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blocarea cursului apelor Dunării la Porțile de Fierla

con-

succesul a fost asigurat de digul noului port constau țean, utilizarea stabilopozilor 
fost extinsă și ''

1907, cargobotul
in cadru festiv, la

NTÎMPINAREA
CONGRESULUI

Conferințele județene de partid au

aprobat în unanimitate programul

de înflorire a României socialiste, Șl CHIMIZAREA

Cînd,
„Iași“ acosta, 
dana cerealieră numărul 1, por
tul Constanța era considerat 
unul din porturile mari ale 
lumii.

— Portul Constanța a satis
făcut cerințele de trafic pînă în 
1937—1938, — ne spune interlo
cutorul nostru, ing. Ernest M. 
Lateș — șeful secției de hidrau
lică navală și maritimă din 
I.S.C.H. După cel de-al doilea 
război mondial, o dată cu di
versificarea produselor destina
te exportului, o dată cu în
mulțirea relațiilor noastre 
comerciale, vechiul port Con
stanța a început să dea semne 
de bătrînețe. Traficul anual 
a crescut de la 1,5 mili
oane tone marfă, la 6 mili
oane tone, cu ajutorul unei me
canizări intensive a operațiilor

de încărcare-descărcare. Dar 
asta era tot ce se putea scoate 
din instalațiile portuare. De 
aceea, în 1900 s-a pus imperativ

o CÎT MĂSOARĂ CEL MAI 
ÎNALT VAL? • SOLUȚIA 
„FARAONICĂ" o STABI- 
LOPODUL • CONSTAN
TA = MARSILIA = GENO
VA • 3 MILIOANE LEI IN
VESTIT! ÎN CERCETARE 
PRODUC 92 MILIOANE 
• MAREA NEAGRA E CU. 
523 HECTARE MAI MICA.

au susținut realegerea tovarășului

Nieolae Ceaușescu in funcția de

secretar general al C.C. al P.C.R.
în atmosfera de puternic 

avînt politic și în muncă, pro
prie acestor săptămîni din 
preajma Congresului partidu
lui și cetei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei, s-au 
desfășurat sîmbătă, 19 iulie, 
intr-un șir de orașe, conferin
țe extraordinare ale organiza
ților județene de partid.

La lucrările conferințelor 
județene au participat, luînd 
cuvîntul în concluziile dezba
terilor. tovarășii : EMJL BOD- 
NARAȘ — la Conferința or
ganizației județene Hunedoa
ra ; VIRGIL TROFIN — jude
țul Brașov ; LEONTE RĂUTU
— județul Arad ; EMIL DRA- 
GĂNESCU — județul Argeș.

Duminică 20 iulie au conti
nuat să se desfășoare confe
rințe extraordinare ale orga- . 
nizațiilor județene de partid, 
consacrate dezbaterii Tezelor 
Comitetului Central și proiec
tului de Directive pentru Con
gresul al X-lea.

La lucrările Conferinței ex
traordinare ale organizațiilor 
județene 
participat, 
încheierea dezbaterilor, tova
rășii GHEORGHE APOSTOL, 
la conferința organizației 
județene Bacău ; CHIVU 
STOICA — Dolj; PAUL NI- 
CULESCU-MIZIL — Timiș; 
II.IE VERDEȚ — Mehedinți ; 
MAXIM BERGHIANU — Si
biu ; FLORIAN DANALACHE
— Buzău ; CONSTANTIN 
DRAG AN — Gorj; PETRE

ale partidului au 
luînd cuvîntul in

LUPU — Neamț; GHEORGHE 
STOICA — Ilfov; VASILE 
VÎLCU — Ialomița ; ȘTEFAN 
VOITEC — Brăila; IOSIF 
BANC — Vrancea ; PETRE 
BLAJOVICI — Vaslui : MI- 
HAI GERE — Bihor , MIHAI 
DALEA — Dîmbovița ; VASI
LE PATILINEȚ — Satu Mare.

Trăsătura caracteristică a 
conferințelor organizațiilor ju
dețene de partid a constituit-o 
aprobarea unanimă a docu
mentelor pregătitoare ale Con
gresului al X-iea al P.C.R., a 
întregii politici interne și ex
terne marxist-leniniste a par
tidului, ilustrare a coeziunii 
de nezdruncinat a comuniști
lor, a întregului popor în ju
rul Comitetului Central al 
partidului. în frunte cu tova
rășul Nieolae Ceaușescu.

Conferințele organizațiilor 
județene de partid au adoptat 
hotăriri privind perfecționarea 
muncii de partid, a întregii 
activități economice și sociale 
pe plan local, au ales delegații 
la Congresul al X-lea al P.C.R 
și — din rîndurile acestora — 
candidații pentru alegerea în 
organele superioare de condu
cere ale partidului.

în consens cu voința comu
niștilor, a tuturor cetățenilor 
țării — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
conferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene de 
partid au adoptat într-o at
mosferă de puternic entu
ziasm, hotărîrea unanimă de a

împuternici pe delegații 
congres să propună și să

la 
sus

țină realegerea în funcția de 
secretar general al P.C.R., a 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
cel mai bun și mai iubit fiu 
al clasei noastre muncitoare, 
al poporului, conducător încer- , 
cat al partidului și statului 
nostru. Caldele aprecieri ex
primate în cuvîntul a nume; 
roși delegați, în hotărîrile a-

(Continuare in pag. a IlI-a)

factori esențiali»

în intensificarea producției

problema creșterii capacității 
noastre de trafic, fie prin con
struirea unui port nou, fie prin 
lărgirea celui existent.

agricole
Ing. PETRU MOLDOVAN

prim vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii

Tn condițiile țării noastre, 
agricultura reprezintă o ramu
ră de mare importanță pentru 
întreaga economie națională. 
Lucrul acesta rezultă clar, con
vingător, din ' însăși politica 
agrară a partidului nostru știin
țific elaborată și perseverent 
susținută in toți acești ani de 
după 23 August 1944 ; din locul 
important ce-1 ocupă această 
a doua ramură a economiei în 
programul ce jalonează dezvol
tarea rapidă și multilaterală a 
țării în viitorii 5—10 ani 
Volumul mare de investiții re
partizat agriculturii în cincina

lul precedent — peste 60 mili
arde, în perioada care urmează: 
1971—1975 — a fost și va fi 
orientat, în principal, în direc
ția înzestrării agriculturii cu 
tractoare și mașini agricole pro
duse de industria noastră so_ 
cialistă și, care, sint mereu mai 
moderne mai diversificate; spre 
lărgirea posibilităților de chi
mizare și sporirea suprafețe
lor amenajate pentru irigații. 
Așa se explică faptul că la ju
mătatea acestui an agricultura 
dispunea de aproape 100 000 
tractoare, 55 700 semănători me
canice, 51 600 combine ; de o 
diversificată sistemă de mașini 
ce permite executarea unui sor
timent tot mai larg de lucrări 
agricole și, în primul rînd, a 
celor ce necesită un mare vo
lum de muncă. în aceste condi_ 
ții, încărcarea medie pe mași
nă a scăzut de Ia 121 hectare 
teren arabil pe tractor în 1965, 
la circa O SUTA hectare, iar 
încărcarea pe combina de ce
reale a scăzut. în aceeași peri
oadă, de la 94 la 70 hectare.

O tot mai mare amploare a 
cunoscut chimizarea produc
ției — una din direcțiile hotărî, 
toare de intensificare a agri
culturii. Ca să putem aprecia 
mai exact nivelul la care a a- 
juns din acest punct de vedere 
agricultura noastră, e bine sâ 
arăt că, în trecut aplicarea în
grășămintelor chimice era un 
fenomen rar. în 1947, de pildă,

DE LA ANALIZĂ LA

MĂSURI CONCRETE
Anul trecut în conferința de 

dare de seamă șl alegeri, 
mulînd angajamentul prin 
tinerii ialomițeni se înscri

for- 
care 

tinerii ialomițeni se înscriau în 
fluxul de entuziasm și energie 
al întregii țări, reprezentanții 
organizației județene a U.T.C. 
au fost pe deplin conștienți de cel 
puțin două lucruri. Primul : în
făptuirea obiectivelor propuse 
presupune o bună coordonare a 
activităților din fiecare organi
zație U.T.C., începînd de la co
mitetul județean și pînă la cea 
cu numărul cel mai mic de 
membri. Al doilea : faptul că 
nu trebuie cruțat nici un efort 
pentru transpunerea în viață, 
punct cu punct, a obiectivelor 
stabilite. că angajamentele, 
global formulate atunci, pot și 
trebuie să fie considerate dezi
derate majore în munca fiecă
rui tînăr.

Procesul de

gajamentelor a determinat, cum 
era și firesc, o înviorare a mun
cii în toate compartimentele de 
activitate ale organizației, a con
dus la îmbunătățirea stilului, a 
formelor și metodelor de mun
că cu tinerii din județ. Și nu în 
cele din urmă o asemenea acti-

considerate dezi-

înfăptuire a an-

INTELIGENȚA MATEMATICĂ1N COMPETIȚIE INTER-NAȚIONALĂ
Sîmbătă s-a scris ultimul act 

al Olimpiadei internaționale de 
matematică a elevilor, ediția a 
Xl-a, care și-a avut sediul, de 
data aceasta — pentru a treia 
oară — în țara noastră.

Bilanțul este cu totul remar
cabil. Această competiție a in
teligenței școlare în domeniul 
matematicii a întrunit elevi din 
14 țări, elevii din Belgia și 
Olanda fiind pentru prima 
oară parteneri. Douăzeci și 
nouă de profesori de prestigiu 
din țările participante și un ob
servator din Austria, au făcut 
parte din juriu, alți 14 profesori 
au condus loturile de elevi. Din 
cei 112 concurenți, 55 au pri
mit premii. Din cei 8 membri ai 
lotului de tl ’ 
țara noastră, 6 
tre premianți.

Dar, pînă la acest bila 
tineri, între 15 și 18 ani 
întrecut într-o <" . 
nantă pentru a dovedi ci 
în grațiile reginei neîncoronate 
a științelor — matematica. N-a 
fost însă ușor să izbutești un 
rezultat remarcabil, concurența 
fiind extrem de strînsă — do
vadă și diferența mică de punc
taj dintre locurile ocupate în 
clasamentul final. Dar ,,a fost 
frumos“. „A fost frumos“ — s-a 
spus în engleză și rusă, în ger-

mană și suedeză, în română____ T. ‘ * i și 
în toate limbile vorbite de con
curenți.

„A fost frumos“ pentru că 
lupta s-a dat la un înalt nivel 
științific ; „a fost frumos“ pen
tru că întregul program a alter
nat concursul cu activitățile 
recreative ; „a fost frumos“ 
pentru că s-au cunoscut colegi 
de generație și învățătură și au 
rămas prieteni. Amintirile aces
tei întîlniri din adolescență, se 
vor depăna poate peste ani. 
cînd actualii concurenți, atunci 
matematicieni vestiți, președinți 
de academii și savanți, întruniți 
la congrese și reuniuni, vor re
cunoaște vechile cunoștințe de 
la București, coechipieri în pri
ma competiție de răsunet din 
viața lor — Olimpiada interna
țională de matematică.

...în sala de festivități a 
ceului „Nieolae Bălcescu“ 
Capitală, acolo unde s-a 
semnalul de început al olimpia
dei, înaintea momentului îm
părțirii diplomelor, elevii și 
profesorii lor ascultă cuvîntul 
de final al concursului, rostit de 
președintele juriului. acad.

— Care alt loc mai era 
siderat bun de port ?

— Midia. Aveam de 
tre Midia și Constanța. S-a op
tat pentru Constanța "
majoritatea legăturilor ___
muri, căi ferate, conducte) erau 
deja făcute. Deci, la începutul 
anului 1960 a pornit paralel 
cercetarea și proiectarea. Ar fi 
fost bine ca cercetarea să de
vanseze în timp proiectarea, 
dar nu se mai putea, nevoite 
erau presante. Existau trei 
soluții de construcție a noilor 
diguri :

Soluția chesoanelor de beton 
ce urmau să fie umplute cu ni
sip ; după o serie de cercetări, 
am renunțat la ea din cauză că 
un asemenea cheson mărește 
valurile venite din larg ; poate 
fi înclinat înspre afară prin 
roaderea de către valuri a 
fundamentului pe care stă ; 
poate fi răsturnat, în anumite 
condiții, de valurile mari.

Soluția mixtă — întruchipată 
de digul vechi al lui Saligny, 
constă în așternerea sub apă a 
unui depozit de androcamente 
și așezarea unor blocuri de be
ton sau alt material. Această 
soluție, la care avem experi
ența digului vechi, mărea de 
asemenea valurile venite din
spre larg și nu mergea la adin- 
cimi mari, lucru 
constatat prin 
laborator.

Soluția a treia, 
neva de aici și 
constă în ridicarea unor taluze, 
<u miez de androcament și cu 
îmbrăcăminte de beton deasu
pra. Protecția taîuzului dinspre 
larg urma să fie făcută cu date 
și blocuri (hexapod, tribar. cub, 
stabit.tetrapod1 etc). Trebuie a- 
mintit că blocurile artificiale se 
prind între ele mult mai bine 
decît cele naturale.

— Ați amintit aici mai multe 
forme de blocuri... Care este cei 
mai eficace, după părerea dv. ?

— Tetrapodul francez. El a 
avut și are un mare succes la

ales In-

fiindcă
(dru-

pe care l-am 
cercetări ds
numită de ci- 
,.faraonică“ —

N. PADURARU
(Continuare în pag. a IlI-a) (

• „Sportul studențesc'

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a II-a)(Continuare în pag. a II-a)

SPORT
• Vom juca în finala „Cu

pei Davis" ?

• Azi, punct final în cam
pania transferărilor

Li- 
din 
dat

elevi reprezentînd 
se numără prin-

acest bilanț, 112 
i s-au 

dispută pasio- 
dovedi că sînt

„Mușchetarii" de la 
Steaua campioni absoluți
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Un moment epocal în istoria civilizațieiCoșul furnalului nr. 2 al Combinatului siderurgic Galați PRIMII OAMENIAU ASELENIZAT!Visul milenar al omenirii — SOSIREA PRIMILOR OAMENI 
PE LUNĂ — s-a înfăptuit DUMINICĂ LA ORA 22,17 (ora 
Bucureștiului), cînd modulul lunar „Vulturul", la bordul căruia 
se aflau astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Aldrin, 
a atins suprafața satelitului natural al Pâmîntului.

răta că începutul l-am făcut cu 
defalcarea pe organizații a sar
cinilor reieșite din cuprinsul 
răspunsului nostru la chemarea 
prahovenilor și teleormăneni
lor. Activitatea premergătoare 
trecerii la înfăptuirea angaja
mentelor a constituit, înainte

ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA DESFASURATA DE ORGA
NIZAȚIA U.T.C. IALOMIȚA PRIVIND ÎNDEPLINIREA ANGA

JAMENTELOR

vitate de anvergură s-a reflec
tat în rezultatele concrete obți
nute în producție de tinerii din 
industrie, din agricultură, tran
sporturi și cooperație.

Poate părea un fapt de nu 
prea mare importanță, spunea 
primul secretar al comitetului 
județean al U.T.C., dacă voi a-

de toate, o activitatea politică 
educativă.

Enumerînd cîteva din rezul
tatele obținute pînă acum avem 
de observat că o astfel de pro
punere a problemei n-a rămas 
fără ecou. Organizațiile U.T.C. 
au ales din noianul de preocu
pări pe cele mai presante în fie-

care din etapele traversate pînă 
acum. Să ne referim la cîteva e- 
xemple. Sfirșitul anului trecut, 
pe lîngă bilanțul pozitiv în mul
te din compartimentele activită
ții tinerilor, a marcat și un bi
lanț mai puțin roz în ceea ce 
privește starea disciplinară la 
unii tineri, o slăbire a preocu
pării lor pentru propria califi
care reflectată în neîndeplinirea 
normelor. Urmărind, pe de-o 
parte, evitarea paralelismu
lui, iar pe de alta 
baterea manifestărilor 
tive prin opusul lor exem
plul pozitiv, frumos, 
de urmat, comitetul județean (și 
de la el linia a plecat pînă jos, 
în organizațiile de bază) a tre
cut mai întii la inițierea unor

com- 
nega-
demn

I. BODEA
(Continuare în pag. a II-a)

§ care sint privite“ — a comuni
cat Aldrin.

