a ne consacra 
integral forțele, toate resursele 
fizice și spirituale de care 
dispunem înfăptuirii politicii 
partidului. întelegînd că nu
mai nrin aplicarea hotărîtă. 
intransigentă a măsurilor pre
conizate pot fi asigurate di
namismul întregii producții 
materiale, rezultatele superioa-
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industriei românești — side
rurgia — am găsit în Tezele 
și Directivele celui de-al X-lea 
Congres elaborate cu înțelep
ciune de către partid și 
dezbătute de întregul nostru 
popor în spiritul unei desă- 
vîrșite democrații, expresia 
înaltei competențe cu care 
P.C.R., Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conduc destinele 
țării noastre spre un viitor lu
minos. De aceea, am primit 
cu mare bucurie vestea că la 
conferința extraordinară a or
ganizației municipale de 
partid București s-a dat 
mandat delegaților la Con
gres să susțină realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general 
al partidului nostru.

Această propunere pe care 
au susținut-o cu entuziasm, 
alături de celelalte județe și 
comuniștii din județul Caraș 
Severin reprezintă voința în-

tregului partid, al întregii 
țări, a oamenilor muncii din 
toate domeniile de activitate, 
de toate naționalitățile și de 
toate virstele care văd în per
soana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe fiul credincios 
al poporului român, pe con
ducătorul eminent al partidu
lui și statului, iubit și stimat 
pentm spiritul de abnegație 
și dăruire, pentru devotamen
tul cu care slujește interesele 
vitale ale națiunii noastre, 
cauzei socialismului și păcii 
în lume. Sînt mîndru că fac 
parte dintr-un partid marxist- 
leninist în fruntea căruia se 
află un asemenea conducător 
a cărui puternică personalita
te și a cărui neobosită activi
tate în slujba partidului, țării 
și întregii mișcări comuniste 
și muncitorești, reprezintă un 
exemplu pentru fiecare con
structor al socialismului și o 
chezășie pentru o înaintare 
mereu mai impetuoasă a țării 
noastre pe drumul comunis
mului.
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sînt rodul politicii clarvăză
toare, științifice a partidului 
nostru, rodul coeziunii în
tregului popor în jurul Co
mitetului Central al partidu
lui în jurul conducerii sale, 
în jurul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a cărui realege
re în funcția de secretar ge
neral al partidului este sus
ținută de toți comuniștii, de 
întregul popor. Tn fapt, pro
punerea si imensul val de a- 
deziune la ea — val căruia 
noi, scriitorii, ne integrăm 
deplin — exprimă cum nu 
se poate mai bine sentimen
tele poporului, ale tuturor 
membrilor de partid fa|ă de 
secretarul general, sentimen
te de înaltă apreciere în
temeiate pe evidența trăsă
turilor superioare de om și 
comunist cu o mare clarvi
ziune politică, cu o fierbin
te dragoste și luciditate în 
scrutarea destinului țării. 
Contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a con
ducerii partidului nostru la 
succesele țării este viu apre
ciată de oamenii acestei țări, 
lato de ce ei își exprimă zi 
de zi încrederea totală în 
destinele socialismului în 
România. Dezbaterile, eve
nimente politice de mare 
semnificație, evidențiază li
terele de aur cu care este 
scris viitorul poporului nos
tru, documentele Congresu
lui al X-lea fiind marea car
te a desăvîrșirii societății 
socialiste pe plaiurile Mio
riței.

Scriitorii timișoreni — ro
mâni, maghiari, germani, 
sîrbi — care muncesc într-o 
deplină înfrățire în cadrul

Asociației scriitorilor din' 
Timișoara, au primit docu
mentele elaborate de C.C. 
ol partidului pentru Congre
sul al X-lea cu o totală ade
ziune. Tn dezbaterile care au 
avut loc, ei și-au manifestat 
mîndria pentru înfăptuirile 
importante ale anilor noștri, 
mîndrie pe care au transfi
gurat-o in atîtea rînduri în 
literatura pe care o scriu. 
Este mîndria pentru dezvol
tarea armonioasă și impe-

al X-lea al partidului — 
acorda o înaltă prețuire 
artei si literaturii — factori 
esențiali de cunoaștere si 
înrîurire a gîndirii și sensibi
lității umane, rolului lor, în 
înfăptuirea progresului so- 
cial, în ridicarea conștiinței 
socialiste și înnobilarea spi
rituală a oamenilor". Aces
tei prețuiri, căreia secreta
rul general al Partidului i-a 
fixat cu o mare limpezime 
cotele și țelurile în cuvînta-

Dezbaterea documentelor - 
expresie profundă a democrației 

noastre socialiste
tuoasă a patrie într-un ritm 
dintre cele mai ridicate din 
lume, mîndria pentru succe
sele obținute în creșterea 
potențialului industrial, în 
organizarea unei agriculturi 
moderne, in dezvoltarea 
culturii și artei noastre, a 
învătămîntului. Este mîndria 
pentru creșterea necontenită 
a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului nos
tru, pentru politica înțelea
ptă, internă și externă, a 
partidului și statului, pentru 
prestigiul tot mai mare al 
României în lume.

„Partidul și statul nostru 
—- se spune in Tezele C.C. 
al P.C.R. pentru Congresul

rea ținută la Conferința or
ganizației județene P.C.R.- 
Cluj, scriitorii timișoreni se 
angajează cu hotărîre să-i 
răspundă printr-o participa
re cu întregul lor talent, cu 
toate forțele lor intelectuale, 
oentru a înfăptui lucrări li
terare de un nivel artistic 
ridicat, care să satisfacă 
exigentele tot mai mari ale 
cititorului contemporan. 
Timpul minunat pe care îl 
trăim are nevoie de rapsozi 
înflăcărați, de opere dura
bile, capabile să releve, cu 
puterea artei autentice, va
lențele nepieritoare ale vre
mii noastre. Aceste opere nu 
se pot înfăptui decît printr-o

cunoaștere dimensionată a 
realității noastre de astăzi, 
a universului uman inedit pe 
care l-a creat socialismul. 
Asemenea opere nu se pot 
înfăptui în afara unui grav 
și revelator contact cu ceea 
ce este valoros în cultura 
universală și printr-o asimi
lare în ordinea artistică a 
acestor valori, pentru care 
astăzi avem condițiile nece
sare.

