
ritOI.ETARl DIN TOATE ȚĂRILE. VNIȚ1-VA!

Anul XXI (XXVI) Nr. 6 130 Simbătă 12 iulie 1969 4 pagini 30 bani

IN PAGINA A 4-A :
• Orientul Apropiat : Po

ziții israeliene atacate in 
reqiunea portului Tewfik.

• O noua crimă împotri
va poporului vietnamez.

• încheierea lucrărilor 
sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

• Actualitatea internațio
nală pe scurt.

• Un interviu al premi
erului sudanez.

• Succese ale forțelor 
patriotice din Vietnamul de 
sud.

Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

in județul Cluj
De aici pornește o parte din materia primă necesară 

fabricării oțelului : de la cariera de calcar Bănița.

Foto : N. MOLDOVEANU

ARGUMENTE PENTRU UN
fOVAKAȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE CONSILIULUI 

DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA. A SOSIT VINERI PENTRU O VIZITĂ DE LUCRU IN JUDEȚUL CLUJ. SALUTAT CU NEMĂRGINIT ENTUZIASM DE UN 
NUMĂR IMPRESIONANT DE CETĂȚENI. OASPETELE A VIZITAT ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE, S-A INTILNIT CU OAMENI Al MUNCII, CU CADRE DE CONDUCERE DIN 
ECONOMIE, CU ACTIVUL DE PARTID Șl DE STAT. DEZbăTIND MULTIPLE ASPECTE ALE MUNCII CONCRETE DE FIECARE ZI PENTRU ÎNFĂPTUIREA TELURILOR MAJORE 
ALE POLITICII PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU. LA VIZITĂ PARtlCIPA TOVARĂȘUL MAXIM BERGHIANU, MEMBRU Al COMITETULUI EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R., 
PREȘEDINTELE COMITETULUI DE STAT Al PLANIFICĂRII.

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU CONSTITUIE PENTRU LOCUITORII JUDEȚULUI CLUJ, ROMÂNI, MAGHIARI Șl DE ALTE NAȚIONALI
TĂȚI. UN PRILEJ DEOSEBIT DE A-ȘI MANIFESTA - ASEMENI ÎNTREGULUI POPOR - UNITATEA DE NEZDRUNCINAT IN JURUL CONDUCERII DE PARTID Șl DE STAT, 
ATAȘAMENTUL FIERBINTE, DRAGOSTEA NEȚĂRMURITA PENTRU PARTIDUL COMUNIST ROMÂN.

Bilanț la sfîrsitul
etaniimii Tea,rullli de s,at stagiunii „valea mui“

Elllinillllllll«MMllIIII!lllillF!llllM^

Cu pline și sare
în întimpinarca oaspetelui iu

bit, tovarășul Nicolae Ccaușes- 
cu. la aeroport au venit mii de 
locuitori din satele învecinate, 
din orașul Cimpia Turzii, 'dor
nici să dea glas incă din pri
mele clipe ale sosirii sale sen
timentelor profunde de dragos
te pe care toți cei ce trăiesc pe 
aceste meleaguri le nutresc pen
tru Partidul Comunist Român, 
conducătorul încercat al po
porului, chezașul tuturor izbin- 
zilor debîndite pe drumul glo
rios ai edificării socialismului. 
Muncitori, țărani, intelectuali 
veni ți la aeroport așteaptă cu 
nerăbdare să primească in mij
locul lor pc tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Domnește o puter
nică însuflețire. ,Steaguri roșii 
și tricolore își unduie faldurile 
in văzduhul dimineții. Prinos 
de dragoste, brațele poartă bu
chete de flori. Pentru toți cei 
de față această zi este o zi de 
sărbătoare.

Ora 9.45. privirile tuturor se 
îndreaptă spre avionul, care a- 
terizează. Izbucnesc puternice 
urale. ovații prelungite in 
cinstea partidului. a Co
mitetului său Central. De pe 
scara avionului, tovarășul Ni
colae Ceausescu adresează sa
lutări călduroasa răspunzind a- 
clamațiilor mulțimii. In întîm- 
pinare vin tovarășii Aurel Du
ca, prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean. 
Ștefan Peterfi. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, președin
tele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară, și 
alți conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai or
ganizațiilor obștești. In numele 
locuitorilor județului, tovarășul 
Aurel Duca urează oaspetelui 
un călduros bun sosit.