După primele observații fă
cute de astronauti, se parc că 
pe Lună există pretutindeni 
cratere. Unele dintre ele au 
un diametru de un metru sau 
doi metri, iar altele de 15 me
tri. „Ele sint atît de numeroa
se — a spus Aldrin — incit 
nici nu pot fi numărate“.

Imediat după alunizare, o- 
peratorii 
Houston 
radio 
fețele 
aici și 
acum

sește într-un crater avînd di
mensiunile unui teren de fot
bal. „Modulul este înconjurat 
de mari stînci. Unele dintre 
ele se ridică la peste trei me
tri“ — a spus Armstrong. EI 
a distins, de asemenea, roci

momentul cînd lungile sale 
„picioare“ au atins solul Lunii.

Comandantul astronavei a 
comunicat imediat impresiile 
sale. Ei a anunțat că vede prin 
hublouri o mare varietate de 
roci. „Locul alunizării este

Baza spațială Marea Liniș
tii — Luna Doi pionieri ai 
planetei I’ămînt au atins du
minică solul Lunii la bordul 
modulului lunar ..Vulturul“ 
Alunizarea a avut Ioc la ora 
22,17 (ora Bucureștiului). „Șa- 

i lunară“ a fost nevoită să 
efectueze manevre dificile 
pentru a alege locul cel mai 

i alunizare.
alunizat“ — au 

fost primele cuvinte comuni
cate prin radio de comandan
tul astronavei, Neil Armstrong, 
centrului de urmărire a zbo
rului de la Houston. Călătoria 

i a fost efectuată 
în 102 ore 45 minute și 42 se
cunde. Armstrong se afla Ia 
comenzile modulului lunar în

122,17 
lupa 
efect

IP ci iti li a aivfcc 
favorabil pentru 

„Vulturul a al

I
Irului ae ia r, 

Pămînt-Lună 
în 102 ore 45

I

• MOMENT DE UȘURARE LA HOUSTON
• PRIMELE IMPRESII

foarte neted“ — a adăugat 
astronautul. în 
drin verifica 
bord.

Comandantul
dicat că modulul lunar se

acest timp 
aparatura

misiunii a

Al- 
de

in- 
gă-

ascuțite și la aproximativ' un 
kilometru și jumătate in fața 
lui o colină. în ce privește cu
loarea acestora, cei doi astro- 
nauți nu s-au pronunțat. „To
tul depinde de unghiul sub

centrului spațial 
au comunicat prin 

astronauților: „Băieți, 
tuturor oamenilor de 

din lumea întreagă sint 
vesele și destinse". „Și

(Continuare în pag. a IV-a)
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CRONICA PLASTICĂ
• Tamara Năsturel, afir

mată cu ani în urmă în ex
poziții colective se află as
tăzi la prima sa expoziție 
personală (Ateneul Tinere
tului), care-i pune în evi
dență realele posibilități. 
Tamara Năsturel are indubi
tabil o structură de sculptor 
modelator, pe care încear
că uneori s-o contrazică prin 
abordarea directă cu infini
tă prudență și timiditate a 
materialului definitiv — 
lemn sau piatră. In „Re
semnare“, lucrarea în lemn, 
sau „Maternitate“, com
poziție la care a utili
zat alabastrul, materia este 
incă tratată în modul 
caracteristic unui modelator, 
a celui care nu poate îrfcă 
stabili un oialog liber cu su
portul material, aceasta sus- 
ținînd mai mult sau mai puțin 
neutru transportul unei vi
ziuni. Multe lucrări ne-au a- 
părut prea construite, prea 
corecte, atitudine în care nu 
descifrăm o sărăcie afectivă, 
un minus de sensibilitate ci 
mai degrabă un proces de in
strucție neîncheiat, o nemăr
turisită și continuă tatonare,

• Aurelia Stoe-Mărginea- 
nu fără a anunța în pictura 
sa un artist definitiv format 
nu suferă de complexul mij
loacelor de exprimare. Un 
alfabet plastic sigur stă- 
pînit în datele sale genera
le, susceptibil nuanțărilor, 
totuși îi permite să se în
drepte mai degajat spre ex
primarea a ceea ce am putea 
numi universul său. Aurelia 
Stoe-Mărgineanu, o natură 
profund lirică, descoperă 
în viață, în mediul citadin 
un cîmp infinit de aplica
ție poetică. „Curte interioa
ră“ și „Blocuri“, traduc 
vibrația inefabilă, melan
colică a orașului, a acestui 
univers de existențe vii și 
existențe construite în care 
orizontul e limitai, în care 
setea de spațiu, de respira
ție devine vitală, sau se con
vertește într-o aspirație spre 
descătușare, spre zbor ca în
tr-o vibrantă lucrare de gra
fică „Micul orizont“. Ar fi 
greșit să descifrăm însă în 
această aspirație, un sens po
lemic, un refuz al condiției 
citadine : ea are valoarea ei

Festivitate de premiere a merituoșilor cîștigători ai olimpiadei

50 DE ANI DE LA
MOARTEA GENERALULUI

Er ernia Gri gor eseu

DOUĂ DEBUTURI
Tamara Năsturel

si Aurelia Stoe-Mărgineanu
5

care face ea aceste lucrări 
să apară încă lucrări de 
„școală“. Există în expoziție 
și sculpturi în care această 
obsesie inhibantă este depă
șită, in care artista se mișcă 
mai degajat și implicit reu
șește să se exprime. „Neli
niște“, „Maria de Mangop“, 
„Primitivă“, „Momîiță“ sînt 
cîteva lucrări care vădesc un 
accent personal nu în sensul 
unei anume viziuni defrnibile 
ca atare, ci anumitor tră
sături care justifică autenti
citatea vocației șculptoriței, 
care o particularizează, care 
indică acele coordonate li
rice în care desigur creația 
sa se va dezvolta mai ferm 
și nuanțat in timp. Desprin
dem în aceste lucrări o anu
mită delicatețe, o anume gra- 
cilitate care se asociază to
tuși robusteții, un anume fior 
de neliniște, o anume dorin
ță de a se opri la lumea ne- 
definibilă dintre istorie și 
mit, fără accente literaturi- 
zante evident. Oricum salu
tăm această prezență nouă 
în cîmpul artei, a cărei fizi
onomie se conturează încet, 
cu infinite și poat? prea nu
meroase și nejustificate ezi
tări, dar care vădește o au
tentică înzestrare.

poetică rezultată din suspen
darea spiritului între edenul 
pierdut care e natura și a- 
ceastă structură nouă, ine
vitabilă care își are semni
ficația sa precisă de forță, 
de grandoare, de insolită ex
periență umană. Conștiința 
reîntoarcerilor imposibile dă 
tocmai substanța acestei nos
talgii apropiind termenii 
comparației. Tînăra artistă 
descoperă tn lumea citadină 
un sentiment peren, apro
piat naturii în ritmurile 
constructive („Fugă“, „For
me de primăvară“). Ea nu 
deserie, ea caută acel aer 
vag, acel parfum care este 
definitoriu, care sugerează 
complex sentimentul („Ceva 
din Calea București“). Tn 
grafica de o remarcabi
lă forță expresivă, se con
turează clar această pre
dilecție către crochiu al stă
rilor. Ea ascunde o evidentă 
dar discret disimulată struc
tură sentimentală care știe 
să traducă cele mai subtile 
și mai inefabile ipostaze ale 
lumii citadine. într-un lim
baj pur vizual, de o neaștep
tată forță de presuasiune, 
implicit de convingere.

C. R. CONSTANTINESCU

inteligența matematică
(Urmare din pag. I)

Grigore Moisil, cu înfiorarea 
pe care ți-o dă sentimentul că 
se rostesc cuvintele pe care 
le-ai gindit și tu, că altele n-ar 
putea să exprime mai bine pro- 
priile-ți trăiri.

„în zilele acestea cind omul 
depășește casa lui cea veche, 
Pămintul — spunea acad. Gri
gore Moisil — cînd omul își 
lărgește aria sa de cunoaștere, 
mica noastră manifestare știin
țifică apare mai încărcată de 
semnificații. Și aria olimpicilor 
noștri s-a mărit considerabil de 
la un an la altul. Ne simțim 
mai aproape și dorim ca rîndu- 
rile noastre să se lărgească con
tinuu cu alți înscriși în orbita 
olimpadei de matematică..." 
Acad. Moisil a relevat aportul 
adus de membrii juriului în 
ficila operație de alcătuire 
problemelor de concurs și 
corectarea, operație la fel
pretențioasă, a lucrărilor. 
„S-au înfruntat nu numai con- 
curenți, aprecia domnia sa, ci 
programe școlare, manuale, ni
velul școlilor matematice ale 
celor 14 țări. Din acest punct 
de vedere, noi, gazdele, am 
avut de învățat, am luat con
tact cu experiențe din cele mai 
interesante. Reușita deplină a 
olimpiadei a fost asigurată 
de excelentele condiții create de 
statul nostru, de contribuția 
tuturor celor care au avut mi
siuni organizatorice“.

Calitățile de gazdă ale Româ-

DE ANALIZĂ LA MASORI CONCRETE

di-
a

in
de

niei au fost evidențiate de nu
meroși oaspeți, nu numai pen
tru că legile politeței o cer, ci, 
pentru că, realmente, s-au sim
țit foarte bine printre 
avînd condiții de lucru 
creere excelente.

„Particip pentru prima 
la Olimpiada internațională de 
matematică — ne-a declarat 
profesorul Levin Victor Iosifo- 
vici, conducătorul delegației de 
elevi din U.R.S.S. A fost o or
ganizare excepțională. Condiții
le de lucru ale juriului aii fost 
foarte bune, iar stilul de mun
că, tovărășesc, prietenesc. Sîn- 
tem foarte mulțumiți că echipa 
României a repurtat succese și 
ne bucură, evident, succesele 
elevilor sovietici..."

Prof. dr. Vidar Thomee, șeful 
delegației Suediei, aprecia că 
„Organizarea olimpiadei a fost 
de-a
Deși 
greu, 
incit 
ternată cu 
român este 

„Ediția a 
bucurat de 
și caldă grație 
— colegii români — a fost de 
părere prof. Hodi Endre, con
ducătorul delegației ungare. Am 
luat contact cu viața de fie
care zi a românilor, am cunos
cut frumusețile peisajului ro
mânesc. ne-am convins de dez
voltarea economică a țării. Pen
tru toate acestea, vă mulțu
mim“.

noi, 
și re-

oară

dreptul impresionantă- 
un program destul de 
el a fost bine echilibrat, 

munca a fost armonios al- 
distracțiile. Poporul 
foarte ospitalier..." 

Xl-a olimpiadei s-a 
o atmosferă calmă, 

organizatorilor

...La tribuna festivității de 
premiere, viu colorată cu dra
pelele țărilor participante, urcă, 
emoționați, cîștigătorii acestei 
tinerești manifestări științifice...

Simon Norton (Anglia) ; Fiala 
Tibor (Ungaria) ; Vladimir Gher- 
manovici Drinfeld (U.R S.S.) — 
laureați ai premiului 
tajul maxim.

Urmează premiile 
premiile speciale ale ____ ___
cordate celor care au dovedit a 
inteligență matematică, origina- 
litate în rezolvarea unor pro
bleme. Spațiul nu ne îngăduie _ 
să consemnăm numele tuturor 9 
celor 55 de premianți. Dar nu 
putem încheia fără să-i facem 
cunoscuți pe cei șase elevi ro- A 
mâni care s-au distins la acest 
concurs. O facem, adăugind fe
licitările noastre elevilor și «țfc 
profesorilor care i-au pregătit : 
Barbu Berceanu, Horia Călin 
Pop, Voicu Boșcaiu, Constantin 
Sevici — distinși cu premiul 
II ; Vlad Sergiescu și Ștefan —j. 
Grădinaru — distinși cu pre- ™ 
miul al IlI-lea.

Cei 112 elevi și-au spus „la 
revedere". Următorii concurenți 
se vor întîlni la ediția a Xll-a, _ 
tn Ungaria, în anul 1970. W

I cu punc-

Se împlinesc cinci decenii de 
la moartea de viteaz a genera
lului Eremia Grigorescu. îl co
memorăm alături de înaintașii, 
glorioși ai poporului nostru, a 

” căror viață ne este exemplu și 
îndemn. II comemorăm încer- 
cînd să desprindem, din sacri
ficiul lui, învățăminte.

Eremia Grigorescu a fost un 
ostaș cărturar. Viața lui ne e- 
vocă mari figuri de comandanți 
de armate al căror geniu mi
litar, ale căror idealuri erau 
luminate de flacăra erudiției, 
de rezultatele reflecției. Născut 
la 28 noiembrie 1863, la Șujor 
(Galați), fiu al învățătorului 
Grigore Grigorescu, Eremia 
Grigorescu și-a vădit din primii 
ani de școală vocația pentru 
știință. învață la Liceul Națio
nal din iași, trece bacalaurea
tul cu o comisie formată din 9 mari savanți ca Petre Poni, A. 
D. Xenopol și Șt. Vîrgolici. Iar 

gt după un an de studii la Facul- 
” tatea de medicină și la Facul

tatea de Științe din Iași, trece 
cu elogii concursul la Școala 
Militară din București, hotărît 
să facă dintr-o activitate 
In slujba apărării patriei 
peră științifică.

In strălucita sa carieră 
tară, Eremia Grigorescu
ilustrat printr-o rară tărie de 
caracter și o lucidă înțelegere 
a problemelor puse de organi
zarea armatei române. O armată 
temeinic instruită și înzestrată 
era unul din factorii decisivi 
ai realizării marelui ideal na
țional a cărui împlinire tre
buia, curînd, să vină. Excelent 
matematician, specialist în cal
culul probabilităților, domeniu 
în care a publicat lucrări va
loroase, expert în problemele 
armamentului, opera sa pînă în 
momentul Izbucnirii primului 
război mondial a fost consa
crată cercetării aplicării mate
maticilor în artilerie, dotării 
armatei cu arme și muniții de 
calitate, reorganizării
mîntulul militar, în sens 
dern, creșterii capacității 
luptă a țării.

pusă 
o o-

mili-
s-a

II și III, ® 
juriului a-

tnvăță- 
mo- 

d»
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acțiuni comune cu consiliul ju
dețean al sindicatelor. Consfă
tuirile tinerilor fruntași în pro
ducție pe anul 1968 pot fi enu
merate printre cele mai impor
tante acțiuni de acest gen. Nu 
spunem, desigur, o noutate în- 
trucît exista și înainte obiceiul, 
frecvent, 
ganizații 
lăuda pe 
neri care 
ne, de a 
uneia sau alteia din organizații- 
In cazurile negative schema e- 
ra aceeași ; tineri sau organiza
ții întregi erau criticate și mai 
mult nimic,

A contrapune, intr-unui și a- 
celași moment, cele două stări 
de lucruri, a prilejui ceea ce se 
cheamă mutații în masă privind 
nivelul de organizare a muncii, 
de calificare, iată un lucru ade
seori uitat. Organizînd la Călă
rași, Slobozia și Fetești consfă
tuiri ale tinerilor fruntași în pro
ducție, comitetul județean al 
U.T.C., împreună cu comitetele 
municipal și orășenești respec
tive, au dat astfel, primele, un 
exemplu de „reabilitare“ a unei 
noțiuni al cărei sens major se 
fiierdtise pe drum. Cu prilejuri- 
e arătate s-a procedat bine a- 

legîndu-se reprezentanți din 
toate „straturile“ existente o- 
biectiv pe locurile de muncă 1 
fruntași, tineri cu realizări me
dii dar și cu înfăptuiri minime. 
De la asemenea consfătuiri n-a 
plecat nimeni în pierdere.