Datoria noastră patriotică 
este de a cunoaște și de o 
evidenția, cu mijloacele ar
tei noastre, problemele 
fundamentale ale epocii pe 
care o trăim, universul com
plex al conștiinței omului 
contemporan, de „a rămîne 
consecvenți mesageri ai spi
ritualității poporului nostru, 
exprimînd prin opere origi
nale, autentice, specificul 
societății socialiste”, așa cum 
se arată în cuprinsul Tezelor 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului.

Ad'nc pătrunși ce adevă
rul că un scriitor care nu 
este legat, prin cele mai 
sensibile și mai trainice 
sensuri ale conștiinței sale, 
de istorie, de idealurile si 
viitorul poporului său, rămî
ne în afara marilor adevă
ruri ale artei, scriitorii înțe
leg să-și manifeste partici
parea la marile evenimente 
pe care le trăim printr-o mai 
intensă prezență în freamă
tul actualității noastre so
cialiste, pentru a-i putea 
exprima, în lucrările lor li
terare semnificațiile revela
toare.

dăruirea Cu care noi, tinerii, 
întimpinăm Congresul al X-lea 
al partidului constituie cea mai 
elocventă manifestare a dragos
tei și atașamentului față de I 
partid, față de politica sa.

încredințăm C.C. ai P.C.R., 
pe dumneavoastră, tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, că nu , 
vom precupeți nici un efort l 
pentru a ne aduce contribuția 
lâ obținerea de noi succese pe 
drumul desăvîrșirii construcției 
socialismului. Sîntem hotăriti 
să ne consacrăm toată puterea 
de muncă, talentul, întreaga e- 
nergie creatoare pentru a ne. 
aduce un aport substantial la 
transpunerea in viată a măre
țului program de dezvoltare și 
înflorire a patriei, sintetizat în 
Tezele și proiectul de Directi
ve ce vor fi supuse dezbaterii ) 
Congresului al X-lea al parti
dului“.

„Făcîndu-ne ecoul celor 
11 000 de tineri români, ma
ghiari, germani, din comuna 
Sintana, județul Arad — se- 
spune într-o altă telegramă — 
ne exprimăm bucuria și adînca < 
satisfacție pentru hotărîrea 
Conferinței de partid a muni- 
cipiului București de a propune 
la cel de-al X-lea Congres rea
legerea dumneavoastră în func
ția de mare răspundere, de se
cretar general al partidului. Ac
tivitatea dumneavoastră de | 
militant revoluționar neobosit 
pentru cauza socialismului și 
păcii, clarviziunea și fermitatea 
politică cu care acționați pen
tru edificarea României socia
liste, reprezintă pentru noi, tî- 
năra generație, un izvor nese
cat de invătăminte.

Crescuți și educați de partid, 
alături de cei mai vîrstnici, ne 
angajăm fată de Comitetul Cen
tral ai Partidului Comunist Ro
mân, față de dumneavoastră 
personal, tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, că vom munci 
neobosit pentru înflorirea pa
triei noastre comune — Romă” 
nia socialistă“.

Studenții facultății de știinte 
economice și ai facultății de 
mecanică agricolă din Centrul 
Universitar Timișoara aflati în 
taberele de muncă patriotică la 
I.A.S. Banloc. Beta și Libling, 
din județul Timiș au trimis o 
telegramă în care se spune : 
„Am aflat cu nemărginită căl
dură propunerea făcută în Con
ferința extraordinară a organi
zației de partid a municipiului 
București de realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de 
secretar general al C.C. al 
P.C.R. Noi. care vă urmărim zi 
de zi neobosita activitate, sîn
tem convinși că realegerea 
dumneavoastră în această func
ție, constituie o garanție sigură 
a mersului nostru inainte, pen
tru progresul și prosperitatea 
tării, pentru binele întregului 
nostru popor.

Exprimindu-ne întreaga ade
ziune la politica internă și ex
ternă pe care o promovați în 
fruntea partidului nostru, vă 
mulțumim din inimă cu acest 
prilej pentru condițiile minu
nate de viată și de studiu care 
ne sînt create, nentru grija pe 
care conducerea partidului si 
statului, dumneavoastră perso
nal, ne-o purtati. angaiîndu-ne 
să depunem toate eforturile 
pentru a deveni prin pregătirea 
noastră profesională și politică 
cit mai utili patriei noastre so
cialiste".

într-o altă telegramă. stu
denții aflati la odihnă în ta
băra de la Pirîul Rece se adre
sează conducerii partidului, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
spunînd : „Noi. studenții am 
primit cu deplină, adeziune Te
zele și proiectul de Directive 
pentru Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român în 
care vedem, scris cu litere de 
aur. viitorul strălucit al pa
triei. îndeplinirea propriilor as
pirații, un cîmp larg de afir
mare a personalității noastre. 
Ne exnrimăm și cu această o- 
cazie hotărîrea de a ne pregăti, 
de a ne însuși temeinic știința 
și cultura, de a ne forma mul
tilateral, devenind militanți ac
tivi în realizarea obiectivelor 
politicii partidului.