Din mulțime se desprinde un 
grup de tinere îmbrăcate în 
frumosul port de pc Valea So
meșului. Tn mijlocul lor, un ță
ran bătrîn ii oferă secretarului 
general al Comitetului Central 
al partidului, după datina pă- 
mîntului românesc, pîinc și sare. 
„Bine ați venit, scumpe tovarășe 
Ceaușescu !* *,  „Să ne trăiți. to
varășe secretar general !" — se 
aud călduroase urări din rin- 
durilc celor prezen1’ Tovarășul 
Nicolae (Vai «eseu s’-înge prie
tenește mîinile caro i se întind. 
Tineri și bătrîni. muncitori și 
țărani ii salută cu emoție. Sim
țim jn priviri. în gesturi, vi
brează în uralele puternice, en
tuziaste. întreaga dragoste, sti
mă și prețuire cu care este în
conjurat s-'"rctarul general al 
C.C. al partidului.
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Coloana oficială se îndreaptă 
apoi spre Cimpia Turzii. cunos
cutul centru muncitoresc. Pe 
străzile orașului, într-o puterni
că revărsare de entuziasm, mul
țimea jelamă trecerea tovară
șului Nicolae Ceausescu. Este 
un prilej deosebit de a mul
țumi incă o dată, din adinon! 
inimii. Partidului Comunist Ro
mân. deschizătorul linei noi ere 
în istoria patriei, pen’ru viața 
nouă ce a rodit din plin în în
treaga țară, inclusiv in aceste 
ținuturi. Cele două evenimente 
importante din viata patriei și 
a nartiduluî — a XXV-a săr
bătorire a eliberării și cel do-al 
X-lca Congres al partidului — 
constituie și pentru cetățenii 
din rtîmpia Turzii un prilej de 
bog. • bilanțuri și. totodată, de 
exprimare a hotărîrii dc a 
munci neobosit pentru realiza
rea marilor sarcini ce Ic stau 
în r 'ă

Uzinele Industria sirmei. Har
nicul colectiv are mindria să 
raporteze tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că în primii trei ani 
ai cincinalului a realizat peste 
prevederile de plan o produc
ție in valoare de 307 milioane 
lei. Producția industrială a uzi
nei, într-o continuă diversifi
care și in condiții calitativ su
perioare, s-a dezvoltat în aceas

tă perioadă înlr-un ritm mediu 
anual de 13 la sută.

La intrarea în uzină, oaspe
tele este întîmpinat cu entu
ziasm de metalurgiști. Sînt pre- 
zenți Nicolae Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, precum 
și directorul general al uzinei, 
Ion Stanatiev. Se vizitează cî- 
teva din noile secții ale uzinei : 
trăgătoria de oțel tare nr. 2, 
fabrica dc cabluri de tracțiune 
și laminorul nr. 3, aflat in pli
nă construcție. Pretutindeni un
de condițiile dc lucru o permit, 
muncitorii s-au desprins pen
tru cîteva minute de lingă ma
șini. Adunați ijj curtea uzinei, 
ci intîmpină cu ncsfîrșitc urale 
sosirea tovarășului Ceaușescu. 
.Trăiască secretarul general al 
partidului !“, „Să trăiască tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al clasei noastre 
muncitoare !", „Să ne trăiți ani 
multi, tovarășe secretar gene
ral !". Un muncitor vârstnic se 
desprinde dintre tovarășii săi 
și il îmbrățișează pe oaspete 
spunînd : „Vă doresc, tovarășe 
Ceaușescu, sănătate și multă, 
multă, putere de muncă pen
tru binele nostru, pentru binele 
României socialiste".