Trecînd peste alte acțiuni în
deobște cunoscute (cum ar fi 
organizarea a numeroase con
cursuri pe teme profesionale, 
sub forma lor cea mai simplă 
ori sub egida olimpiadelor, lă- 
sînd la o parte acțiuni care vi
zau sporirea interesului tineri
lor pentru cartea tehnică etc.) 
ne reține atenția și o altă direc
ție în care au acționat organi
zațiile U.T.C. din județul Ialo
mița. Se știe, în practica orga
nizațiilor U.T.C. a devenit de 
mai multă vreme o tradiție ace
ea de a invita în mijlocul tine
rilor oameni de specialitate. De 
regulă, prezența unui jurist, să 
spunem, era legată de un anume 
aspect : cunoașterea și respecta
rea legilor statului, educația ti
nerilor in spiritul moralei co
muniste. Iată însă că in mai 
multe locuri din județ (șantie
rele 804 Fetești, 806 Călărași, 
Fabrica de ulei ș. a.) s-a găsit 
cu cale că însăși disciplina de 
producție, protecția muncii pot 
constitui aspecte deloc de ne
glijat ale respectării legilor, a 
regulamentelor de ordine in
terioară. Și pentru o Înțe
legere cit mai completă a 
unor asemenea lucruri, orga
nizațiile U.T.C. au văzut în 
invitarea juristului o adresă 
trimisă precis către persoana 
cu autoritate în materie, către 
omul cu ajutorul căruia tinerii 
pot căpăta o imagine mai pro
fundă. mai amplă asupra noțiu
nii de disciplină.

Am putea încheia acest prim 
capitol cu ceea ce la comitetul 
județean al U.T.C. se numește 
un mai mare accent pe cunoaș
terea, de la sursă directă, a 
realităților din fiecare organi- 
»ați». Modalitatea respectivă a

de altfel, în multe or- 
U.T.C. din județ de a 
unul sau mai mulți ti- 
obțîneau rezultate bu- 
evidenția activitatea

fost considerată cea mai pro
prie pentru îndrumări com
petente judecind după nu
mărul relativ mare de co
lective, formate din cei mai 
buni activiști, colective trimise 
să controleze și să ajute orga
nizațiile de bază. Analizînd felul 
tn care participă tinerii la acti
vitatea de producție și rezulta
tele pe care aceștia le obțin se 
poate trage concluzia că „punc
tul forte* al angajamentului (acel 
punct formulat, inerent, țn linii 
generale : „subordonarea mun
cii politice și organizatorice in 
sprijinul mobilizării întregului 
tineret la realizarea sarciniloș 
economice care stau tn fața în
tregului județ“), a fost îndepli
nit.

Așa cum am amintit însă an
gajamentul ialomițenilor est# 
un răspuns la chemarea la în
trecere lansată de organizațiile 
județene ale U.T.C. Prahova și 
Teleorman. Și cine nu știs 
că atunci cînd participi la 
o tntrecere toate obiectivele 
propuse capătă importanța 
lor. Nu este, de pildă, de
loc de neglijat faptul că în
deplinirea lor, punct cu punct, 
determină și ierarhia Întrecerii, 
locul pe care-1 ocupi. Spunînd 
aceasta ne gîndim la acea par
te a angajamentului care pri
vește obiectivele muncii volun- 
tar-patriotice. Trebuie spus, 
din capul locului, că și in aceas
tă privință angajamentele, a- 
tunci cînd au fost formulate s-au 
întocmit cu grijă, cu responsa
bilitate. Și aici s-a avut în 
vedere experiența din anul tre
cut. Și aici, angajamentul global, 
pe județ, n-a constituit o simplă 
sumă a angajamentelor pe care 
și le-au luat fiecare dintre or
ganizațiile de bază U.T.C.

Cum stau însă lucrurile în ju
dețul Ialomița din punct de ve
dere al rezultatelor 7 In a șap
tea lună a lui 1969 îndeplinirea 
propriului angajament anual 
este făcută în proporție de nu
mai 15-20 la sută. Am discutat 
aici despre asemenea lucruri 
am răsfoit referate, informări. 
Părerea noastră este că în jus
tificarea rezultatelor slabe se 
caută prea asiduu motive, 
pedalează îndeosebi pe cele „u- 
biective” (prelungirea iernii, 
ploile ș. a-) și mai puțin pe cau
zele subiective. Acestea din ur
mă vizează un anumit stil de 
muncă pe care l-am numi, in
dulgent, defectuos. Adevărul 
„scapă” insă dintr-un referat < 
„Secretariatul comitetului jude
țean — se spunea într-o recen
tă analiză - nu a reușit pînă 
în prezent să antreneze între
gul potențial al organizației 
noastre pentru îndeplinirea rit
mică și la toți indicatorii a sar
cinilor cuprinse tn angajamen
tul luat”.

Sînt in județ organizații ale 
U.T.C. care s-au preocupat 
intens pentru a-și realiza 
ceea ce și-au propus : în 
comunele Borcea, Grindu, 
Ciochina, Vlădeni, tn organi
zațiile orășenești Slobozia și 
Călărași. Simpla enumerare a 
lor denotă — șubrezenia argu
mentelor care aduc tn discuție 
cauzele obiective. In același timp, 
și alături de asemenea exem
ple, sînt multe locurile în care 
nu s-a mișcat un deget pentru

a se organiza acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică (Cuza- Vodă, 
Cosîmbești, Dragalina, Făcăieni. 
Lehliu sat — iată numai cîte
va exemple). Neîndoielnic, da
că ar fi existat un mai mare 
spirit de emulație, situația n-ar 
arăta astfel la ora actuală. Lă- 
sînd lucrurile la voia întîmplă- 
rii era, într-un fel, de aștepta» 
că rezultatul nu putea fi altul. 
Acolo unde organizațiile U.T.C. 
și-au amintit că și-au luat
niște angajamente (a căror
rațiune nu e alta decît aceea 
de a fi îndeplinite) s-a rea
lizat ceva. Unde comitetele
U.T.C. nu și-au amintit (și nu 
le-a amintit pe parcurs nici co
mitetul județean) nu s-a între
prins nimic. In pofida tradiției, 
în pofida dorinței tinerilor de 
a-și face simțită prezența în 
locurile unde trăiesc și mun
cesc.

Intr-un asemenea context pri
vite .lucrurile putem considera 
îmbucurător faptul că, recent 
ș-a reînnoit, într-un fel, hotărî- 
rea organizației județene de a 
îndeplini și prevederile care pri
vesc munca voluntar-patriotică.

Ne referim la cele mai recente 
acțiuni organizate, acțiuni prin 
care se scontează că rămînerea 
în urmă va fi recuperată pînă 
la 23 August. Mai mult, se a- 
proximează că, pînă la această 
dată, angajamentele anuale vor 
li îndeplinite în proporție de 
75 la sută. In aceste condiții nu 
ni se pare gratuită afirmația că 
există posibilități enorme nefo
losite. Ele pot fi puse tn valoa
re cu condiția unei concentrări 
de forțe masive, forțe pînă de 
curînd în stare latentă în jude
țul Ialomița.

Pentru aceasta nu-i suficient 
numai să-ți propui ceva. Mal 
simplu spus, obiectivele stabili
te nu se 
realizări, 
mai o 
urmărire 
deplinesc

transformă singure în 
Este necesară nu nu- 
temeinică muncă de 
a felului cum se în- 
acestea (ședințe, ana

lize au fost după părerea noas
tră suficiente), ci și de o activi
tate dinamică, multilaterală a 
însuși organului județean care 
să vizeze ajutorarea organizații
lor U.T.C. pentiu a-și respecta 
euvîntul dat. Eleganta siluetă a noului hotel „Nord" din Tumu Severin

I
I
I
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se 
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exista o singură secție pentru 
fabricarea superfosfatului în 
condiții rudimentare la uzina 
din Valea Călugărească, iar 
producția de îngrășăminte cu 
azot era practio inexistentă 
Prin înfăptuirea programului 
elaborat de partid privind va
lorificarea superioară a tuturor 
resurselor naturale, au fost 
create adevărate cetăți ale chi
miei — la Craiova, Turnu Mă. 
gurele, Tg. Mureș, Făgăraș, 
Năvodari — care au permis 
sporirea continuă a cantități
lor de îngrășăminte minerale 
folosite de către agricultură. 
Dacă în 1950 consumul de în
grășăminte la un hectar arabil 
era de 0,6 kg, in 1968 s-a ajuns 
la 55 kg substanță activă, iar 
în acest an cantitatea folosită 
se apropie de 70 kg.

Mecanizarea și chimizarea, 
însoțite de extinderea suprafe
țelor amenajate pentru irigații 
(anul acesta, de pildă, se irigă 
circa 750 000 hectare față de 
numai 42 000 hectare în 1950), 
generalizarea în cultură a soiu
rilor și hibrizilor de mare pro
ductivitate, permanentizarea în 
fiecare unitate agricolă a cel 
puțin 1—2 specialiști agronomi 
sau zooveterinari, de măsurile 
întreprinse în scopul îmbună
tățirii conducerii și planificării, 
pentru sporirea cointeresării 
țărănimii, au influențat pozitiv 
întreaga activitate din agricul
tură, au mărit eficiența muncii, 
producțiile realizate. In cei trei 
ani ai prezentului cincinal s-au 
realizat producții medii cu 23 la 
sută la grîu, 25 la sută la po
rumb, cu 29 la sută la floarea- 
soareiui și 35 la sută la sfecla 
de zahăr superioare celor obți
nute în perioada 1961—1965. In 
aceeași perioadă, s-a realizat 
praetic o dublare a producții
lor, la culturile amintite, față 
de media anilor 1961—1955 etnd, 
in agricultura țării, m resimțea

Incă destul de mult moștenirea 
lăsată de vechiul regim. 
Succesele obținute în dezvolta
rea agriculturii noastre socialis
te și în creșterea producției a- 
gricole sînt însemnate. Ele 
pot și puteau fi însă mult mai 
mari, pe măsura eforturilor de 
investiții făcute de către stat 
Aceasta o dovedesc cu prisosin
ță numeroase întreprinderi a- 
gricole de stat și cooperatiste 
care, printr.o bună organizare 
a producției și a muncii, prin 
aplicarea corectă a complexului 
agrotehnic, au obținut rezulta
te cu mult peste media realiza
tă pe țară sau zona agricolă 
respectivă.

In perspectiva anilor viitori, 
evoluția țării noastre pe baza 
amplului program de dezvolta-

re economică și socială cu cla
ritate expus în Tezele CC al 
P.C.R. și în proiectul de Directi
ve pentru cel de al X-lea Con. 
greș va situa România pe trep
te mai înalte ale civilizației, 
în acest amplu proces de evo
luție un rol important revine 
agriculturii, chemată să asigu
re printr-un ritm înalt de dez. 
voltare, cerințele mereu cres- 
cînde în produse agricole al« 
economiei naționale și ale popu
lației. Către acest imperativ e- 
conomlo esențial sînt concentra
te — în anii viitori— eforturile 
materiale și financiare ale că. 
ror trăsături principale sînt i 
modernizarea și dezvoltarea ba
zei tehnice-materiale ; orienta
rea rațională a producției pe an
samblu și pe zone, în concor. 
danță cu condițiile pedoclimati
ce și social-economice; gene
ralizarea In toate ramurile și 
sectoarele do producție a teh-

Cind, la 15 august 1916, Ro
mânia intră în război, Eremia 
Grigorescu, acum comandant al 
Diviziei 15 infanterie, adaugă 
de la primele misiuni reputa
ția unui valoros comandant la 
aceea de excelent specialist în 
problemele militare. Eremia 
Grigorescu și-a confirmat, la 
primele acțiuni ale acelui răz
boi decisiv pentru poporul 
nostru, marile calități de ostaș, 
cărturar și patriot : el a fost 
primul general român decorat 
cu Ordinul „Mihai Viteazul“,

:

I

pentru acte de bravură în fața 
inamicului.

Unitatea pe care o comanda. 
Divizia 15 infanterie, a fost 
transferată, la 10 octombrie 
1916, pe frontul de la Oituz, 
unde avea de înfruntat, în con
dițiile grele ale retragerii tn 
Moldova, patru divizii inamice. 
Transformtnd decizia „Pe aicî 
nu se trece“ într-o realitate 
crunt resimțită de inamic, zece 
zile de lupte aprige îl atrag 
aprecierea Ordinului de zl pe 
armată.

Noi victorii Ilustrează în acei 
ani grei geniul militar și bra
vura lui Eremia Grigorescu l 
bătălia de la Pralea (ianuarie 
1917), rezistența îndîrjită a 
frontului Carpaților Orientali, 
în' toată prima jumătate a a- 
nului 1917. Acolo, numit Intre 
timp comandant al Corpului 4 
armată, își cîștigă Eremia Gri
gorescu numele sub care a in
trat în istoria românească i 
Eroul de la Mărășești.

Puternica ofensivă Inamică 
după succesele armatei noastre 
în bătălia de la Mărăști, a ne-

• O CHESTIUNE DE ONOARE l 
ruleazâ la Patria (orele 12; 15, 18; 
21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18; 
20,30), Festival (orele 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Festi
val (ora 20,30).
• OMUL MOMENTULUI i rulează 
la Luceatărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45), București (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21).
• FESTIVALUL FILMULUI DIN 
R. P. POLONA (cinematograful 
Republica) DIRECȚIA BERLIN — 
(luni 21 — ora 20,30).
« DEȘERTUL ROȘU : rulează la 
Central (orele 9,30; 12.15, 15; 18; 21), 
Grădina Doina (ora 20,30).
e LA DOLCE VITA : rulează la 
Unlon (orele 16; 19,30), Volga (o- 
rele 9,30—16 tn continuare ; 18,30).
• NOAPTEA GENERALILOR I 
rulează la Grlvlța (orele 9,30; 12,15; 
16,30; 20), Aurora (orele 9; 12; 15; 
18; 20,45), Grădina Aurora (ora
20.30) , Arta (orele 9—14,30 tn conti
nuare ; 17,30), Grădina Arta (ora
20.30) .
• COMEDIANȚII: rulează la Pa
cea (orele 16; 19).
• A TRĂI PENTRU A TRAI ) 
rulează la Grădina Buzeștl (ora 
20,30).
• TATA de familie t rulează 
la înfrățirea între popoare (orele 
15,15; 17,45; 20).
« ACUZATUL : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18).
• ULTIMA TURA : rulează Ia 
Crîngașl (orele 15,39; 18; 20,16).
• ZIARISTUL : rulează la Viito
rul (orele 15,30; 19).
• CRIMA DIN PĂDURE î rulează 
ta Rahova (orele 15,30; 18), Grădina 
Rahova (ora 20,30).
• CRĂCIUN CU ELISABETA t 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,30).
• SINGEROASA NUNTA MACE-

nologiilor moderne, rezultate 
din activitatea de cercetare 
științifică și din experiența 
Înaintată acumulată în țara 
noastră și în alte state de pe 
glob.

Documentele pregătitoare ale 
Congresului al X-Iea al Parti
dului Comunist Român prevăd 
că în anii 1971—1975 agricultura 
noastră va înregistra noi pro
grese. Producția globală va 
crește cu 28-31 la sută. La nive
lul anului 1975, se prevede că 
producția totală de cereale va 
ajunge la 17,5-18,5 milioane to
ne, iar cea de legume la peste 
4 milioane tone. Grăbirea pro_ 
cesului de dezvoltare intensivă 
și de modernizare a agriculturii, 
în vederea obținerii de produc
ții în continuă creștere, este po-

sibilă prin valorificarea mai bu
nă a condițiilor naturale și în 
primul rind a pămintului, folo
sirea rațională a bazei tehnico- 
materiale și a resurselor de 
muncă existente. In acest scop, 
se va accentua simțitor proce
sul de dezvoltare și îmbunătăți
re a bazei tehnico-materiale de 
care dispune agricultura noas
tră, pentru ca ea să depindă cit 
mai puțin de factorii pedocli
matici și a apropia această ra
mură de tehnica producției in
dustriale. Dotarea cu mijloace 
tehnice va fi orientată tot mai 
mult în direcția extinderii me
canizării în toate ramurile pro
ducției agricole. Acțiunea de di
versificarea tractoarelor și ma
șinilor agricole, începută în ac
tualul cincinal, va fi accentua
tă în perioada 1971-1975.