Hotărîrea conferințelor orga
nizațiilor județene de partid de 
a propune Congresului nentru 
funcția de secretar general al 
partidului candidatura tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU — 
eminent om politic și de stat 
— identificat cu aspirațiile de 
veacuri ale națiunii noastre, iu
bit și stimat de întreaga stu- 
dențime, de întregul popor ne 
dă convingerea fermă că se va 
realiza îndeplinirea cu consec
ventă a liniei politice generale 
a partidului, aplicarea adevă
rurilor general valabile ale 
marxism-leninlsmului la condi» 
țiile specifice ale tării noastre. 
In vederea obținerii de noi si 
însemnate izbînzf în măreața 
operă de construire a socialis
mului și comunismului in 
România"



TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Comi

tetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul 
ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor 
JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole și JAMSA- 
RANGHIIN SAMBU, președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mongole, următoarea telegramă :

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

Ne exprimăm convingerea profundă că dezvoltarea relațiilor 
mongolo-romàne pe baza principii lor marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar va sluji intereselor fundamentale ale 
popoarelor din Republica Populară Mongolă și Republica Socia
listă România, cauzei socialismului și comunismului.

Folosim acest prilej pentru a ura poporului frate român noi 
succese în operă de desăvârșire a construcției socialismului, în 
lupta pentru pace și prietenie între popoare.

Primire
la președintele 

Consiliului 
de Miniștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer. a 
primit joi după-amiază pe amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Tunisiene la 
București, Mahmoud Maamouri, 
în legătură cu plecarea sa defi
nitivă din țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Petru Burlacu, adjunct al 
Ministrului afacerilor externe.

Joi, la sediul Asociației de 
drept internațional și relații in
ternaționale, dl. George Sherry, 
funcționar superior la Cabinetul 
subsecretarului general al O.N.U., 
a conferențiat despre „Forțele 
O.N.U. pentru menținerea pă
cii“. Au fost prezenți funcțio
nari ai Ministerului Afacerilor 
Externe, membri ai Institutului 
de cercetări juridice și membri 
ai asociației.

3ŒESEI
A DOUA ZI A CĂLĂTORIEI 

SPRE LUNĂ
Echipajul navei „Apollo-11“ își desfășoară programul

conform planului stabilit
Cea de-a doua zi a zborului spre Lună a astronauților 

de pe „Apollo-11“ a început în bune condițiuni. La ora 8 
(ora 14 — ora Bucureștiului) ei au fost salutați cu „bună 
dimineața“ de tehnicienii centrului de urmărire a zborului 
din Ilouston.

Convorbirile de la Paris 
asupra Vietnamului

Lucrările celei de-a 26-a ședințe

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
RAFAEL CALDERA, președintele Republicii Venezuela, 
următoarea telegramă :

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

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

La invitația președintelui Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Pompiliu Macovei, joi 
după-amiază a sosit în Capitală 
Kristen Helveg Petersen, minis
trul afacerilor culturale și al dez
armării din Danemarca, cu soția, 
pentru a face o vizită în țara 
noastră.

Tovarășul ȘTEFAN VOITEC, Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea tovarășului D. TEVEGMID pentru felici
tările ce i-au fost adresate cu prilejul alegerii sale în funcția de 
președinte al Marelui Hural Popular al Republicii Populare 
Mongole.

Joi a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Norvegia, tovarășul 
Silviu Oană, activist al C.C. al 
U.T.C. pentru a participa la 
Conferința internațională „Eu
ropa după 20 de ani — unitate 
— relații est-vest“ organizată de 
Comitetul norvegian pentru in
formații internaționale și activi
tatea tineretului (N.I.U.) în co
laborare cu Consiliul european 
al Comitetelor naționale de tine
ret (C.E.N.Y.C.).

După un dejun au reluat 
dialogul prin radio cu. centrul 
Houston. Astronautul de ser
viciu de pe sol, Bruce McCan
dless, a transmis celor trei 
călători spre Selena un „bu
letin“ cu principalele știri ale 
zilei. Echipajul lui „Apollo- 
11“ a fost informat despre e- 
voluția zborului stației lunare 
sovietice . — „Luna 15“ —
despre declarația vicepre
ședintelui S.U.A., Spiro Ag
new, făcută în calitate 
de președinte al Consiliu
lui Național pentru Aeronau
tică, prin care anunță că vii
torul obiectiv în cucerirea 
spațiului cosmic pînă la sfîr- 
șitul acestui secol este debar
carea omului pe planeta 
Marte. De asemenea, cei trei 
astronauți au aflat că autori
tățile mexicane au hotărît să 
nu-i mai tolereze pe pletoși și 
nici nu vor mai permite 
,,hippy-lor“ americani să trea
că frontiera înainte de a trece 
pe la frizer. „Și noi am tre
cut pe la frizer înainte de a 
pleca în spațiu“ a anunțat cu 
umor Michael Collins de la 
bordul capsulei „Apollo-11“.

Principalele momente de 
astăzi 18 iulie — ale zboru
lui navei spațiale „Apol- 
lo-ll“ sînt ;

La ora 4,32 (ora Bucureș
tiului) începe perioada de 
repaos cînd astronauții vor 
dormi o nouă noapte spa
țială.

La ora 21,27 este prevăzu
tă o eventuală corectare a 
traiectoriei navei în drum 
spre Lună.

La ora 23,40 Edxvin Ald'rin 
urmat de Neil Armstrong 
vor pătrunde în modulul 
lunar pentru a verifica dacă 
toate instalațiile „Vulturu
lui“ sînt în perfectă stare de 
funcționare.

Cu știrile sportive convorbi
rea de „agrement“ s-a înche
iat. A urmat dialogul de „ser
viciu“.