Tovarășul Ceaușescu se inte
resează îndeaproape dc ritmul 
lucrărilor de investiții, sublini
ind importanța lor decisivă 
pentru realizarea obiectivelor 
actualului plan cincinal. Tn con
tinuare. el recomandă folosirea 
tuturor posibilităților pentru 
scurtarea termenelor de punere 
în funcțiune și atingerea 'in cît 
mai scurt timp a parametrilor 
tehnici proiectați. In discuțiile 
cu muncitorii, inginerii și teh
nicienii uzinei, tovarășul Ni
colae Ceaușescu atrage atenția 
asupra necesității îmbunătățirii 
caracteristicilor calitative ale 
produselor potrivit creșterii e- 
xigcnțelor uzinelor consuma
toare din țară și cerințelor de 
competitivitate pe piața ex
ternă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
are apoi o consfătuire de lu
cru cu Comitetul de direcție al 
uzinei. Directorul Ion Stanatiev 
prezintă, pe scurt, o dare dc 
seamă asupra principalelor pro
bleme care preocupă pe mem
brii colectivului muncitoresc dc 
la „Industria sirmei". Se dis
cută despre realizarea indicilor 
de plan, despre eforturile ce se 
fac în direcția îmb”nătătirii pe 
toate planurile a aspectelor ca
litative ale muncii, despre .pers
pectivele tehnico-oconomice ale 
uzinei.

Dind răspuns unor probleme 
ridi” !’.'- în cadrul discuțiilor, se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R. a subliniat că intrarea 
in producție a noilor obiective 
trebuie să se facă in mod eșa
lonat. in așa fol încit investi
țiile. să fie amortizate pc par
curs. Ar fi greșit, s-a subliniat, 
să se așto-iie intrarea în func
ție a ultimului subansamblu 
pentru a începe producția în 
flux continuu. Este dc dorit ca 
dc îndată ce primele caoacită'i 
au fost montate, să înceapă 
producția — concomitent cu 
continuarea lucrărilor de con
strucții și montaj. In felul a- 
costa. eficiența economică a in
vestițiilor va crește.

Discuția s-a purtat apoi în 
jurul problemelor ridicate de 
creșterea competitivității pro
duselor uzinei pe piața interna
țională. Tovarășul Ceaușescu a 
subliniat că este absolut nece
sar ca unitatea direct produc
tivă. uzina, să-și asume răspun
deri sporite în ce privește pă
trunderea pe piețele externe și 
menținerea pozițiilor, să aibă 
competențe crescute in această 
privință.

Totodată, el a arătat necesi
tatea de a se obține o produc
tivitate a muncii sporită, o ri
dicată eficiență economică — 
ceea ce impune aplicarea celor 
mai perfecționate metode de 
conducere .și organizare a pro
ducției. In acest sens este nc- 

ccsară studierea atentă, respon
sabilă a experienței avansate 
a unor întreprinderi similare 
din țâri cu tradiție în acest 
domeniu. Studiile paralele au 
darul să ne releve zonele in 
care noi sintem superiori și să 
scoată la lumină cele în care 
sîntem deficitari — a subliniat 
tovarășul Ceaușescu.

Responsabilitatea sporită a- 
cordată comitetelor de direcție, 
a arătat secretarul general al 
C.C.. al P.C.R., presupune tot
odată rezolvarea cu competen
ță a tuturor problemelor pe ca
re le ridică activitatea curentă. 
Nimeni nu poate cunoaște mai 
bine decît acest organism mul
titudinea de aspecte ale vieții 
economice și sociale din uzină, 
și de- aceea el este cel „cherpat. 
să ia hotărîri în problemele ca
re privesc uzina.

După consfătuire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a luat cu- 
vîntul in fața sutelor dc mun
citori adunați să-l salute.

DRAGI TOVARĂȘI,
Vă adresez dumneavoastră, 

tuturor salariaților acestei uzi
ne, un salut din partea Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român. Am vizitat as
tăzi uzina dumneavoastră. Am 
constatat cu satisfacție că an 
de an ea cunoaște o dezvolta
re continuă, că paralel cu crea
rea de noi secții, cu îmbună
tățirea tehnologiei și a organi
zării activității de producție, 
cresc și cadrele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, care tra
duc și aplică cu pricepere și en
tuziasm in viață sarcinile tra
sate de Comitetul Central al 
partidului nostru.

Vă felicit din toată inima 
pentru rezultatele pe care le 
aveți în munca dv.