In același timp, pentru 
satisfacerea cerințelor de lu
cru în condițiile țării noastre,

în «nil viitori agricultura ur
mează a fi dotată cu o serie ds 
noi utilaje mult diversificate în
tre care menționăm : plugul re
versibil purtat cu două trei pe
rechi de trupițe pentru tractoa
rele de 40 CP. și respectiv 65 
C.P., pe șenile, grapele combina
te, care în condiții de secetă 
sfarmă bulgării și asigură o bu
nă afînare și nivelare a solului 
de semănat, îndeosebi pentru 
sfecla de zahăr și în legumicul- 
tură. O importanță tot mai ma
re va căpăta folosirea mașini
lor autopropulsate ; combinele 
pentru recoltarea cerealelor pă- 
loase, a porumbului și a altor 
culturi, precum și motocositori. 
le pentru deal. Aceste mașini 
vor avea, în general, o produc
tivitate mai mare decît cele de

același fel tractate și vor con
tribui la reducerea necesarului 
de tractoare în perioadele de 
vîrf ale campaniilor agricole.

Așa cum se subliniază și in 
documentele de partid ce sînt 
acum dezbătute, dotarea în con
tinuare a agriculturii noastre 
cu tractoare și mașini va ține 
permanent seama de cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii. Pentru acestea vor fi asi
milate în fabricație un mare nu
măr de utilaje ; va fi redusă la 
maximum perioada de asimilare 
a noilor utilaje, lucru posibil 
de realizat printr-o strînsă co
laborare între beneficiar, pro
iectant și constructor.

Una dintre sarcinile importan
te care stau în fața întreprin
derilor pentru mecanizarea a. 
griculturii o constituie creșterea 
productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor de exploatare 
și întreținere a utilajelor din

dotarea lor, pentru ca Încă din | 

primul an al viitorului cinci
nal, pe întreaga rețea, aceste u- • 
nități să-și acopere cheltuielile I 
din veniturile proprii. Promova- I 
rea principiului gestiunii econo
mice proprii va contribui 
realizarea acestui <’’ 
degrevarea bugetului_ ___ __
importante sume de bani, cu 
care erau acoperite o parte din 
cheltuieli și în primul rînd a- 
mortismentele. Pentru a ilustra 
cit mai convingător ce înseam
nă reducerea numai cu un leu 
a cheltuielilor de producție pen
tru hectarul arătura normală 
voi arăta că, realizîndu-se acest 
lucru se va reuși obținera unei 
economii la prețul de cost de 
aproape o jumătate de miliard 
de Iei. Valorificarea superioa. 
ră a tuturor condițiilor de care 
dispunem va însemna, însă, rea
lizarea unui volum de beneficii 
mult mai mare.

Dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a agriculturii, îmbib 
nătățirea amplasării ramurilor 
agricole constituie suportul 
material pentru creșterea pro
ducției globale agricole ; aceas. 
ta urmează să crească în cinci
nalul următor cu 28-31 la sută, 
într-un ritm mediu anual, a. 
proape dublu comparativ cu pe
rioada 1960-1965.

Ansamblul de măsuri privind 
dezvoltarea economiei i 
le ce va fi adoptat de __
Congresul al X-lea al partidului 
va crea și în domeniul agricul- I 
turii condiții dintre cele mai fa- I 
vorabile pentru progresul rapid 
al producției, pentru creșterea 
rentabilității și reducerea pre
țului de cost. Integrîndu-se tot 
mai bine și mai eficient în an
samblul dezvoltării armonioase 
și unitare a întregii economii, 
agricultura își va mări aportul 
său la creșterea venitului națio
nal și la ridicarea standardului 
de viață al populației.

contribui la ■ 
obiectiv șl la I 
lui de stat cu I

I
I

I

cesitat una din cele mai mari 
concentrări de forțe și eroism 
ale rezistenței românești din 
cursul primului război mondial. 
La 30 iulie 1917, Eremia Grigo
rescu este numit comandant al 
Armatei 1 cu sarcina de a apăra 
cu orice preț frontul atacat cu 
o violență și cu efective ne
obișnuite. Aci angajează matei« 
comandant toate calitățile sale 
de strateg, toate resursele sal« 
de curaj și înalt patriotism.

La 6 august se declanșează 
bătălia de la Mărășești în car« 
inamicul își pusese toată spe
ranța cuceririi Moldovei. In fața 
rezistenței românești atacul este 
zbrobit. Una din cele mai fru
moase pagini din istoria Româ
niei moderne a fost scrisă â* 
tunci cu sîngele a mii de eroii 

întreaga lume a omagiat a- 
tunci eroismul armatei român« 
și rolul ce revenea generalului 
Eremia Grigorescu în biruință 
de la Mărășești. Recunoștința 
poporului era exprimată tact 
din acel» zile eroului : cărtu
rari, comandanți de oști, guvem« 
străine, soldați, oameni sim- 
pli, ti manifestau admirația lor» 
Numele lui Eremia Grlgoresrt» 
devine simbolul eroismului țf 
capacității militare românești 
angajate într-o luptă de 
depindea însuși viitorul po
porului nostru.

Doi ani mal tîrziu, tn 
1919, generalul Eremia 
rescu se stingea năpraznle. Con
sternarea generală Împrospăta 
amintirea anilor de glorie a» 
războiului care abia se încheia, 
Nicolae lorga scria la dispariția 
eroului de la Mărășești : „Ge
neralul care se coboară tn mon- 
mtnt după ce așa de frumos 1-41 
luminat o așa de frumoasă glo
rie, a însemnat pentru poporul 
nostru mult încercat, In supre
ma lui criză, reazimul pe care 
nimic nu l-a putut zgudui“.

Și azi, la cincizeci de anî J» 
la moartea Iul Eremia Grigo
rescu, îl evocăm ca pe unul din 
înaintașii care au întrupat prin 
virtutea, eroismul și mintea 
lor reazimul de căpetenie al 
poporului român : dragostea de 
patrie afirmată pînă la sacrifi
ciul suprem.

earn

full« 
Grige-

VIKGIL CÂNDEA j

DONEANA : rulează la Victoria 
(orele 8,45; 11; 13,39; 16; 18.30; 
20,45).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD» 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20,30), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).
• CUMBITE : rulează la Vttan 
(orele 15,30; 18).
• MUZICANTUL : rulează la Lu
mina (orele 9,15; 16,30; 18,45; 20,45)-
• STRĂIN IN CASA : rulează la 
Bucegl (orele 9; 11,15; 13,30; ÎS; 
18,15), Grădina Bucegl (ora 20,80). 
Doina (orele 9—10 matineu pentru 
copil — 11,20; 13,45; 16; 18,30; 21).
• Încotro, omule i : rulează 1« 
Popular (orele 1«; 19).
? VIȚELUL DE AUR : rulează la 

osmos (orele 15.30; 18,00).
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Excelslor (orelo 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 21), MelodI/ 
(orele 9; 11,15; 13,30: 18; I8,T
20,30), Tomls (orele 9; 11; 13; JJ; 
17; 19), Grădina Torni» (orele 
20,30), Flamura (orele 0; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30), Grădina Expoziției 
(ora 20,30), Stadionul Dlnamo (ora 
20,30).
• LOVITURA PUTERNICĂ! ru
lează >a Moșilor (orele 15,30; 151, 
Grădina Moșilor (ora 20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT.2 
rulează la Drumul Sării (orele 15( 
17,30; 20).
• ARUNCAȚI BANCA ÎN AER.» 
rulează Ia GfulajU (orele 15,30; IR; 
20,30), Miorița (orele »; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30).
• _ AM DOUA
35,30;
15,30; 18; 20,).
• COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI ClINI VERZI î rulează la 
Feroviar (orele 8.30; 11; 13.30; 16; 
18.30; 21), Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (ore!» 
»: 11,15; 13,30; 18; 18,15: 20*30), Mo 
dern (orele 9,30; 11,45; 14; 18,34: 
18,45; 21), Arenele Romane (ora 
20,30).
• PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Dacia (orele 8,18—18,3# tn conti
nuare ; 18.45; 21)
• ÎN UMBRA COLTULUI: rulea
ză la Unirea (orele 15,30), Grădina 
Unirea (ora 20,30).
• MUSAFIRI CIUDATI FE MUN
TELE DE GHEATA : rulează la 
Unirea (ora 18).
• ADIO GRINGO : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).
• NEÎMBLINZITA ANGELICA t 
rulează la Grădina Vitan (ora 
20,30). Progresul-Parc (ora 2«.30).
• PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 tn continuare).

--------- MAME ȘT DOI
TAȚI : rulează la Cotroceni (orele 
U“; »9,30). Munca (orele

LUNI, 21 IULIE IM»

Ansamblul „Perlnița" (în sala 
Teatrului „C. I. Nottar.T') : PERI- 
NIȚA MEA — ora 10,00 ; Teatrul 
,,C. Tănase- (la grădina Boema) : 
NU TE LĂSA STROE ! — ora 20,0».

LUNI, 31 IULIE 1989

I
I

naționa. I 
e către I arfidiilni •

I
I
I
I

• 7,25—19,55 ZBORUL NAVEI 
COSMICE „APOLLO-11‘ — PRIMII 
PAȘI PE LUNĂ. Transmisiune tn 
direct • 17,30 Buletin de știri
• 17,35 „Ex-Terra ’69“ emisiune 
concurs pentru tineretul școlar 
Jucării electrice (II) o 18,05 Re
trospectivă T.V. a Olimpiadei in
ternaționale de matematică 196» de 
la București * 18,20 Ateneul tine
retului. Tinerii de la Săvinești
• 19,00 zborul naval cosmice 
„Apollo-11". Primii pași pe Lună 
(secvențe înregistrate din transmi
siunea de dimineață) e 19,20 Zbo
rul navei cosmice „Apollo-ll“. Re
întoarcerea modulul lunar la 
navă. Transmisiune în direct
• 20,00 Telejurnalul de seară ; 
Buletin meteorologic a 20,30 Con
gresul al X-lea al P.C.R. Secvențe 
din marea dezbatere • 20,43 steaua 
fără nume — emisiune-concurs de 
muzică ușoară. Prezintă Dan Deș- 
lîu • 21,45 Roman-foileton „Lunga 
vară fierbinte“ (XII) « 22,45 Publi
citate • 22,50 Cadran — emisiune 
de actualitate internațională • 
23,30 Telejurnalul de noapte : Bu
letin meteorologic * 23,35 închi
derea emisiunii.
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Conferințele județene de partid La tenis >

(Urmare din pag. I)

Boptate la adresa activității 
neobosite, pătrunse de înaltă 
exigență partinică și spirit 
novator, dinamic, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a con
tribuției sale hotăritoare la 
fundamentarea științifică a 
programului de .desăvîrșire a 
construcției socialiste, a an
samblului de măsuri care au 
imprimat în ultimii ani un

curs înnoitor în întreaga viață 
economică și socială, consti
tuie o ilustrare elocventă a în
crederii comuniștilor, a între
gului popor că realegerea sa 
în fruntea partidului reprezin
tă cea mai bună alegere, asi- 
gurînd fermitatea neabătută 
in aplicarea politicii interne ș’ 
externe marxist-leniniste a 
partidului.

în încheierea lucrărilor con
ferințelor extraordinare ale

organizațiilor Județene de 
partid au fost adresate scrisori 
Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care se expri
mă hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de 
a-și consacra toate forțele în
făptuirii însuflețitorului pro
gram de înflorire a patriei 
socialiste, jalonat de documen
tele pregătitoare ale Congre
sului al X-lea.

România

////.
■
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A U.T.C.L

a sosit în Capitală
a U.T.C.L. din

Vom juca în finala
„Cupei Davis“?

TELEGRAME
HOUARI BOUMEDIENE, președintele Consiliului Revolu

ției, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Al
geriene Democratice și Populare, a transmis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat 
ftl Republicii Socialiste România, o telegramă în care se 
spune:

Vă mulțumesc foarte sincer pentru urările pe care ați 
binevoit să le adresați poporului algerian și mie personal, 
cu ocazia celei de-a 7-a aniversări a independenței Algeriei.

îmi este deosebit de plăcut să adresez, la rîndul meu, în 
numele Consiliului Revoluției, al guvernului și al poporului 
algerian, salutări prietenești și urările mele de fericire și 
prosperitate Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
român prieten.

Cu această fericită ocazie, doresc să vă reînnoiesc și să 
vă exprim convingerea mea că prietenia care leagă po
poarele noastre se va consolida, și să vă urez noi succese 
în construcția patriei dumneavoastră.

Duminică, 
o delegație 
U.R.S.S., condusă de Boris Zub- 
kov, prim-secretar al Comitetu
lui regional U.T.C.L. Penza. 
Delegația întreprinde o vizită în 
țara noastră, Ia invitația Comite
tului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist.

Ieri a sosit în Capitală o dele
gație a Tineretului Comunist din 
Chile, formată din tovarășii 
Carlos Cerda Bustamante, mem
bru al Comisiei Executive a Co
mitetului Central al Tineretului 
Comunist din Chile și Samuel 
Valenzuela, membru al Comite
tului Central care, Ia invitația 
C.C. al U.T.C. va face o vizită în 
țara noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății sale, 
BAUDOUIN, regele belgienilor, o telegramă cu următo
rul conținut:

Cu ocazia sărbătorii naționale a Belgiei, în numele meu 
și al Consiliului de Stat, adresez Majestății Voastre felici
tări călduroase și urări de fericire personală, de prospe
ritate și pace pentru poporul belgian prieten.

TUDOR VASILE, 
campion național 

la semifond
Zeci de mii de biăilent au 

populat, duminică, principalele 
artere ale orașului, unde, pe 
un circuit măsurlnd 2100 
metri, s-au desfășurat întrece
rile campionatului național de 
semifond. In Brăila, leagăn al 
sportului cu pedale, ciclismul 
a fost la e! acasă.

Intr-un 
concurențli și-au putut etala 
din plin calitățile. Pe par
cursul celor 38 de ture am fost 
martorii unei lupte aprige, în- 
dîrjlte cu doi combatanți 
principali : dlnamovlstul Tu- 
dor Vasile șl stellstul Dumitru 
Nemțeanu. Pînă la urmă pri
mul a reușit să cucereas
că în final titlul național la 
semifond, al doilea titlu căci 
în urmă cu două zile, ieșise 
învingător șl la contratimp pe 
echipe, alături de EMIL RUSU. 
ION COSMA și CONSTANTIN 
GRIGORE. Trebuie menționat. 
In același timp, că Tudor Va
sile obține astfel cel de-al 
patrulea titlu național din ca
riera sa. Pe locul II «-a clasat 
Dumitru Nemțeanu, locul III 
revenind Iul Gabrlel Molceanu.

Nici Juniorii de categoria I 
nu s-au lăsat mal prejos. Ei 
s-au întrecut de-a lungul a 24 
ture Intr-o dispută pasionantă 
din care a Ieșit învingător 
brălleanul ENE ȘTEFAN.

SILVIU BERIAN

cadru sărbătoresc,

Cel« trei zile de întreceri care 
au polarizat în jurul dreptun
ghiului de zgură do la Progre
sul pe toți „microbiștii“ sportu
lui alb din Capitală, au prilejuit 
un deosebit de prestigios succes 
al tenisului românesc, cel mai 
valoros rezultat obținut vreodată 
de sportivii noștri la această dis
ciplină.

Prin victoria clară a repre
zentativei României în fața re
dutabilei formații a U.R.S.S., ju
cătorii noștri s-au calificat pen
tru prima oară în semifinalele 
interzonale ale Cupei Davis, cam
pionatul mondial neoficial pe 
echipe al tenisului amator. A- 
dresăm, în numele iubitorilor de 
sport din toată țara, cele mai 
calde felicitări excelentului tan
dem ION ȚIRIAC — ILIE NĂ- 
STASE, precum și antrenorului 
GHEORGHE COBZUC. Cupa 
Davis strălucește și pentru noi 
în această vară și probabilul 
succes din
India, la București — ne va 
aduce la un pas de faimoasa 
„Salatieră de argint“.