Anunțînd poziția navei spa
țiale, calculată cu ajutorul 
sextantului în funcție de anu
mite stele, Michael Collins a 
exprimat emoția în fața pei
sajului terestru văzut de la 
peste 100 000 de kilometri al
titudine. „Este, într-adevăr, o

CORNELIU MĂNESCU, ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea lui 
LUVSANTORJIIN TOIV, ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Mongole, prin care acesta mulțumește pentru feli
citările primite cu prilejul zilei naționale a Republicii Populare 
Mongole.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Po
lone. ȘTEFAN JEDRYCHOWSKI, a trimis o telegramă mi
nistrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, 
CORNELIU MANESCU, în care mulțumește pentru urările 
transmise cu ocazia realegerii sale în funcția de ministru al 
afacerilor externe și își exprimă speranța că relațiile de 
prietenie frățească și colaborare multilaterală existente în
tre cele două țări se vor consolida și adînci și în viitor.

Expoziția industriei locale, or
ganizată în Capitală în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a eli
berării patriei, a fost vizitată joi 
dimineața de tovarășii Leonte 
Răutu și Ion Pățan, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Stoica, șeful Direcției gene
rale pentiu consiliile populare, 
Petre Blajovici, președintele Co
mitetului de stat pentru econo
mia și administrația locală, Du
mitru Popa, primarul general al 
Capitalei, miniștri, reprezentanți 
ai Camerei de Comerț și ai altor 
instituții economice.

„Luna 15“ a devenit satelit
artificial al Seienei

vedere fantastică. Prin sex- 
tantul care are în obiectiv 
Mediterana, se poate vedea 
foarte bine toată Africa de 
nord. Portugalia, Spania, su
dul Franței, precum și Italia. 
Este o priveliște magnifică“ 
— a spus el.

De la centrul de urmărire 
din Houston s-a anunțat că 
la ora 18,17 (ora Bucureștiu
lui), cînd „Apollo-H“ se afla 
la o distanță de 201 000 de ki
lometri de Pămînt, a fost a- 
prins pentru trei secunde 
propulsorul principal al cabi
nei de comandă în vederea 
efectuării unei mici corectări 
a traiectoriei zborului spre 
Lună. Prin aceasta s-a accele
rat cu încă 25 de kilometri 
viteza vehiculului, pentru ca 
sîmbătă „Apollo-11“ să se în
scrie pe o orbită circumlunară 
la o altitudine de aproximativ 
111 kilometri.

Președintele Nixon a anun
țat joi că echipajul navei spa
țiale „Apollo-11“ va depune 
pe Lună medaliile acordate 
post-mortem astronauților a- 
mericani Virgil Grissom, Ro- 
ger Chaffee și Edward White, 
care și-au pierdut viața în 
urma tragicului accident al 
cabinei „Apollo-2“ la 27 ia
nuarie 1967. De asemenea, vor 
fi depuse și medaliile decerna
te cosmonauților sovietici Iuri 
Gagarin și Vladimir Koma- 
rov transmise echipajului lui 
„Apollo-11“ prin intermediul 
astronautului Frank Borman, 
care a făcut recent o vizită în 
Uniunea Sovietică.

PARIS 17 (Agerpres). — Con
ferința cvadripartită în problema 
Vietnamului a ținut joi cea de-a 
26-a ședință. Delegatul S.U.A. 
Henrtj Cabot Lodge, a insistat 
asupra propunerii președintelui 
administrației saigoneze, genera
lul Thieu, privitoare la organiza
rea unor așa-zise „alegeri libere“. 
El a cerut celorlalte delegații să 
ia această propunere ca bază de 
negocieri. La rindul său, repre
zentantul administrației de la 
Saigon, Phan Dang Lam, a pre
zentat în mod oficial conferinței 
propunerea generalului Thieu, 
pretinzînd că alegerile preconi
zate să fie organizate sub con
trolul acestei administrații.

In cuvîntul său, șeful delega
ției R.D. Vietnam, Xuan Thuy, a 
subliniat că „atîta vreme cît tru
pele americane ocupă Vietnamul 
de sud, populația nu poate avea 
alegeri libere, democratice și 
fără amestec străin. Formula 
saigoneză, a spus vorbitorul, nu 
poate duce de fapt decît la ale
geri desfășurate în umbra baio
netelor americane“.

Conducătoarea delegației gu
vernului revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud, 
Nguyen Thi Binh, a respins „so
luția înșelătoare a așa-ziselor ale
geri libere“. „Administrația de la

Saigon, a spus vorbitoarea, nu 
reprezintă pe nimeni și nu are 
absolut nici o calitate de a vorbi 
în numele populației vietnameze 
în nici o problemă. Singurul or
ganism competent este un guvern 
provizoriu de coaliție care va 
organiza alegeri cu adevărat li
bere“.

Plenara lărgită a Comitetului Executiv al Uniunii Societăților 
de Științe Medicale

In cursul zilei de joi a avut 
loc în Capitală Plenara lărgită 
a Comitetului Executiv al Uniu
nii Societăților de Științe Medi
cale din Republica Socialistă 
România, care a dezbătut Te
zele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român pen
tru Congresul al X-lea al parti
dului și proiectul de Directive 
privind planul cincinal pe anii

1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei națio
nale în perioada 1976—1980.

In cadrul plenarei au luat 
cuvîntul numeroși participanți, 
care au dat o înaltă apreciere 
documentelor, caracterului lor 
realist și mobilizator, contribu
ției acestora la dezvoltarea în 
continuare a României pe calea 
socialismului, asigurînd, totoda

tă, conducerea partidului că vor 
participa activ la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin.

într-o atmosferă de însuflețit 
entuziasm, participanții la ple
nară au adoptat textul unei scri
sori adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Plenara lărgită a Consiliului Central al Asociației Juriștilor 
din România

Tot joi, a avut loc plenara lăr
gită a Consiliului Central al A- 
sociației Juriștilor din România, 
lucrările avînd aceeași ordine de 
zi.