Am fost informat asupra re
zultatelor obținute și a 
perspectivelor de viitor ale

Noul dinamism 
al unei vechi așezări muncitorești

Locuitorii municipiului Tur
da. cu mic cu mare, au ieșit să 
salute pe conducătorul iubit 
pe secretarul general al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Manifestarea lor, a- 
semenea unor fluvii de entu
ziasm. dă expresie concretă 
simțămintelor lor, adeziunii lor 
față de politica partidului, ma
terializată în toate succesele 
obținute în dezvoltarea Româ
niei socialiste. Despre aceste re
zultate vorbesc și uzinele create 
aici în ultimii ani. șantierele 
pc care freamătă o activitate 
deschizătoare de noi realizări. 
La tot pasul, noi construcții 
industriale, blocuri de locuințe 
stau mărturie înfăptuirii con
secvente, Drin muncă și spirit 
de abnegație, a politicii . parti
dului. Aici. industrializarea, 
baza dezvoltării României mo
derne. transformă tot mai mult 
urbea intr-o cetate a industriei 
cimentului, chimiei, produselor 
elcctroceramice și sticlăriei bi
necunoscute in întreaga tară ca 
și peste hotare. Creatorii tutu
ror acestor bunuri, cei caro dau 
viață politicii partidului — ma
sele oamenilor muncii — au 
venit acum să-și exprime față 
de secret arul general al C.C. al 
P.C.R. întreaga lor dragoste, 
voința de a înfăptui sarcinile 
mărețe care le sînt prefigurate 
în documentele pregătitoare ale 
Congresului al X-loa — docu
mente pe care le-au dezbătut 
cu conștiința deplinei răspun
deri pentru destinele și viito
rul țării, așa cum arată nenu
măratele propuneri făcute in a- 
dunări de partid in uzine, in 
adunări ale organizațiilor ob
ștești și ale populației din oraș.

Primul popas se face la fa

uzinei d-voastră. Și realizările 
sînt bune, iar perspectivele sînt 
frumoase. Vă felicit pentru a- 
ceasta intrucit ele au cerut și 
cer muncă spre a fi înfăptuite.

Există Insă rezerve mari 
în ceea ce privește creș
terea producției, Îmbună
tățirea calității produselor, 
creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost. 
Am discutat cu conducerea în
treprinderii ca, in legătu
ră cu toate acestea, să 
întocmească un program 
de măsuri, să Ie discute 
cu organizația de partid și cu 
toți muncitorii, iar la Congre
sul partidului să ne prezinte
punctul dv. de vedere asupra 
perfecționării și îmbunătățirii 
activității de viitor; a uzinei. 
Sînt perspective mari ca uzina 

care este 
uzine si

Industria sirmei, 
una din marile
derurgice din țară, 
aibă rezultate mai bune in

să 
toa

te aceste domenii de activitate.
îmi exprim convingerea 

că conducerea uzinei, toți comu
niștii, toți salariații întreprin
derii, vor acționa uniți, pen
tru a obține noi realizări in 
viitor. Vă doresc succese în ac
tivitatea dv. pe această cale, to
varăși.

Cuvintele rostite dc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sînt primite 
cu îndelungi aplauze. Răsună 
din nou urale în cinstea Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general.

înainte de plecare, secretarul 
Comitetului de partid al uzi
nei. Nicolae Preda, în numele 
întregului colectiv, îl asigură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii nu vor precupeți nici un e- 
fort, că își vor consacra în-' 
treaga putere do muncă înfăp
tuirii cu succes a sarcinilor 
complexe ridicate dc dezvolta
rea uzinei.

brica de sticlărie. Unitate mo
dernă. reconstruită în întregi
me in ultimul an, fabrica asi
gură o bună parte din produc
ția de sticlărie a țării. Produ
sele turdene și-au cîștigat în 
scurt timp o marcă de prestigiu, 
iar dotarea cu aparataj do înal
tă tehnicitate face posibilă rea
lizarea unei productivități ridi
cate.

Oaspetele este primit dc Ion 
Crăciun, ministrul industriei u- 
șoare. La intrare, Augustin Tno- 
can. directorul fabricii, prezintă 
în fața unui panou planul dc 
reconstrucție și dezvoltare a fa
bricii. Tovarășul Ceaușescu a- 
preciază în mod deosebit expe
riența valoroasă a colectivului 
uzinei și a colectivelor do con
structori care au reușit perfor
manța de a reconstrui și a mo
derniza total fabrica fără să în
ceteze nici o zi producția.