Ce șansă au jucătorii noștri 
în viitoarele etape ale competi
ției ? lată ce răspund la această 
întrebare doi dintre cei mai re- 
putați specialiști ai tenisului :

GHEORGHE VIZIRU — ma
estru emerit al sportului : „For
ma excelentă manifestată do Țî- 
riao și Năstase ta meatul cu 
U.R.S.S. mă face a* sper că von

trece destul de ușor și de India. 
Jucătorii noștri dețin un bilanț 
pozitiv în întâlnirile directe cu 
tenismenii indieni. Considerînd 
că Brazilia va depăși atît Me
xicul cît și Anglia, întrevăd o 
finală interzonală Brazilia — 
România, care e deschisă orică
rui rezultat. în caz că am ajun
ge în finală cu S.U.A., șansele 
cele mai mari le au jucătorii a- 
mericani, întrucît întîlnirea s-ar 
disputa pe terenul lor, ori ei 
folosesc terenuri gazonate

care sportivii noștri sînt mai pu
țin obișnuiți“.

Dr. OTTO HEIDERICH (Aus
tria) —arbitrul principal al me
ciului România — U.R.S.S. :

„Nu cunosc tenisul indian, 
așa că nu pot să mă pronunț în 
privința meciului cu India. Dar, 
dacă Năstase și Țiriac vor izbuti 
să treacă de India se vor afla, 
în mod aproape sigur, în fața 
unor jucători la fel de reduta
bili, brazilienii Koch și Man- 
darino. Cred că Brazilia va de-

păși Mexicul (a cărui formație 
a fost descompletată de tragica 
dispariție a lui Osuna) și Anglia 
(ai cărei jucători evoluează mai 
slab pe zgură). Brazilia — Ro- 
mânia, un meci de mare spec
tacol, care va opune teluricii 
superioare a brazilienilor forța 
și elanul românilor. S-ar putea 
ca meciul de dublu să fie deci-

meciul următor — cu

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit din partea 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Abdelaziz 
Bouteflika, o telegramă prin 
care mulțumește pentru feli
citările ce i-au fost adresate 
cu prilejul celei de-a Vll-a 
aniversări a independenței Al
geriei.

• DUMINICA DIMINEAȚA 
a sosit în Capitală o delegație 
a Asociației de prietenie So-

vieto-Română, condusă de A.I. 
Rotanova, vicepreședinte al 
asociației, secretara comitetu
lui de partid al Combinatului 
poligrafic „Crasnîi Proletarii“ 
din Moscova, care, la invitația 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
va face o vizită în țara noa
stră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Consiliului 
general A.R.L.U.S., precum și 
de membri ai ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

i

• ÎN CADRUL ZILELOR 
CULTURII R. P. POLONE, 
organizate cu prilejul sărbă
torii naționale a acestei țări, 
duminică au avut loc în Capi
tală o serie de manifestări 
cultural-artistice.

La Casa de cultură din sec
torul VI, prof. Petre Vancea și 
Tadeusz Kosînski, prim-secre- 
tar cu problemele economice 
al Ambasadei R. P. Polone, au 
conferențiat despre semnifica
ția acestui important eveni
ment în viața poporului polo
nez.

Seara, Ansamblul artistio 
polonez care ne vizitează țara, 
a oferit publicului bucureștean 
un nou spectacol în grădina 
„Boema“.

Mai mult de 5 minute cu NICOLAE IRIMIE, 
președintele C.U.A.S. București despre:

„Sportul studențesc

OV. PABN

In timpul desfășurării foarte disputatei partide de dublu

Azi, punct final

Un nou festival folcloric

Încă nu s-au terminat acordu
rile festivalului „Maria Tănase" 
de la Craiova și ultimele aplau
ze de la Cibinium ’69, că o altă 
manifestare de o amploare simi
lară le prelungește ecoul. O săp
tămână încheiată — între 20 și 
27 iulie a.c. Slănicul Moldovei 
va cunoaște o adevărată explozie 
de sărbătoare. Moldova își înmă
nunchează aici, într-'in amplu 
festival folcloric, soliile cîntecu- 
lui, dansului și portului său. Gaz
dă permanentă a festivalului — 
acum ca și în anii următori — 
Slănicul si-a întîmpinat, ieri, oas
peții după datina moldoveneas
că. Aflat la a doua sa ediție, 
festivalul și-a cîștigat deja popu
laritate și prețuire iar comorile 
de artă populară care se concen
trează în această constelație ii 
conferă pe drept cuvînt denumi
rea de „Perla Moldovei“.

Dimensiunile manifestării au 
fost concepute de Comitetul ju
dețean de cultură și artă Bacău 
la înălțimea semnificației pe care

o are acest act de cultură acum, 
in preajma aniversării a 25 de ani 
de la eliberare, căreia îi este fi 
închinat. El cunoaște în princi
pal cîteva direclii de desfășura
re. Ziua întîi, care s-a consumat 
deja, a fost deschisă printr-o pi
torească paradă a celor 1 500 de 
artiști amatori, constituind o ve
ritabilă trecere în revistă a cos
tumelor populare, a dansurilor 
și obiceiurilor reprezentative. A 
fost inaugurată apoi expoziția de 
artă populară a festivalului, cu- 
prinzînd sculpturi în lemn, țesă
turi și alte obiecte izvorîte din 
spiritul creator al oamenilor de 
pe aceste meleaguri. A început, 
după aceea, festivalul de datini 
și obiceiuri, la care participă for
mații artistice din toate județele 
Moldovei, reprezentind specificul 
fiecărei zone folclorice. Sărbăto
rile de iarnă, momentele cele 
mai importante ale vieții omului 
(nașterea, căsătoria, moartea), 
precum și alte obiceiuri legate 
de procesul muncii vor fi pe rînd

înfățișate și în celelalte zile cu | 
prospețimea cu care s-au păstrat | 
de-a lungul veacurilor. In ace- I 
lași timp, în restul săptămânii, se | 
vor desfășura acțiunile competi- ■ 
tive : festivalul de muzică cora- | 
lă „Gavril Galinescu" (la care g 
vor concura coruri din județele n 
Bacău și Neamț); concursul an- a 
samblurilor folclorice și al inter- H 
preților de muzică populară mol- H 
dovenească și concursul de reci- H 
tatori „Frumoasă ești patria I 
mea“. In sfîrșit, colocviul „Crea- S 
ția populară românească și coor- a 
donatele contemporaneității“ va 
dezbate diverse teme axate pe 
ideea centrală a festivalului.

In fiecare zi manifestările care 
își vor disputa locurile de frunte 
ale „competiției“ se vor împleti 
firesc cu spectacole hors concours 
la sală și în aer liber pe arena | 
din parcul orașului, oferind lo- R 
cuitorilor săi o săptămână plină, '1 
dinamică, variată. In încheierea | 
întrecerilor, juriul va acorda, ală- 9 
furi de obișnuitele premii, ma- H 
rele premiu al festivalului „Perla B 
Moldovei“, ceea ce îi va conferi ■ 
dincolo de ținuta artistică înaltă g 
a concurenților, dreptul acestui B 
gen de manifestare la consolida- I 
rea unei noi tradiții.

DUMITRU MATAI.A 
ION ANDRFIȚA I

— Ne cunoaștem de atîta 
vreme, avem vîrste atît de 
apropiate, sîntem amîndol mi
crobiști, prieteni de suferință 
și amici, încît putem ignora 
clasicele formule ale interviu
lui protocolar și să facem din 
discuția care ne interesează pe 
noi un dialog care să interese
ze și pe cititori. Miercurea tre
cută am fost împreună de față 
la prima ședință a „Sportului 
studențesc“.

— De fapt, discuția la care 
ai participat în 16 iulie a fost 
în mod eronat considerată ca 
act de constituire a unui club 
de fotbal. Ea nu a fost decît o 
ședință de reorganizare a sec
ției de fotbal aparținînd clu
bului sportiv „Politehnica“.

— O fi așa, însă în cadrul 
acelei discuții cît și mai apoi, 
peste două zile — la întîlnirea 
jucătorilor cu ziariștii, cu un 
grup de suporteri ai echipei 
și cu cîțiva foști fotbaliști ai 
vechiului „Sport studențesc“ — 
ca și în articolele publicate în 
presă am auzit și am întîlnit 
deseori expresia clubul de 
fotbal „Sportul studențesc“.

— Pornind de la o situație 
existentă în mișcarea fotbalis
tică universitară din București, 
de comun acord cu factorii răs
punzători din Ministerul învă- 
țămîntului — prezenți de alt
fel la discuția noastră de 
miercurea trecută — noi am 
intenționat să reorganizăm pe 
baze mai largi și într-o uni
tate de scop activitatea tutu
ror jucătorilor și teamurilor 
studențești din centrul uni
versitar. Obiectivele noastre 
sînt : 1) Concentrarea tuturor 
specialiștilor pe care-i pun la 
dispoziție catedrele de educa-

ție fizică din institute ; 2) Fo
losirea rațională a celor patru 
baze sportive studențești; 3) 
Crearea unei pepiniere pro
prii, în vederea împrospătării 
loturilor actuale cu elemente 
talentate crescute în spiritul 
dragostei față de fotbalul stu
dențesc. Anunțînd că s-a rea
lizat acest deziderat major al 
fotbalului universitar din Ca
pitală am arătat, în același 
timp, că noua conducere a sec
ției a și înaintat forurilor com
petente propunerea de creare 
a unui club de fotbal cu nu
mele de „Sportul studențesc". 
Se înțelege că nutrim speranța 
în aprobarea acestei cereri 
justificate care răspunde do
rinței a numeroși studenți, 
sportivi, tehnicieni și cadre de 
specialitate, exprimate și cu 
prilejul Conferinței a Vll-a a 
U.A.S.R.

— Dacă în București ființea
ză, cu bune rezultate, un club 
atletic universitar și altul nau
tic, înseamnă că avem în spri
jinul acestei idei chiar o ex
periență proprie. Fotbalul stu
dențesc are astfel toate șan
sele să devină în fapt „Sportul 
studențesc“.

— La drept vorbind, proble
ma titulaturii este o problemă 
de formă, or, ceea ce discutăm 
și încercăm să facem acum vi
zează fondul chestiunii: crea
rea unei școli de fotbal în cen
trul nostru universitar și atra
gerea maselor de studenți, 
nu numai a lor, pe terenul 
sport.

— Trebuie să înțeleg 
„Sportul studențesc“ nu 
viza in acest an promovarea 
în divizia A ?

— Promovarea este un o-

Și 
de

că 
va

(Urmare din pag. 1)

producția digurilor — a fost 
mi- 

______ t la 
în general 
trebuie să

produs pînă acum intr-un 
lion de exemplare și folosit 
50—60 de porturi, 
vorbind, blocurile 
lase cît mai multe spații goale 
între ele. pentru ca valul să se 
desfacă în filete, să-și disipeze 
energia.

— Prin ce se deosebește deci 
digul cel vechi de cel nou ?

— Cel nou este un taluz alun
git, permeabil pe o anumită a- 
dîncime, in vreme ce digul 
vechi e format din blocuri ma
sive, verticale, din beton. Toată 
lumea va fi văzut cît de înalt 
sar valurile cînd se izbesc de 
digul vechi. La celălalt, chiar 
pe vreme de furtună, nu se 
aude decît un clipocit — valul 
e absorbit și lăsat să plece... 
Avantajul hotărîtor este că ,a- 
cest dig nu se. răstoarnă nicio 
dată și nu face breșă, în mod 
brusc.

— Ce probleme de cercetare 
au stat in fața dumneavoastră, 
a I.S.C.II. ?

— In primul rind valurile ! 
dată fiind importanța construc
ției, trebilia estimată furtuna 
cea mai puternică din ultimii 
50 de ani. Nu existau măsură
tori directe, aprecierile fuseseră 
făcute de pe uscat : se spunea 
că valurile din dreptul litora
lului nostru nu depășesc 5—6 m, 
înălțime. Noi am dezgropat ar
hive privind vînturile și furtu
nile, între 1895—1962- Perioada 
marilor furtuni la noi este între 
lunile noiembrie 
definit statistic 
val

sovietici, în Marea Caspică. în
tâlniseră și ei aceeași problemă : 
multe din sonde au fost distruse 
de valuri de 13 m., or localnicii 
apreciaseră înălțimea lor maxi
mă la 6 m. Apoi s-a pus pro
blema înnisipării noului port. 
Nici aici nu stăteam prea stră
lucit cu cunoașterea, pînă în 
momentul începerii cercetării. 
Am analizat sistematic, de-a 
lungul întregului litoral, struc
tura și proveniența probabilă a 
nisipului. Am constatat că pe 
măsura trecerii de la gurile 
Dunării spre sud, pînă în drep
tul plajei „Muncitorul“ din 
Constanța, scade procentul ds 
siliciu și crește cel de calcar. 
La sud de acest punct, 
neam numai nisipuri

întîl-
cal-

cercetării 
actual re
de 300 •/.

cu toate rezultatele 
la dispoziție. Portul 
prezintă o creștere 
față de cel vechi.

— A cui a fost ideea stabilo
podului ?

— A ing. Mircea Ulubcanu și 
a mea. Taluzul digului e aco
perit de stabilopozi. Datorită 
centrului lor de greutate ne
obișnuit de jos, a protuberan
telor, ei asigură o prindere re
ciprocă foarte bună 
se strivesc ; fiindcă 
reți să menționez 
le stabilopodului 
compar cu tetrapodul 
cel mai căutat pe piața î 
dială : Ia o greutate egală 
tetrapodul, înălțimea stabilopo
dului este cu 30 "/0 mai mare.

și nu 
îmi ce- 
calități- 

am să—1
francez, 

mon- 
i cu

stanța la nivelul porturilor 
Marsilia sau Genova. In privin
ța tonajelor (amintesc că ve
chiul port avea o capacitate de 
6 milioane tone marfă) s-a a- 
preciat inițial că actualul port 
va face față unui trafic de 42 
milioane tone pe an ; luîndu-se 
însă în considerare o mecani
zare superioară, capacitatea 
portului va crește la 65 mili
oane tone marfă pe an. Digu
rile, care au fost terminate in 
1968. sînt în cpntinuare în aten
ția noastră. Le urmărim com
portarea, felul dispunerii blocu
rilor după acțiunea valurilor 
și am constatat cu bucurie că 
nu există posibilitatea degra
dării stabilopozilor. O contri
buție a cercetării noastre la

milioane lei (la care nu s-a mai 
adăugat economia importului 
de trailere : dacă am fi folosit 
tetrapozi, ar fi trebuit 
f.... .. ' „ ... ■..."
de valuri, în greutate de 
tone. Trailerele construite 
noi în țară suportă . numai 
tone, adică exact greutatea 
bilopodului).

Prin contribuția adusă de

___ ,___, „ _____ să-i 
facem, pentru condițiile noastre‘ ’ ■ ■ ■ 25

la
20 

sta-

blectlv pe care fiecare echipă 
de „B" ce se respectă și-1 pune 
în fața fiecărei etape competi- 
ționale. Acum, cînd noi inten
ționăm să așezăm fotbalul stu
dențesc pe alte baze și în alt 
cadru, divizia „A“ rămîne mai 
degrabă o șansă reală a anului 
următor. Pentru sezonul care 
începe în august ne propunem 
în primul rînd organizarea 
centrului de copii, înființarea 
a două echipe de juniori și 
reorganizarea celor patru for
mații de seniori : cea din di
vizia „B“ (antrenori Ion Voica 
și Șt. Maksai), și cele de Ia 
institute care activează în 
campionatele Capitalei — A- 
gronomia (antrenor Mihai Tă- 
tărăscu), Medicina (antrenor 
dr. Donciu) și Construcții (an
trenor I. Răducanu). Bineînțe
les că activitatea tuturor a- 
cestor specialiști va fi condusă 
și coordonată de directorul 
nostru tehnic, antrenorul Ion 
Bălănescu.

— Insist, totuși, asupra șan
selor primei echipe. Ce lot 
veți avea la dispoziție ?