Președintele Asociației Juriști
lor, Stelian Nițulescu, a făcut o 
amplă expunere în legătură cu 
documentele pregătitoare ale 
Congresului, puse în dezbaterea

întregului popor. El a subliniat 
excepționala însemnătate teoreti
că și practică a acestor docu
mente, care definesc obiectivele 
de viitor, coordonatele princi
pale ale activității în toate sec
toarele vieții sociale, economice 
și de stat.

In același spirit au vorbit nu

meroși participanți care au luat 
cuvîntul în cadrul ședinței.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la ple
nară au adoptat în unanimitate 
o scrisoare adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

pentru TIMPUL DV. LUIBIE^

Stația automată sovietică „Luna-15“ a fost plasată joi pe o 
orbită în jurul Lunii și a devenit satelit artificial al Lunii, anunță 
agenția TASS.

Parametrii orbitei circumlunare sînt apropiați de cei antecalcu- 
lați. A fost stabilită legătura prin radio cu stația. Potrivit informa
țiilor telemetrice, aparatura aflată la bordul stației funcționează 
normal.

Stația automată „Luna-15“ a fost lansată la 13 iulie. în timpul 
celor 102 ore de zbor pe itinerariul cosmic Pămînt — Lună au fost 
stabilite de 28 ori legături cu stația prin radio, în cursul cărora 
s-au făcut măsurători ale traiectoriei, a fost verificată funcționarea 
sistemelor de bord și au fost efectuate cercetări științifice.

în scopul asigurării apropierii stației de Lună s-a efectuat la 
14 iulie corecția traiectoriei ei de deplasare. în timpul apropierii 
de Lună, stația automată a fost orientată în spațiul cosmic și la 
orele 13, ora Moscovei, au fost conectate propulsoarele. în acel 
moment, stația se afla în partea invizibilă a Lunii. După frînare, 
stația automată „Luna-15“ s-a plasat pe o orbită de satelit artifi
cial al Lunii.

Centrul de coordonare și calcul prelucrează informațiile primite.

Conflictul dintre Salvador 
si Honduras continuă

[țfiieinu
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS X
rulează Ia Patria (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). București (orele
9; 11,15; 13,30; 16,30; 13,45; 21,00), 
Favorit (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Sta
dionul Dinamo (orele 20,30).
• COMISARUL X ȘI BANDA
TREI ClINI VERZI : rulează la 
Republica (orele 9 ; 11,30 ; 14;
16,30 ; 18,45; 21,15), Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), 
Grădina Festival (orele 20,30), Gră
dina Expoziției (orele 20,30), Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15).
• DEȘERTUL ROȘU ; rulează la 
Central (orele 9,30; 12,15: 15; 18; 21). 
Grădina Doina (orele 20,30).
• LA dolce vita : rulează la 
Union (orele 15.30; 19).
• OMUL MOMENTULUI s rulea
ză la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16.15: 18,30; 20,45).
• NOAPTEA GENERALILOR X
rulează la Gloria (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20), Tomls (orele
9—15,30 în continuare, 18,15), Gră
dina Tomls (orele 20,15).
• SOARE și UMBRA : rulează la 
Munca (orele 20).
• COMEDIANTII x rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18). Grădina 
Buzestl (orele 20,30).
• LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Crîngași (orele 15,30 : 18 ; 
20,15).
• VERA CRUZ: rulează Ia Mo
șilor (orele 15,30), Grădina Moși
lor (orele 20,30).
• ROLLS-ROVCEUL GALBEN : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18).
• CRIMA DIN PĂDURE - Dre- 
mleră : rulează la Victoria (orele 
9; 11.15: 13,30; 16,00; 18,00; 20,45.
• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT : 
rulează la înfrățirea Intre popoare 
(orele 15,15; 17,45; 20).
• ULTIMA TURA: rulează la 
Drumul Sării (orele 15: 17,30; 20).
• ZIARISTUL x rulează la Cotro- 
ceni (orele 15: 18,30).
• PRIETENELE: rulează la 
Popular (orele 15,30).

• PENTRU INCA PUTINI DO
LARI : rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 18 : 20,15).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD ; 
rulează Ia Grivita (orele 18,15: 
20,30).
• FELDMAREȘALA : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15: 13,30; 16).
• SlNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Volga ta
rele 9—15,45 In continuare ; 18,15; 
20,30).
• „ARMATA CODOBATURILOR" 
DIN NOU IN LUPTA i rulează la 
Munca (orele 16; 18).
• POSTSEZON : rulează la Raho- 
va (orele 15,30).
• IN ORAȘUL „S" x rulează la 
Flacăra (orele 20).
• APELE PRIMĂVERII x rulează 
la Unirea (orele 18).
• prințesa TRISTA : rulează 
la Ferentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15), 
Progresul (orele 20,30).
• STRĂIN IN CASA : rulează la 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Aurora (orele 9; 11,15;
13.30 ; 15,45 : 18,15 ; 20,45). Grădina 
Aurora (orele 20,30).
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAT! : rulează la Moșilor
(orele 18).
• VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART: rulează la Dacia (o- 
rele 8; 9,50; 11,55; 14,05; 16,15; 18,30; 
20,45.
• ARUNCAȚI BANCA IN AER X 
rulează la Bucegi (orele 9 : 11.15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Arta (orele 
9—16 în continuare ; 13), Grădina 
Arta (orele 20.30).
• OPERAȚIUNEA SAN GENNA- 
RO : rulează la Viitorul (orele 
15,30: 18).
• AM DOUA MAME ȘI DOI 
TATI: rulează la Viitorul (orele 
20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Rahova (orele 18). Gră
dina Rahova (orele 20.30).
• TARZAN. OMUL JUNGLEI : 
rulează la Lumina (orele 8.45—
16.30 în continuare ; 18.15 : 20,45) 
Progresul (orele 15,30 ; lb). Progre
sul Parc (orele 20.30).
• TARZAN. OMUL MAIMUȚA : 
rulează la Flacăra (orele 15.30; 13).
• MARELE ȘARPE x rulează Ia 
Doina (orele 11,30; 13,45: 16: 18,15: 
20,30).
• ADIO, GRINGO!: rulează la 
Unirea (orele 16), Grădina Unirea 
(orele 20,30).
• NEIMBLINZITA ANGELICA : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18),

Glulești (orele 15,30; 18; 20,30), Mio
rița (oreJe 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Lira (orele
20,30).
• IN UMBRA COLTULUI : ru
lează la Pacea (orele 16; 18: 20).
• PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Popular (orele 18: 20,30).
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI : rulează la Grădina Vitan 
(orele 20,30).
• PROGRAM DE SCURT ME
TRAJE ; rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare.

VINERI, 18 IULIE 1969

Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (la grădina Boema) : FEMEI, 
FEMEI, FEMEI — ora 20,00 ; An
samblul „Perinița“ (in sala Tea
trului „C. I. Nottara“) : PERINI
ȚA MEA — ora 19.

VINERI, 18 IULIE 1969

• 10.00 Limba rusă (reluare)
• 10,25 Limba spaniolă (reluare)
• 15,00 Tenis de cîmp : România- 
U.R.S.S. (Finala grupei B din 
zona europeană a ,,Cupei Davis“)
• 18,30 Consultații pentru elevi : 
Epilog și prolog • 19,10 Muzică 
populară interpretată de Ion Do- 
lănescu • 19,30 Telejurnalul de 
seară ; Buletin meteorologic • 19,45 
Congresul al X-Iea al P.C.R. 
Cu carul de reportaj la... Timi
șoara • 20,15 Film artistic „Urme 
în ocean“ — producție a studiouri
lor sovietice • 21,35 Muzică ușoa
ră românească • 22,00 Reflector
• 22,15 Mult e dulce și frumoasă
• 22,40 Telejurnalul de noapte și
buletinul meteorologic • 22.55
Publicitate • 23,05 Itinerar euro
pean ,,O Acropole a Franței — 
Chartres". Emisiune realizată și 
prezentată de Dan Hăulică.

In ciuda eforturilor de mediere 
întreprinse de Organizația State
lor Americane, „războiul nede
clarat“ început luni între Salva
dor și Honduras continuă. Însăr
cinatul cu afaceri al Hondurasu
lui la O.N.U. a informat într-o 
scrisoare adresată secretarului ge
neral, U Thant, că ordinul de în
cetare a focului dat de Consiliul 
O.S.A nu a fost respectat decît 
de fara sa care. în urma conti
nuării activității militare a tru
pelor salvadoriene, se vede obli
gată să reia ostilitățile.

Un fapt nou a intervenit joi 
cînd guvernul hondurian a anun
țat la Tegucigalpa că trupele 
sale au intrat în teritoriul Salva
dorului, iar aviația continuă a- 
tacurile asupra pozițiilor militare 
salvadoriene. Hondurasul pre
tinde că pînă acum au fost do- 
horîte în lupte aeriene 9 avioane

salvadoriene. In ce privește ofen
siva trupelor salvadoriene în teri
toriul hondurian, după cum se 
afirmă la Tegucigalpa ea ar fi 
fost oprită și unitățile atacatoare 
au fost silite să se retragă.

Potrivit, agenției U.P.L repre
zentanții la O.S.A. ai celor două 
țări centro-americane aflate în 
conflict „continuă să se tîrguias- 
că“ asupra condițiilor unei înce
tări a ostilităților, cu toate că am
bele state au anunțat formal că 
acceptă apelul O.S.A. de suspen
dare a luptelor. Mediatorul 
O.S.A, Guillermo Sevilla Casasa 
a plecat joi spre Honduras cu un 
nou plan de conciliere care pre
vede : Incetaera imediată a osti
lităților, o garanție din partea 
guvernului Hondurasului privind 
soarta celor 300 000 de salvado- 
rieni care trăiesc în Honduras și 
retragerea imediată a trupelor 
Salvadorului.

VUITA 
DTLTGATIEI 

I1IIMÂNE 
ÎN U.R.S.S.

MOSCOVA 17 — Cores
pondentul Agerpres. 1. Duță 
transmite ; Delegația Asociați
ei de Prietenie Româno-Sovi- 
etică, condusă de tovarășul 
Clement Rusu, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, primvice- 
președinte al Consiliului popu
lar județean Cluj a avut țoi 
o întilnire cu conducători ai 
Uniunii asociațiilor sovietice 
de prietenie și legături cul
turale cu țările străine. Cu a- 
cest prilej, N. A. Pankov, 
vicepreședinte al Uniunii, a 

prezentat oaspeților români 
un amplu tablou al activită
ții asociațiilor sovietice de 
prietenie și legături culturale 
cu țările străine.

Au mai participat Ion Ciu
botarii, ministrul consilier al 
Ambasadei române la Mosco
va și Ilie Georgescu, prim- 
secretar al ambasadei.

In aceeași zi la Casa priete
niei popoarelor din Moscova, 
delegația română a avut o în
trevedere cu membrii condu
cerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română. Au 
participat Mareșalul Uniunii 
Sovietice S. I. Golikov și 
Anna Țukanova, vicepreșe
dinți ai asociației.

Anna Țukanova a expus 
oaspeților aspecte din activi
tatea Asociației.

• JOI a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare în cadrul căreia 
Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc 
țărănesc ungar, a prezentat o 
dare de seamă asupra vizitei 
delegației de partid și guver
namentale ungare ~în R.P. Bul
garia.