— Pe lîngă cei care au acti
vat anul trecut, vom benefi
cia de aportul unor tineri de 
valoare care au reușit la con
cursul de admitere și acum 
sînt studenți în institutele 
bucurcștene : Adam, Bujor și 
Niță (Rapid), Argeșeanu (Pia
tra Neamț), Balaban (Brăila), 
Vasilache (Giurgiu) și Jurcă 
(Vagonul Arad). Aceștia au cu 
toții dezlegări de la cluburile 
respective și vor activa la noi. 
Pe lîngă ei însă s-au mai pre
zentat Ia echipa noastră și alți 
tineri deveniți studenți în 
anul I: Ion Vasile și Măță- 
oanu (F.C. Argeș), Dragnea 
(Dinamo București). Nu-i pu
tem însă anunța în lot pentru 
că nu au primit încă dezle
gări de la cluburi. Noi în
cercăm să convingem condu
cerile respective — personal 
am și făcut o vizită prietenului 
nostru comun, Titi Teașcă — 
și credem că tovarășii de care 
depinde situația acestor tineri

îi vor înțelege în intenția lor 
lăudabilă de a-și Însuși o pro
fesie, făcînd — așa cum se 
cere — doar un fotbal amator.

— Cu ei sau fără ei, cu achi
ziții sau fără achiziții, „Spor
tul studențesc“ va trebui să 
apară în noul campionat cu 
un alt joc — mai curat, mal 
rapid și spectaculos, mai stu
dențesc. Condițiile de pregă
tire din ce în ce mai bune pe 
care le au la dispoziție — am 
văzut că au și început lucră
rile pentru mărirea vestiarelor, 
instalarea aparatelor cu oxi
gen, amenajarea unul bazin, a 
unui cabinet medical și a unul 
club cultural — creează pentru 
urmașii de azi ai prestigiosu
lui „Sport studențesc“ de odi
nioară obligația de a se com
porta la o valoare tot mai ri
dicată.

— Trebuie să mai adaug că, 
pe lîngă îndeplinirea obiecti
velor de performanță noul bi
rou al secției va desfășura cu 
consecvență și o largă acțiune 
de educație pentru ca fotba
liștii noștri să joace bine și 
să constituie exemple de con
duită, iar suporterii noștri 
să-și susțină favoriții cu ar
doarea cunoscută dar în limi
tele stricte ale fair-playului. 
Sîntem convinși că activitatea 
„Sportului studențesc“ va de
termina pe numeroși suporteri 
din rîndul studenților să se 
comporte la înălțimea fru
moasei tradiții a clubului atît 
de apreciat odinioară și să 
constituie un exemplu de pu
blic civilizat, inteligent, ani
mat de curatul spirit al spor
tivității.

— Este lăudabilă, șl sperăm, 
de bun augur — preocuparea 
Consiliului U.A.S. al Centrului 
universitar și a Ministerului 
învățămîntului pentru revita- 
lizarea sportului studențesc 
din Capitală. Acțiunea pornită 
cu entuziasm zilele acestea va 
înlătura încă una din deficien
țele apărute în sportul univer
sitar în urma reorganizărilor 
efectuate cu cîțiva ani în 
urmă. Să sperăm însă că nu 
vă veți opri aci și, pornind de 
la necesitatea concentrării for
țelor studențești existente și 
în alte discipline, vă veți o- 
cupa, în continuare, împreună 
cu Ministerul învățămîntului 
și de rugbi, baschet, handbal 
și de alte sporturi cu o largă 
audiență la studenți.

I
a
I

In campania

transferărilor
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Azi la Serviciul de legiti
mări al F.R. Fotbal vor fi de
puse ultimele cereri de trans
fer ale sezonului estival. După 
cum sîntem informați, sînt 

1 așteptate cererile următorilor | 
jucători : Jamaischi (Rapid) și I 
Naom (Metalul București) — * 
ambii la „Steagul roșu" Bra- ,

I șov; Mihai (Jiul), Cîrciumă- 
rescu („U“ Craiova), Ștefănes- 
cu („Poli" Iași) și Doboșan 
(Minerul Baia Mare) — toți 
pentru F. C. Argeș ; Regep 

pentru 
(Petrolul 
(Steaua), 
— toți

I

DIGUL DIN STABILOPOZt
deoarece Capul 

dirijează spre 
de aluviuni

și mai. Am 
înălțimea de 

cel mai mare dintre o 
sută de valuri — și ne-au ieșit 
valori de 9—10 m. De prisos să 
mai spunem că acest 
stîrnit rumoare printre 
cători, ne-am ales cu o 
de ironii. Dar iată că 
ianuarie — 3 februarie 
produs cea mai puternică fur
tună din Marea Neagră din ul
timii 82 de ani. Am găsit atunci 
valuri înalte de 9—10 m. Colegii

fapt a 
cunos- 

mulțime 
între 39 
1962 s-a

Con- 
larg 

venit
T___ _ __ . erau
prea bine puse Ia punct tehni
cile marcajului radioactiv, așa 
că am lansat în schimb nisip 
marcat cu luminofori. Tot ce 
lansam la nord de Capul Con
stanța era deviat spre larg, 
deci departe de port.

— Ce a urmat rezolvării 
acestui cadru natural ?

— A urmat greutatea alegerii 
între 14 variante ale suprafe
ței de apă ce trebuia închisă, 
orientarea digurilor și a gurilor 
de acces în port. E drept că 
una din' ele era atît de proastă, 
după cum am constatat pe mo
del'- în laborator, încît dacă a- 
fară ar fi fost o furtună de 
gradul 4, în port ar fi fost de 
gradul 8... După trei ani de stu
dii, am ales varianta cu gura 
de acces spre sud (vînturile 
dominante sînt dinspre nord). 
In toamna anului 1964. proiec- 
tanții au putut trece la treabă,

caroase, 
stanța 
curentul 
dinspre nord. In 1962 nu

ceea ce ii conferă suplețe 
deci o porozitare sporită a 
structurii (francezii n-au reușit 
să treacă de 5O’/o porozitate în 
strat ; stratul de stabilozi asi
gură o porozitate de 60"/t. Stabi- 
lopodul e de 2,5 ori mai eco
nomic decît tetrapodul. L-aș 
putea compara ca perfor
manțe cu „dolosui“ sud-african, 
care este însă din beton armat, 
deci slab competitiv (dacă sta- 
bilopozii ar fi trebuit armați, 
noi am fi cheltuit 30 000 tone 
oțel).

— Cîți stabilopozi ați folosit 
la construcția digurilor ?

— 30 000 de bucăți : 13 000 a 
cîte 20 tone și 20 000 a cîte 
4,5 tone.

— Care sînt caracteristicile 
noului port ?

— Suprafață cîștigată asupra 
mării : 523 hectare. Lungimea 
totală a digului : 5 334 m„ din 
care 2 554 m. — digul de larg, 
iar 2 780 m. digul de sud. Lun
gimea frontului d'e acostare 
este de 8 290 m., «ituînr1 Con-

construcția portului este și rea
lizarea unui cheu cu slabă re
flexie la val (invenție). în in
teriorul cheului se află un 
sistem de goluri (deversoare) și 
un taluz. Valurile pătrund în 
această cameră de deferlare, își 
pierd energia și ies fără forță 
de reflexie. în felul acesta, apa 
cuprinsă în bazinul portuar nu 
mai „fierbe“, nu îngreunează 
exploatarea navelor. Forța de 
reflexie a valului este redusă 
în acest cheu cu 60—70 %. Pri
mele cîteva dane construite pe 
asemenea cheuri vor fi date în 
exploatarea provizorie în luna 
august a.c.

— Privitor Ia eficiența econo- 
nomică a cercetării, ce ne 
puteți spune, tovarășe Lateș ?

— Datorită activității de cer
cetare. am reușit să reducem 
volumul materialului de pus 
în operă cu 1,1 milioane tone — 
un mic munte. Acest fapt a fost 
posibil datorită folosirii stabilo- 
podului în locul terapodului. 
Economia adusă a fost de 43

Prin contribuția adusă de cer
cetare. la relevarea caracterului 
neadecvat al chesoanelor, ani 
mai economisit 40 milioane lei. 
Prin contribuția la scurtarea 
termenului de execuție cu 18 
luni, am mai adus economii in
directe de 27 milioane, deci 
totalul economiilor este de 92 
milioane lei, la numai 3 mili
oane investite în cercetare. Aș 
dori să relev că cercetarea pri
vind realizarea stabilopodului a 
costat 500 000 lei ; economiile 
aduse prin folosirea lui s-au ci
frat la 43 milioane lei.

— Dacă ar fi să subliniați cel 
mai mare merit al cercetării, la 
care v-ați opri ?

— Dacă ar ti s-o fac... 
m-aș gîndi atît la economii, 
la cercetătorii înșiși- Ceea 
mi se pare important este 
am gîndit singuri, nu ne-am

nu 
cît 
ce 
că 

__ . lă
sat impresionați de realizările 
altora. în 1895 Angliei Saligny 
a imaginat singur portul și si
lozurile Constanței, după ce o 
antrepriză franceză (Halier) a 
ratat construcția digului vechi. 
Niște specialiști italieni opinau 
că digurile noi vor fi construite 
în cel puțin 5 ani : au durat nu
mai 3 ani și jumătate. Cînd am 
piopus soluția taluzului cu miez 
de androcamente și protecție de 
stabilopozi, ni s-a replicat, pe 
jumătate în glumă, pe jumă
tate cu îngrijorare, că soluția 
pare „faraonică“. Iată, digul 
există, și există în foarte bune 
condițiuni. Colectivul nostru de 
cercetare a căpătat încredere în 
sin< și ce altceva mai impor
tant li este necesar unui cerce
tător decît încrederea In ceea 
ce face ?

Ipentrv
(„Poli"

U.T.A.;

I Ploiești),
Dumbravă

pentru Progresul București;
Niculescu (F. C. Argeș) pen- 

Itru Dinamo București ; Ma- 
tache (Vagonul Arad) pen
tru Farul sau F. C. Ar- 

Igeș ; Ion Constantin (Dina
mo București) pentru Jiul ; 
Simionaș (Dinamo Bacău) 
pentru „Poli' Iași ; Caniaro 

IfA.S.A. Tg Mureș) și Alecu 
(Progiesul București) — am
bii pentru Steaua; Sorin A- 

Ivram (Steaua) și D. Popescu 
(Steaua) — ambii pentru Fa
rul ; Naghi (Dinamo Bucu

rești) pentru A.S.A. Tg. Mu- 
| reș sau F.C, Argeș.

Piteștenii Ion Vasile și Mă- 
țăoanu, ambii declarați reușiți 
la examenul de admitere în 
învățămîntul superior — în 
sesiunea iulie — nu au obți
nut încă dezlegări pentru 
Sportul studențesc 1 Se așteap
tă intervenția federației...

Sîntem în măsură să vă in
formăm că tratativele dintre 
Steaua și F. C. Argeș privind 
transferarea lui Dobrin la 
clubul militar s-au încheiat în 
favoarea piteștenilor l Dobrin 
va juca deci în continuare la 
F. C. Argeș.

Să așteptăm, însă, depune
rea ultimelor cereri, convinși 
fiind că azi la „bursa trans
ferărilor" se vor dezvălui și 
cîteva surprize, ascunse 
grijă pînă acum...

Timișoara) 
Pavlovici 
Andrei 

(Farul)
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rrMușchetarii" de la Steaua, campioni absoluți
La sfîrșitul acestei săptămîni 

au fost desemnate echipele cam
pioane naționale la scrimă, pre
cum și cele care în anul viitor 
vor activa în divizia secundă. în 
ce privește formațiile campioane, 
încă din etapa trecută se profilau 
în cîștigătoare echipele clubului 
Steaua București. Singura „armă“ 
mai disputată a fost floreta bă
ieți unde Universitatea București 
era în imediata vecinătate a lide
rilor. Dar studenții au pierdut 
meciul direct cu Steaua și mili
tarii s-au detașat. în partea de 
jos a clasamentului s-a dat o 
luptă strînsă. Evoluția slabă a e- 
chipei Petrolul Ploiești în ultime
le etape a făcut ca aceasta să 
părăsească Divizia A. La floretă 
fete — tot Steaua campioană. 
Diferența de valoare dintre cehi-

pe a făcut ca lupta să nu fie 
interesantă nici măcar în zona 
periculoasă a clasamentului. ,.O- 
jimpia“ Satu Mare, n-a acumulat 
de-a lungul campionatului nici o 
victorie, retrogradind.

Sabia și spada își cunoșteau 
campionii încă din etapa trecută : 
echipele clubului Steaua, dar se 
dădea o luptă disperată pentru 
evitarea lanternei roșii. Nu mai 
puțin de trei echipe au intrat 
cu emoții pe planșă în ultima 
etapă la proba de sabie : Politeh
nica Iași, I.E.F.S. București și 
C.S.M. Cluj. Meciurile directe 
precum si surprinzătoarea victorie 
a I.E.F.S. asupra lui Dinamo 
Brașov a avut darul să trimită în 
divizia B echipa clujeană fiind la 
egalitate de puncte cu studenții

bucureșteni dar cu un asalt-ave- 
raj mai slab.

Tot în meci direct — la spadă 
Electroputere Craiova a terminat 
învingătoare în meciul cu I.E.F.S. 
București rămînînd în continuare 
în prima divizie, unde cu cîțiva 
ani în urmă activase onorabil. 
Deci, Steaua campioană absolută. 
O comportare frumoasă a avut 
Universitatea București care res
pectă tradiția clasîndu-se imediat 
după militari. Clubul studențesc 
merită toate felicitările pentru 
locurile ocupate de cele trei e- 
chipe precum și pentru faptul că 
de la anul, acestora li se va adău
ga și spada, recent promovată in 
Divizia A.

L. GLIȘCA
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Primii oameni au aselenizat!
(Ormare din pag. I)

s-a 
sài

nai sintem acum veseli“ — a 
răspuns Armstrong.

Comandantul misiunii 
scuzat față de superiorii
flin N.A.S.A. pentru că „a in- 
tirziat alunizarea“. El a expli
cat că a fost nevoit să piloteze 
modulul cu deosebită precau
ție pentru a evita virfurile 
ascuțite ale craterelor.

„Nu trebuie să vă scuzați

băieți — li s-a răspuns. Ați 
realizat un lucru faniastie“.

După calculele făcute la 
N.A.S.A., 
realitate 
loc cu 2 secunde înaintea pro
gramului inițial.

De acum înainte pe Lună 
există o bază spațială : Marea 
Liniștii. Acesta este de altfel 
și noui indicativ Ia care răs- 
pund prin radio Armstrong și 
Aldrin.

s-a precizat că în 
alunizarea a avut

(Agerpres)

• „Operațiunea alunizare“ 
fază cu fază • Modulul lunar 
a fost condus ca un elicopter

Principalele faze ale „Ope
rațiunii Luna“ au început la 
ora 15,17, cînd Aldrin, urmat 
la o distanță de o oră de Arm
strong, au părăsit cabina de 
comandă și au pătruns în mo
dulul lunar. Ei au făcut o 
ultimă verificare aparaturii 
de bord care, după cum au 
comunicat prin radio centru
lui de urmărire a zborului de 
la Houston, „era în stare per
fectă“. La ora 18,23 a urmat 
o altă manevră importantă : 
deschiderea trenului de alu
nizare a modulului. în acest 
scop . a fost declanșat dispozi
tivul care a acționat cele pa
tru „picioare“ ale modulului 
în poziția stabilită pentru a 
lua contactul cu solul lunar.

Manevra de detașare a mo
dulului lunar de cabina prin
cipală s-a 
19.47, în 1 
pollo-ll” 
invizibilă 
poziție a 
perea temporară a legăturilor 
prin radio cu Pămîntul. Ma
nevra a fost efectuată de Mi
chael Collins, care a aprins, 
pentru o fracțiune de secun
dă. motorul rachetă al dispo
zitivului de deconectare a ce
lor două nave, modulul a fost 
plasat pe o orbită apropiată 
de cea a cabinei principale, 
ce’e două nave continuînd să 
evolueze „în formație". în 
faza inițială., cele două nave, 
ăcționînd independent, au 
continuat să evolueze la o 
distanță de aproximativ 12 
metri una de cealaltă. Apoi, 
„Vulturul" s-a îndepărtat tot 
mai mult de „Columbia“, pre- 
gătindu-se de ultimele 
ale alunizării.