Ministrul Apărării Naționale, 
La jos Czinege a prezentat un 
raport despre recenta vizită a 
delegației militare ungare în 
Republica Socialistă România. 
El a apreciat ca pozitivă expe
riența acumulată cu acest pri
lej.

întrevederile 
oaspeților 

români in Irak
BAGDAD 17 (Ageipres). —• 

Delegația C.C. al P.C.R, formată 
din tovarășii Mihail Levente, 
membru al C.C. al P.C.R., și An
drei Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R, și de
legația guvernamentală română, 
condusă de Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor pentru indus
tria chimică și rafinării, aflate la 
Bagdad cu prilejul festivităților 
pentru sărbătorirea Zilei națio
nale a Irakului, au fost primite 
de președintele Ahrned Hassan 
Al-Bakr. La întrevedere a asis
tat ministrul irakian al afacerilor 
externe, Abdul Karim Sheikhali. 
în cursul convorbirii ambele părți 
și-au exprimat dorința de dezvol
tare a relațiilor dintre cele două 
țări.

Conducătorul delegației guver
namentale române, împreună cu 
ambasadorul României la Bag
dad, Constantin Stănescu, au a- 
vut o întrevedere cu ministrul 
petrolului și resurselor miniere al 
Irakului, Rashid Al-Rifai. Cu. a- 
cest uritej, au fost discutate po
sibilitățile de cooperare dintre 
România și Irak în domeniul in
dustriei petrolului și chimiei.

Sudan :

F> &
• LA BERLIN a avut loc o 

întilnire între reprezentanți ai 
Tineretului Liber German — 
organizație de tineret din H.D. 
Germană — și ai Federației ‘ 
studenților din Germania occi
dentală. După cum anunță 
agenția A.D.N., cu acest prilej, 
s-a făcut un schimb de păreri 
în probleme ale luptei antiim- 
perialiste.

LUCRĂRILE COMITETULUI 
PENTRU DEZARMARE

ABORD1ND problema de
militarizării fundului mărilor 
și oceanelor, în ședința de joi a 
Comitetului pentru dezarma
re, șeful delegației japo
neze, Koichiro Asakai, a 
propus ca un eventual acord 
asupra acestui domeniu să in
cludă și apele teritoriale ale 
statelor semnatare. Vorbitorul 
a insistat asupra obligației ce 
revine puterilor nucleare în 
domeniul interzicerii cursei 
înarmărilor nucleare a te
ritoriilor submarine. In. în
cheiere, delegatul japonez a 
expus o serie de considerente 
în legătură cu problema con
trolului asupra aplicării preve- . 
derilor unui eventual acord.

• ALEXEI KOSIGHIN, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S-, l-a primit la 17 
iulie pe Olto Mitterer, ministru 
federal al comerțului al Austri-

ei, șeful delegației austriece Ia 
lucrările Comisiei mixte sovie- 
to-austriece de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

După cum anunță agenția 
TASS, în cursul convorbirii au 
fost abordate probleme referi
toare la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor sovieto-aus- 
triece, inclusiv în privința co
laborării economice bilaterale.
• LA Sofia au fost date pu

blicității rezultatele concursului 
internațional de povestiri umo
ristice „Aleko“ pe anul 1969, 
organizat de ziarul „Narodna 
Mladej“.

Medalia „Ariciul de aur“ — 
marele premiu al concursului — 
a fost decernată scriitorilor 
Leonid Lenei (U.R.S.S.), Rojelio 
Giordano (Argentina) și Wil
liam Saroyan (S.U.A.), iar 
„Ariciul de argint“ lui Aurel 
Baranga (România), Elena Țugu- 
lievna (U.R.S.S.), Paul Guimard 
(Franța), Sidney du Brof 
(S.U.A.).

CONVOCAREA 
CONSILIULUI DE SECURITATE

CONSILIUL de Securitate a 
fost convocat la cererea Zam- 
biei pentru vineri ora 21 (ora 
Bucureștiului) ca urmare a 
bombardării la 25 iunie și 2 iu
lie a teritoriului acestei țări de 
către avioane portugheze cu

baza în Mozambic. Cererea a 
fost prezentată președintelui 
Consiliului de Securitate pe 
luna în curs, Ibrahim Boye 
(Senegal) de către reprezentan
tul permanent al Zambiei la 
O.N.U-, Vernan Mwaanga. După 
cum menționează agenția France 
Presse, Portugalia a cerut să 
participe la dezbateri, urmînd 
a fi reprezentată de Bonifacio 
de Miranda, director în Minis
terul de Externe de la Lisa
bona.

AMBARCAȚIUNEA „RA" 
ABANDONATĂ TEMPORAR

• EXPLORATORUL norvegian 
Thor Hayerdahl și ceilalți șase 
membri ai echipajului internațio- 
nal al ambarcațiunii ,.Ra“ au pă
răsit temporar, joi dimineața nava 
construită din papirus din cauza 
valurilor puternice care puneau 
în primejdie viața oamenilor — 
s-a anunțat într-un mesaj radio 
recepționat la St. Petersburg (Flo
rida). Cel șapte navigatori s-au 
urcat la bordul yahtului „Shenan
doah" care sosise de 24 de ore în 
apropierea ambarcațiunii ,.Ra" 
cu scopul de a filma ultima etană 
a călătoriei și de a da ajutor, in 
caz de nevoie, membrilor echipa- 
julul acesteia. Hayerdahl a preci
zat că nu a abandonat intenția sa 
de a continua călătoria de traver
sare a Oceanului Atlantic, afir- 
mînd că va încerca să repare 
nava în momentul cînd furtuna 
actuală se va liniști.

Un dosar complicat
S-a născut încă o Katangă ? Comparațiile sînt riscante pentru 

că dispunem de puține informații despre ceea ce s-a întîmplat 
în sudul Sudanului și pe baza lor este dificil să evaluăm realitatea- 
O telegramă transmisă de agenția REUTER comunica formarea 
unui guvern provizoriu de către grupările politice ce se pronunță 
pentru independența provinciilor sudice ale Sudanului. Nouă mi
litari și șase civili constituie noua formație, în fruntea căreia se 
găsește generalul Lodongi, comandantul mișcării „Anyanya“. Gu
vernul acesta și-a luat denumirea de „Anyidi“. Evenimentul reține 
atenția nu numai prin posibila reeditare a unor secesiuni pe care 
Africa le-a cunoscut în ultimul deceniu, ci mai ales prin 
momentul în care se produce- Noile autorități de la Khartum au 
anunțat elaborarea unei politici care să elimine un conflict a cărui 
origine trebuie căutată în perioada colonială. Generaul El Nu- 
meiri, președintele Consiliului comandamentului revoluției suda
neze, își propusese ca de la 1 august să întreprindă un turneu în 
provinciile sudice pentru a explica locuitorilor intențiile actualului 
regim. O reconciliere părea posibilă mai ales că Ia Khartum in
transigența cedase locul dorinței de a găsi o soluție pașnică. Dar 
situația cunoaște complicații neprevăzute.

Sudanul are o populație eterogenă : nordul este locuit de arabi, 
în timp ce cele trei provincii meridionale — Nilul Superior, Bahr 
c! .9'laza^ Ecuatoria — care reprezintă o treime din suprafața 
țării, sînt locuite de patru milioane de negri, animiști sau creștini. 
Triburile negroide din sud vorbesc 45 de limbi și dialecte și trăiesc 
în condiții pe care scurgerea timpului nu le-a modificat. Civili
zația secolului XX, chiar sub aspectele cele mai modeste, nu și-a 
croit încă drum în această parte a Sudanului. Revista THE 
AFRICAN COMMUNIST scria că „esența problemei sudului ră- 
mîne . extraordinara înapoiere economică, socială și culturală a 
acestei regiuni și problemele legate de ridicarea nivelului de trai 
al maselor“. Situația aceasta este consecința unei politici coloniale 
care a stimulat inegalitățile, spre a hrăni animozitatea între nordul 
arab și sudul negru Desigur, interesele britanice erau legate de 
exportul bumbacului cu fir lung, cultivat în provinciile nordice, 
fapt pentru care în această parte a țării s-au construit întreprin
deri, căi ferate și sisteme de irigație. Dar autoritățile coloniale au 
acționat deliberat pentru a adînci divizarea, izolînd sudul prin 
instituirea de „closcd districts“ și împiedicând în practică o apro
piere între locuitorii de diferite origini. S-a ajuns chiar la situația 
în care zone întinse au fost lăsate în părăsire pentru a evita con
tactul între triburile nordice și sudice. Prin toate mijloacele s-a 
amplificat dezbinarea- După ce Sudanul a devenit independent, 
situația sudului a rămas în linii mari aceeași, chiar dacă oficia! 
măsurile luate de britanici au fost înlăturate iar celor din sud li 
s-au acordat drepturi pe care nu le-au mai avut. Problema îna
poierii economice genera, totuși, o încordare vizibilă, cu atît mai 
mult cu cît țara, în ansamblu, continua să fie slab dezvoltată (există 
prea puține întreprinderi și acestea aparțin industriei ușoare, 51 
Ia sută din produsul național brut provenind din sectorul econo
miei naturale și al creșterii vitelor). Nemulțumirilor sudului Ii s-a 
răspuns, deseori, prin recurgerea la forță. Dificultățile se înmul
țeau, reducînd șansele unei reglementări. S-a ajuns la ciocniri 
ay”a!:e’ 'a vărsăr* de sînge. Hărțuiala a degenerat intr-o prelun
gită înfruntare militară. Forțele politice ale sudului n-aveau un 
punct de vedere comun : unele reclamau separarea de nord și 
independența, altele preconizau o formulă federală. Comuniștii 
sudanezi au respins ideea unei secesiuni. Ei s-au pronunțat pentru 
rezolvarea problemelor legitime ale sudului prin dezvoltarea echi
librată a întregii țări, prin măsuri de o reală eficacitate-

Lovitura de stat de la Khartum a creat condiții favorabile 
pentru abordarea înlr-un spirit nou a complicatului dosar sudist. 
Generalul Numeiri sublinia într-un interviu : „Problema sudului 
este complexă. Nu se poate rezolva într-o zi sau două, dar ne-am 
propus să o reglementăm și o vom face. Principiul de bază va fi 
abordarea pașnică, folosirea mijloacelor pașnice. Vom acorda 
drepturi naționale triburilor din sud, care se deosebesc prin con
siderente de ordin etnic, religios și lingvistic, în cadrul statului 
sudanez unitar“. Noile autorități au recunoscut dreptul popu
lației din sud Ia autonomie regională în cadrul Sudanului unit și 
au întocmit un program de dezvoltare economica, socială și cul
turală a sudului. Răsculații aflați în păduri, ca și cei plecați în 
exil, au fost chemați să revină fără teamă la căminele lor spre a 
participa Ia „construirea Sudanului unit, democratic și prosper“. 
LE MONDE scria că „pentru prima oară — din 1956 cînd Suda
nul și-a căpătat independența — liderii nordici arabi și musul
mani oferă atît de net compatrioților lor din sud, de rasă neagră, 
animiști și creștini, posibilitatea de a se administra după voința lor“-

Speranțele în găsirea unei formule pașnice de aplanare a dife
rendului vor fi contrazise de ultimele evoluții din sud ? Deocam
dată, nu știm dacă „Anyidi“ va bloca drumul reconcilierii, drum 
ce părea deschis prin măsurile luate la Khartum.

E. O.
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