Operațiile propriu-zise 
lunizare au început în 
mentul cînd 
racheta de

lului lunar, pentru a înscrie 
„Vulturul“ pe o orbită care 
l-a apropiat succesiv la 15 km 
de suprafața Lunii, iar apoi 
o nouă etapă l-a adus la 10,5 
km de Selena. „Radarul de 
alunizare" a fost pus în func
țiune, comunicînd celor doi 
astronauti date topografice im
portante despre terenul de a- 
lunizare. Aceste informații, la 
care s-au adăugat observațiile 
vizuale ale astronauților, le-a

la 150 metri de solul lunar, 
controlul modulului, care în 
acel moment avea o viteză de 
64 km pe oră, s-a efectuat 
automat. Apoi, manevrarea 
„șalupei lunare“ a fost pre
luată de astronauți. Astro
nauții au continuat coborîrea 
pînă la 20 de metri de Lună, 
avînd posibilitatea să-și ma
nevreze modulul ca un eli
copter pentru a aluniza la 
punctul cel mai puțin acci
dentat. Este un moment isto
ric. Acele ceasornicelor indică 
ora 22,17 (ora Bucureștiului) 
în clipa cînd cele patru pi
cioare ale „Vulturului“ au a- 
tins solul satelitului natural 
al Terrei.

Astronauții încep „progra
mul lunar“ : ei privesc prin 
hublouri zona înconjurătoare 
unde urmează să debarce, 
trec la o verificare minuțioa
să a aparatajului de bord și 
se pregătesc pentru desăvîr- 
șirea marii aventuri spațiale : 
primii pași ai omului pe Lună.

micile conteinere din tantal și 
tungsten ale seismometrelor vor 
fi protejate cu prelată, care va 
reflecta razele soarelui. Intrucil 
perioada de dezintegrare a pluto- 
niului 238 este de 87 de ani, iar 
experiența cu seismografele este 
prevăzută pentru un an sau doi, 
nu se pune problema energiei.

3. în sfîrșit, energia nucleară 
va fi folosită de spectometrul de 
masă ultrasensibil, care va ana
liza radiațiile emise de eșantioa- 
nele lunare, aduse de astronauți. 
Această analiză minuțioasă, con
sideră savantii, va furniza infor
mații prețioase asupra compozi
ției rocilor lunare și „vîrstei“ Lu
nii.

i executat la ora 
momentul cînd „A- 
se găsea în partea 

a Lunii. Această 
determinat întreru-

faze

de a- 
mo- 

a fost aprinsă 
frînare a modu-

• Energia nucleară și-a adus 
contribuția la misiunea „Apollo- 
li“, găsindu-și trei aplicații im
portante :

1. La bordul navei Apollo, un 
izotop radioactiv — prométhium

• Pentru primul „prînz de gală“ 
' - ’ . experții

ai N.A.S.A. au pregătit 
celor doi ..clienți solitari“ un me
niu cu cele mai variate bucate 
servite vreodată la o masă ,,aștro- 
nautică“. Modulul lunar le va servi 
drept „sală de mese“, deoarece pe 
suprafața Lunii, în lipsă de at
mosferă, avînd căștile protectoare, 
astronauții n-ar putea decît să 
privească, ceea ce ar trebui de 
fapt să mănînce. Pentru duminică, 
meniul este compus din friptură 
de vacă, pește, prăjituri, cafea, 
suc de grepfrut și ananas. Cea 
de-a doua masă ce va fi servită 
luni va cuprinde rasol de pui cu 
cremă, friptură cu garnitură de 
legume, suc de struguri și 
tocale.

servit pe soiul selenar, 
culinari ' -----

• CONFORM PRIMELOR INFORMAȚII STAREA MODULULUI 
DUPĂ ASELENIZARE ESTE PERFECTĂ • MODULUL A ALUNIZAT 

ÎN APROPIERE DE LOCUL DINAINTE STABILIT

permis, după cum a afirmat 
Aldrin, să „scruteze relieful 
suprafeței lunare în această 
fază a coborîrii". Regiunea 
cercetată cu cea mai mare a- 
tenție a fost cîmpia lunară, 
avînd o culoare gris închis, 
însemnată pe hărțile selenare 
sub denumirea de „Marea 
Liniștii". Este vorba de o zonă 
cu o formă elipsoidală. avînd 
o lungime de 2 700 metri și o 
lățime de 900 metri.

Modulul, care și-a redus în 
acest timp în permanență vi
teza, înainta cu 548 km pe 
ură, în momentul în care a a- 
tins altitudinea de 2 250 metri 
de solul lunar. Acest moment 
a fost numit de Armstrong și 
Aldrin drept „Poarta cea 
mare“. După ce „poarta“ a 
fost trecută, modulul a ajuns 
la un punct( situat la o altitu
dine de 1 000 metri. De aici, 
astronauții au putut să cerce
teze cu ochiul liber cum arată 
terenul de alunizare și locul 
precis al debarcării. Pînă la 
trecerea „Porții mici“, situată

disc 
nas- 
per- 
dis-

147 — plasat într-un mic 
de sticlă de mărimea unui 
ture, emite o lumină verde 
manentă . vizibilă pînă la o . 
tanță de 65 metri. O constelație de 
asemenea „butoane“ a fost plasată 
pe cabina de comandă, creînd 
astfel un cerc luminos, excelent 
mijloc de securitate în cursul 
manevrelor de acostare între „ca
bina mamă“ și modulul lunar, 
după ce acesta va decola de pe 
Luna. Un „ochi“ luminos de a- 
celași tip este fixat și pe modu
lul 'unar. devenind astfel vizibil 
pentru pilotul din cabina de co
mandă.

2. Cele patru seismometre care 
vor fi lăsate pe Lună de către 
astronauți vor fi protejate împo
triva frigului nocturn de pe sa
telitul nostru natural — care a- 
tinge —150 grade și durează 360 
de ore — de către două radia
toare alimentate cu plutoniu 238. 
Cele două radiatoare conțin fie
care cîte 19 grame de plutoniu, 
avînd o nutere termică de 30 
de wați. în timpul zilei lunare, 
pentru a evita excesul dc căldură.

• Cînd societăți de 
înscriu primii amatori 
cursii pe Lună, iar „Pan Ame- 
nican Airways“ înregistrează 
mii de cereri de bilete de că
lătorii cosmice spre aceeași țin
tă, cînd diverse companii pun 
în vînzare loturi pe Selena, si
gur că iubitorii fotbalului nu 
puteau rămîne în urma acestei
curse a intențiilor, mai ales 
acum, în ajunul debarcării pri
milor oameni pe astrul nopții. 
Ceea ce reține atenția din no
ianul unor astfel de știri pline 
de pitoresc, ce aduc aminte de 
proverbul cu... „pielea ursului 
din pădure“, este faptul că în
suși celebrul jucător brazilian 
Pele a declarat că dacă i s-ar 
propune, ar accepta să plece 
imediat în Lună împreună cu 
familia sa. Mai lipsește ca alți 
21 de jucători și bine înțeles 
arbitrii de rigoare să-și mani
feste aceeași dorință... Se poate 
sfîrșit de săptămînă fără fotbal?

turism 
de ex-

de por-

COREEA DE

a imagi- 
conferă 

belgiene, 
verdeață 

în miflo-

Demonstrație revendicativa a studenților 
Seul, reprimată de poliție

însemnările despre Bruxel
les încep, de obicei, cu 
Grand-Place. Există o ten
tație a ineditului pe care ce
lebra piață din centrul ora
șului o satisface cu prisosință- 
Noaptea, clădirile ce poartă 
amprenta îndepărtatelor se
cole par un fascinant decor. 
Luminile și umbrele, înge
mănate, dobîndesc miracu
loasa putere de a transforma 
masivități de piatră în apa
riții inefabile. încerci, fără 
voie, sentimentul detașării do 
prezent, pătrunzi pe neaștep
tate într-o lume a trecutului, 
cu naiva dorință ca pe por
țile ornate de fantezia barocă 
să se ivească nobili curteni
tori, cavaleri trufași și meș
teșugari veseli. Ambiața noc
turnă din Grand-Place între
ține iluzia dialogului cu isto
ria și turistul este subjugat 
de chemarea pe care i-o adre
sează zidurile învăluite de 
misterul timpului. fean Coc- 
teau denumea piața aceasta 
cu forfota ei nocturnă „le 
riche theatre“. Dramaturgul 
fusese frapat de neobișnuita 
punere în scenă, de plasarea 
în legendă pe care, spontan, 
o realizează ansamblul arhi
tectonic din inima capitalei 
belgiene. Dar casele corpo
rațiilor, cu dantelăria lor mi
găloasă, înseamnă nu numai 
relicve destinate posterității, 
ci și locul unor înfloritoare

cu un pămint ce evocă răz
boiul ?

Dar să revenim In Bruxel
lesul prezentului. S-a construit 
mult și se construiește : e- 
poca vilelor, a căsuțelor do- 
moale cu un etaj—două, a 
dispărut. Bruxellesul se află 
la ceasul „zgîrie-norilor“. 
Noile construcții cuceresc 
înălțimile, deși peisajul arhi
tectonic suferă prin lipsă de 
armonie, pentru că multe din 
clădirile orașului s-au născut 
la începutul secolului. Bruxel
lesul nu se definește nici în 
rigurozitatea gotică, nici în 
exuberanța barocului și nici 
pe verticalele modernismului. 
Amestecul de stiluri, împere
cherea neașteptată 
nilor urbanistice, 
specificul capitalei 
Parcurile, oaze de 
și liniște, care erup 
cui orașului tumultuos, recon
fortează pe citadinul exte
nuat de ritmul contemporan. 
Verdele proaspăt atenuează 
obsesia fluviului metalic ce 
inundă bulevardele.

Palatelor și catedralelor 
descinse din istorie — ziduri 
afumate in fața cărora defi
lează cu evlavie turiștii — li 
se oferă o replică a zilelor 
noastre : „Atomium“* Cele 
nouă sfere plasate la 102 m 
înălțime reconstituie struc
tura atomului. Construcția 
semnalează privitorului era

APELUL PREȘEDINTELUI
MIN

Peisaj 
belgian

• MUNICIPALITĂȚILE 
oilor localități 
și Apollo 
svlvannia 
bătorească 
lor oameni pe Lună. 
Moon. un puternic foc 
artificii va fi aprins în momen
tul în care Neii Armstrong va 
pune piciorul dc Lună, iar lo
cuitorii din Apollo vor defila 
pe străzi purtînd torțe.

Locuitorii micului orășel 
Marte din același stat au hotă 
rît, la rîndul lor să mai aștepte 
cîțiva ani pentru a sărbători... 
o altă debarcare.

fni-
Moon (Lună) 

din statul Pen
au hotărît să săr- 
debarcarea primi- 

pe Lună. La 
puternic foc de

HANOI 20 (Agerpres). 
Președintele R.D. Vietnam,.. 
Și Min, a adresat un apel, 
ocazia celei de-a 15-a aniver
sări a semnării Acordurilor de 
la Geneva cu privire la Viet
nam, către compatrioții din 
întreaga țară. în apel sînt su
bliniate succesele obținute de 
poporul vietnamez și de for
țele armate din nord și din 
sud în lupta împotriva agre
siunii americane. Guvernul 
revoluționar provizoriu al Re
publicii Vietnamului de , sud, 
se arată în apel, a fost recu
noscut de peste 20 de țări și 
salutat cu căldură de po
poarele lumii întregi. Subli-

Ho
cu

niind că poporul vietnamez 
este hotărit să lupte pină ce 
Statele Unite își vor retrage 
total trupele și pe cele ale 
aliaților lor din Vietnamul de 
sud și pînă la înfrîngerea 
completă a armatei și admi
nistrației saigoneze, apelul a- 
rată că, așa cum prevede so
luția în zece puncte a F.N.E. 
din 
realizarea acestor 
vor fi organizate 
nerale democratice 
se da posibilitate 
sud-vietnameze să-și 
lcască singură regimul politic, 
să aleagă o adunare constitu
antă. să elaboreze o constitu
ții și să formeze guvernul de 

oficial al Vietnamului 
fără

Vietnamul de sud, după 
deziderate, 
alegeri ge- 

pentru a 
populației 

stabi-

• ÎNCĂ o victimă a bombar 
dementului atomic de la Hiro- 
sima din 6 august 1945 a înce
tat din viață sîmbătă. la 24 de 
ani de la acea tragică zi. Este 
vorba de Yosio lidzuka, din 
Orașul Yasughi, care s-a aflat 
la Hiroșima în ziua bombarda
mentului atomic, cînd și-au 
șit moartea ceste 259 090 
persoane.

CONFLICTUL 
NIGERIANO-BIAFREZ

• UN COMUNICAT dat 
plicității de autoritățile nigerie 
ne relevă desfășurarea cu suc
ces a acțiunii întreprinse de 
comandouri ale armatei federa
le, cărora le-a lost încredințată 
misiunea încercuirii și cuceririi 
orașului Owerri. unde in pre
zent își au sediul autoritățile 
biafreze. Sînt menționate lupte 
la circa zece kilometri de a- 
ceastă localitate. Această tacti
că de acțiune prin surprindere 
a unor mari unități in spatele 
liniilor dc luptă este folosită de 
statul major nigerian și in re
giunea orașului Aba, unde au 
loc în prezent ciocniri cu mari 
pierderi oentru ambele părți 
Pe de altă parte, comunicatul 
dezminte categoric că trupele 
biafreze ar fi ocupat cartiere 
ale orașului Umualtia, vechea 
„capitală“ a Biafrci, recunos
când că in jurul acestei locali 
tați se desfășoară încă lupte 
grele.

gâ- 
de

pu*

luna 15“
căAgenția TASS anunță 

stafia automată sovietică 
„Luna-15“ își continuă zborul 
pa o orbită circumlunară. Im 
20 iulie, ora 17.16 (ora Mos
covei), a fost efectuată o a 
doua corectare 
tiei „Luna-15“, plasată pe o 
nouă orbită 
Parametrii noii 
țici „Luna-15 sînt : distanța 
maximă de la suprafața Lu
nii — 110 km; distanța mi
nimă — 16 km ; înclinația 
față de planul ecuatorului 
lunar — 127 grade; perioa
da de rotație — 1,54 ore.

Potrivit datelor telemetri- 
ce, toate sistemele de bord 
fi aparatului științific al sta
ției „Luna-15“ funcționează 
normal. Stația automată „Lu
na-15“ continuă cercetările.

a orbitei sta-

circumlunară. 
orbite a sta-

• SESIUNEA miniștrilor a- 
facerilor externe ai țărilor 
membre ale Ligii Arabe va 
avea loc la 8 septembrie la 
Cairo, a declarat Sayed Nofal, 
secretar general adjunct al a- 
cestei organizații. Potrivit co
tidianului egiptean „Al Akh- 
bar“, sesiunea va ii consacrată 
examinării situației din Orien
tul Apropiat. In favoarea con
vocării unei reuniuni a miniș
trilor de externe ai țărilor ara
be s-a pronunțat recent minis
tru] de externe al Kuweitului, 
care, a subliniat necesitatea sta
bilirii unei poziții comune a ță
rilor arabe față de situația din 
Orientul Apropiat înaintea în
ceperii lucrărilor viitoarei sesi
uni a Adunării “ - -' 
O.N.U., pe agenda 
gura și discutarea 
legate de situația 
regiune a lumii

generale a 
căreia va ti- 
nroblemelor 

din această

MESAJUL 
THOR HEYERDAHL

LUI

a poporului vietnamez

Incident in zona
Canalului de Suez

• EXPLORATORUL norve
gian Thor Heycrdahl, care a 
abandonat vineri pluta de pa
pirus ,.Ra“, cu care a încercat 
să traverseze Atlanticul, a tri
mis sîmbătă o telegramă secre
tarului general al O N U., 
U Titant

În acest mesaj, semnat și de 
cei cinci camarazi ai lui Heyer
dahl de la bordul lui „Ra“, se 
menționează că membrii echi
pajului internațional al expe
diției au putut constata, în con
dițiile cele mai vitrege, că sal
varea omului rezidă în coope
rarea între diversele națiuni 
ale lumii. Mesajul, transmis de 
pe nava de pescuit „Shenan 
doah“. care 1-a luat la bord pe 
membrii echipajului, a fost 
captat la Cristiansted, în Insu
lele Virgine, și retransmis 
New York.

la

CAIRO 20 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar egip
tean a anunțat că duminică în 
zori un grup de comando israe
lian a încercat să ocupe insula 
Khandra din golful Suez, la 5 km 
sud-est de Port Tewfik. în cursul 
luptelor care au urmat, circa 30 de 
israelieni au fost uciși. Șase 
dați egipteni au fost uciși 
răniți. Purtătorul de cuvînt a 
cizat că atacul israelian a 
efectuat de la bordul a 10 ambar
cațiuni. dintre care doua au fosi 
scufundate. El 
tă, că un avion 
a fost doborît.

sol- 
sau 

pre- 
fosl

a afirmat, totoda- 
Mirage“ israelian

traversat sîmbătă noaptea Cana
lul de Suez, atacînd insula Khan- 
dra, care controlează intrarea su
dică în Canal. Ele au ocupat 
insula timp de o oră, au luat cu 
asalt pozițiile artileriei antiaerie
ne. si au aruncat'în aer pozițiile 
fortificate și cuiburile de mitra
liere. au distrus cinci posturi de 
control radar.

Un violent 
declanșat de 
supra insulei 
lui israelian, 
asupra mai 
Canalului.

Pierderile israeliene, precizează 
purtătorul de cuvînt, se cifrează 
la 6 morti și nouă răniți, iar cele 
ale egiptenilor la zeci de morți și 
răniți.

duel de artilerie, 
forțele egiptene a- 
în momentul atacu- 

s-a întins simultan 
multor puncte ale

20 (Agerpres).

PRECIZĂRILE LUI 
ALAIN SAVARY

TEL AVIV
Un purtător de cuvînt israelian 
i anunțat că forțe israeliene au

• NOUL lider al Partidului 
Socialist Francez, Alain Savary, 
a declarat că în săptămînile ce 
urinează conducerea acestui 
partid își va fixa punctul de 
vedere pentru „dialogul perma
nent și public“ cu Partidul Co
munist Francez. EI a precizat 
că vor fi stabilite cit mai curind 
posibil contacte cu Convenția 
cluburilor republicane și cu 
Partidul Socialist Unificat în 
scopul căutării căilor de regru
pare a formațiunilor socialiste. 
„Voința de reînnoire socialistă 
va trebui să se manifeste în 
toate domeniile“, a declarat 
Savary.

S-au împlinit 15 ani de Ia data cînd Conferința de la Geneva 
își încheia lucrările prin semnarea acordurilor și a declarației 
finale — documente de mare importanță, deoarece consemnau 
reinstaurarea păcii într-o regiune în care războiul dura dc mai 
bine de un deceniu. Acordurile de la Geneva garantau suverani
tatea. independența, unitatea și integritatea teritorială a popoa
relor din fosta Indochină — Vietnam, Laos și Cambodgia — des- 
chizindu-le perspectiva dezvoltării pașnice și independente, statele 
semnatare angajîndu-se solemn „să se abțină de la orice ingerință 
în treburile interne“ ole acestor popoare. In ceea ce privește 
concret Vietnamul, acordurile dc Ia Geneva din 1954 prevedeau 
instituirea unei linii provizorii de demarcație de-a lungul paralelei 
17, constituind mediana zonei demilitarizate de 10 km, creată în 
scopul facilitării retragerii trupelor colonialiste și a respectării 
prevederilor acordului de încetare a ostilităților. Acordurile inter
ziceau, de asemenea, introducerea de trupe străine, armament, 
muniții și alte materiale de război, precum și „crearea de noi 
baze militare“ în Vietnam. în sfîrșit, se stipulau alegeri generale 
în cele două părți ale Vietnamului pentru vara anului 1956, care 
urmau să devină fundamentul reunificării pașnice a țării.

Din păcate, aceste prevederi, care creau condiții pentru ca 
poporul vietnamez so-și dedice eforturile vindecării rănilor răz
boiului, activității pașnice de refacere și construcție a țării, au 
fost încălcate dintru hun început de către autoritățile reacționare 
de la Saigon, sprijinite de către Statele Unite. Astfel, linia provi
zorie de demarcație a fost transformată în frontieră permanentă, 
cu scopul menținerii scindării Vietnamului și a guvernelor sud- 
vietnameze de marionetă. în același scop, alegerile din 1956, care 
trebuiau să pună bazele reunificării Vietnamului, au fost sabotate 
în mod conștient de regimul de la Saigon, iar Statele Unite au 
creat în sudul Vietnamului o întreagă rețea de baze militare și, 
pe măsură ce lupta maselor populare împotriva guvernanților 
sud-vietnamezi lua amploare, pentru a-i salva pe aceștia de la 
inevitabila prăbușire, au introdus în Vietnamul de sud un corp 
expedilionar de peste o jumătate de milion de militari și noi 
cantități de armament. în ciuda acestei masive intervenții, lupta 
eroică a poporului vietnamez pentru apărarea patriei sale, pentru 
o viață liberă și independentă, nu va putea li infrîntă, demon- 
strînd că drumul care poate duce la pace in Vietnam nu poate fi 
decît cel al reglementării politice pe baza respectării voinței 
și aspirațiilor poporului vietnamez.

Cauza poporului vietnamez s-a bucurat și se bucură de spriji
nul activ al opiniei publice progresiste mondiale, care cere 
Statelor Unite să înceteze agresiunea și să se dea dovadă de 
realism la negocierile evadripartite de la Paris, unde atît guvernul 
R D. Vietnam, cit și F.N.E. și Guvernul revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de sud au prezentat propuneri 
concrete constructive privind soluționarea politică a problemei 
vietnameze. Aceste propuneri sînt în deplină concordanță cu 
prevederile Acordurilor de la Geneva de acum 15 ani, care rămîn 
singura bază valabilă pentru instaurarea unei păci trainice în 
Vietnam.

Opinia publică din țara noastră, devotată cauzei libertății și 
independenței popoarelor, sprijină din toată inima cauza dreaptă 
a poporului vietnamez.

Declarată zi internațională de solidaritate cu Vietnamul dc 
către Consfătuirea de la Moscova a partidelor comuniste și mun
citorești, data semnării Acordurilor de la Geneva, de la care a 
trecut un deceniu și jumătate, constituie și pentru poporul și 
tineretul român un nou prilej de a-și reafirma cu toată vigoarea 
solidaritatea cu lupta eroică a poporului frate vietnamez, hotă- 
rîrea de a-i acorda deplin sprijin material, politic, moral 
și diplomatic și de a-i ura succes în lupta dreaptă pe care o duce 
pentru apărarea drepturilor sale sacre, a ființei naționale.

coaliție 
de sud, 
străin.

După 
mele forțelor 
poporului vietnamez mulțu
miri tuturor popoarelor pen
tru sprijinul acordat 
împotriva agresiunii 
cane, președintele Ho 
declară 
convins 
frățești, 
poarele 
dreptate, inclusiv oamenii eu 
vederi progresiste din Statele 
Unite, își vor intensifica spri
jinul și ajutorul pentru lupta 
poporului vietnamez împotri
va agresiunii S.U.A., pentru 
salvarea națională, pînă la 
victoria totală“.

nici un amestec

ce a adresat, în nu- 
armate și al

luptei 
ameri- 

Și Min 
: „Sîntîn apelul său

că țările socialiste 
toate guvernele și po- 
iubitoare de pace Și

activități născute din turism, 
între ziduri seculare, un 
restaurant a descoperit fără 
dificultate rețeta succesului : 
vatra cu jăratic chiar în sa
lon, decor de epocă, semiob
scuritate- Clientela se înghe
suie, măsuțele au ajuns și pe 
trotuarul strimt.

Amatorul de urme ale isto
riei va poposi, firește, și Ia 
Waterloo, după ce va stră
bate o șosea tapisată cu în
spăimântătoare afișe ce 
bilanțul accidentelor de cir
culație. Locul încleștării 
1815, care a schimbat fizio
nomia Europei, înseamnă în 
vara ploioasă a lui 1969 un 
cîm* bîntuit de vinturi răco
roase, un monument cunos
cut din ilustrate și cărți de 
istorie și niște dughene 
comercializează memoria 
Napoleon. Un restaurant pre
tinde a fi... bivuacul imperial, 
un muzeu cu figuri de ceară 
oferă imaginea lui „cea mai 
exactă“, două—trei cinemato
grafe il dispută pe pinză tot 
pe ilustrul învins. Din mega
foane răsună răpăit de tobe, 
iar cîrduri de copii care des
cind din autobuze, imită pe 
cei mari fotografiind dezin
volt fiecare colțișor, după 
care se înghesuie la cinema
tograful in care doar în 20 
de minute se povestește, pen
tru zece franci, soarta tristă 
a împăratului. în ziua cînd 
am poposit la Waterloo, copiii 
furnizau contingentul cel mai 
numeros de vizitatori. Gălă
gioși, grăbiți, cu obiceiurile 
turistice ale părinților lor. 
Absentau, parcă, oamenii a- 
parținind generației care a 
trăit în tranșeele ultimului 
război. Oare amintiri mai 
proaspete și mai răscolitoare 
le anulează dorința întilnirii

fac

din

ce 
lui

nucleară a umanității și pare 
o pledoarie pentru atomul 
pașnic. „Atomium“ a dobîn- 
dit la Mol expresia sa con
cretă : trei reactoare, dintre 
care BR-2 deține întîietatea, 
au depășii faza experimentă
rilor. Din 1955 funcționează 
prima uzină pentru „trata
mentul“ deșeurilor radioac
tive. Centrul de la Mol pro
duce, de asemenea, izotopi 
radioactivi pentru medicină 
și industrie. „Atomium“ în
seamnă, deci, nu numai o 
promisiune...

Pentru a schița portretul 
contemporan al Belgiei tre
buie să facem apel la cîteva 
cifre: această țară cu mai 
puțin de zece milioane 
de locuitori (suprafața : 
30 513 km.p.) produce anual 
16 435 000 tone cărbune, 
8 994 000 tone fontă, 9 712 000 
tone oțel brut, 664 000 tone 
metale neferoase. 5 820 000 
tone ciment, 709 000 tone în
grășăminte, 22 603 000 000 
kWh energie electrică etc. 
Dar poți aduna pe albul unei 
coli de hîrtie schelele șantie
relor, efervescența lumii por
tuare sau mulțimea coșuri
lor de fabrică ce se proiec
tează pe cerul odinioară 
transpus pe pinză de un 
Rubens și un Brugel ? Ur
mașii țesătorilor din Flandra, 
ai dantelăreselor din Bruges 
și ai topitorilor din Liege au 
corelat economia belgiană cu 
exigențele unui secol de spec
taculoase progrese tehnice. 
Statistica aridă, prozaică, 
dezvăluie realități vitale pe 
care turistul visător din 
Grand-Place nu le poale des
luși. ” 
poate 
cotele

Pentru că Belgia nu 
fi redusă la ceea ce se- 
au lăsat moștenire...

EUGENIU OBREA

BAZIL ȘTEFAN

Festivalul filmului de la Moscova

Ceea ce impresionează cu 
precădere în Festivalul inter
național al filmului de la Mos
cova sînt proporțiile audienței 
sale la public. Zilnic, cîte 12 000 
de spectatori asistă la cele 
două gale ale concursului de 
la sala Congreselor. Alte zeci 
de mii de moscoviți iau cu a- 
salt sălile din oraș unde au 
loc proiecțiile tîrgului de fil
me. Ieri am participat, împreu
nă cu regizorul Jean Georges
cu, la două reprezentații ale 
filmului său „Pantofiorul cenu- 
șăresei“, în sala Palatului Spor
turilor de la Lujniki, în fața a . 
20 000 de .spectatori. Sînt cifre 
care ilustrează cel puțin două 
realități. Mai întîi faptul că 
publicul sovietic păstrează o 
inalterabilă fidelitate față de 
cinematograf 
față de teatru 
ciuda faptului 
pretutindeni, mijloacele de co
municare în masă s-au diver
sificat, iar dintre ele, televi
ziunea a pătruns în multe lo
cuințe. Cozile permanente din 
fața caselor de bilete ale tea
trelor, ale sălilor de concerte 
și ale cinematografelor (și e- 
xistă asemenea case aproape 
la fiecare colț de stradă), en
tuziasmul și, mai ales, amploa
rea publicului sovietic, sînt 
martori ale unei atmosfere 
culturale rodnice. Cealaltă ex
plicație a extraordinarului suc
ces de public a Festivalului 
este calitatea filmelor hors-con- 
cours. Dacă criteriile după 
care s-a operat selecția pentru 
concurs au fost, în unele ca
zuri, cel puțin discutabile, la

tîrgul de filme numeroase țări 
au adus opere din cele mai 
reprezentative. Este suficient 
să amintesc, bunăoară, că au 
putut fi văzute aici patru din 
cele șase filme concurente la 
ultimul „Oscar“.

Fără a-și mai reedita perfor
manțele din zilele precedente, 
concursul lung-metrajelor a 
continuat cu cîteva prezențe 
care trebuie semnalate. Tînăra 
cinematografie australiană, a- 
flată abia la primele victorii 
în lupta pentru o producție ar
tistică independentă, a fost re-

De la trimisul
(și. deopotrivă, 

și operă), în
că și aici, ca

nostru

regizorului Knut Andersen, este 
un tulburător manifest antirăz
boinic, iar cel danez — „In 
vremea jazzului“ — al regizo
rului și scenaristului Knud Leif 
Tompson, este o inteligentă 
ilustrație a modului în care de
osebirile sociale guvernează și 
modifică pînă și cele mai inti
me relații omenești.

în sfîrșit, am mai avut pri
lejul să vedem o creație care 
a stîrnit reacții contradictorii, 
dar care mi s-a părut a fi ade
vărată revelație, un film im
portant în sensul cel mai pro
priu al cuvîntului, Este vorba 
de „Zidurile“, filmul regizoru
lui maghiar Andras Kovacs. 
Ceea ce a indus în eroare, 
după părerea mea, o parte a 
publicului _ și â participanților 

caracterul 
al acestui 

impusă 
intrigii

prezentată prin filmul regizo
rului Tim Burstall, „Două mii 
de săptămîni“, o istorie de dra
goste, tratată cu emoție și acu
ratețe. ' Coproducția italo-vene- 
zueliană „Simon Bolivar“ a e- 
vitat istoria măruntă, observa
ția scrupuloasă a biografiei e- 
r oului, concentrîndu-și atenția 
asupra spiritului elevat al re
voluționarului, ale cărui idei 
de luptă pentru libertate și in
dependență au și azi o arză
toare actualitate.

Două cinematografii nordice, 
ale Norvegiei și Danemarcei, 
și-au demonstrat în chip con
vingător prezența vie în con
temporaneitate. Filmul norve
gian „Pămîntul ars“, operă a

publicului ( 
la Festival, este 
oarecum discursiv 
film, simplitatea 
pînă la sărăcie — a __
sale, puținătatea acțiunii dra
matice, preponderența aproape 
tiranică a dialogului. Pe sche
letul unei anecdotici de o sim
plitate extremă se înalță arhi
tectura impunătoare a unei 
dezbateri despre sinceritate și 
oportunism, despre putere și 
cinsțe, despre adevăr și min
ciună. Este, in ciuda scăderi
lor sale de ordin cinematogra
fic, una dintre cele mai calde 
pledoarii pentru demnitatea 
omului socialist.

Spectacolul de mîine seară, 
poate cel mai așteptat din în
treg Festivalul, ne va fi oferit 
de juriu : decernarea premii
lor. îl așteptăm cu emoție.
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