Vizitarea uzinei începe cu o 
scurtă trecere în revistă a prin
cipalelor produse ale fabricii. 
Oaspetele se interesează do ca
litatea fabricatelor, dc aprecie
rile consumatorilor din țqră și 
ale elîenților de peste hotare. 
Directorul fabricii prezintă o 
sucomtă informare în acest 
sens

In atelierele de gravură, de 
prelucrare a sticlei topite, de 
finisare este apreciată mă
iestria artistică, pe care 
o dovedesc renumiții sti
clari din Turda. Se vizitează 
apoi șantierele, unde se lucrea
ză intens la extinderea actuale
lor capacități de producție. Ca 
și la unitatea vizitată cu puțin 
timp înainte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se stu
dieze posibilitatea scurtării 

termenelor de punere în func
țiune.

La • despărțire, reprezentanții 
colectivului fabricii de sticlărie 
și-.au luat angajamentul de 
a. păstra și în viitor stea
gul de întreprindere frunta
șă pe ramură atribuit în 1968. 
Secretarul general al C.C. al 
PiC.R. le urează succes.

După fabrica de sticlă se vi
zitează întreprinderea Electro
ceramica — și ca expresie a 
creșterii potențialului industrial 
turdean. întreprinderea produce 
astăzi în doar 25 dc zile ceea 
ce în urmă cu 20 de ani pro
ducea de-a lungul unui an în
treg. Numai în actualul cinci-, 
nai. producția ei a crescut dc 

. peste doua ori. Răspunzind cu 
. ..L^ștlflrtirc chemărilor partidu

lui. colectivul întreprinderii și 
■ colectivele dc constructori au 

lucrat în așa fel încit. într-o 
proporție dc 60 la sută, noile 
capacități de producție au fost 
date în funcțiune înainte de 
termen.

Muncitorii, inginerii, tehnicie
nii. nersonalul administrativ al 
uzinei salută cu deosebi
tă căldură și urează bun 
venit tovarășului Ceaușescu. 
Răsună puternice aclama
ții, urale și ovații, se scan
dează : „Ceaușescu, Ceaușescu". 
„Ceaușescu și poporul !“.

Oaspetelui i se oferă flori. 
Este prezent Cornel Mihule- 
cea, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor dc ma
șini. Oaspetele este condus de 
membri ai Comitetului de di
recție în frunte cu directorul 
uzinei, Ion Moraru.
- Se vizitează hala nouă dc 
produse elcctroceramice. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează îndeaproape de pro
cesul tehnologic, relevă impor
tanța perseverării în efortul dc 
organizare științifică a produc
ției și a muncii, arătînd că 
această deosebit de importantă 
acțiune, care a cuprins fiecare 
unitate economică din țara 
noastră, se cere a fi continuată 
cu și mai mare perseverență.

Se vizitează apoi centrala ter
mică a fabricii, echipată cu 8

Perspective ample de pe noile 
platforme industriale ale Clujului

După vizitarea' municipiului 
Turda, coloana mașinilor se în
dreaptă spre Cluj, centrul de 
reședință al județului. Pretutin
deni. de-a lungul traseului, mii 
de cetățeni, care au aflat de 
vizita secretarului general al

I8F III .....  IIII

în numărul precedent am 
publicat relatarea lui Neil 
Armstrong — primul pieton 
lunar — despre programul 
său spațial. Reproducem în 
continuare programul celui 
de-al doilea pieton al cabi
nei „Apollo-ir*.

Ca multe lucruri în viață, 
încercarea de a fotografia pri
mii pași făcuți pe Lună pre
supune o serie dc riscuri. De
pășirea lor dă și mai multă 
savoare triumfului. Faptul că 
am fost ales pentru misiunea 
„Apollo-ir*  constituie pentru 
mine o șansă ce mi-a fost a- 
cordată și pc care incă nu o 
pot cuprinde cu mintea în 
întregime. Dacă totul se des
fășoară așa cum a fost prevă
zut. primii pași pe Lună îi vom 
face la 21 iulie. In momentul 
aselenizării va fi o zi lungă 
și plină de încercări ; planul 
de zbor cuprinde și o verifica
re completă a modulului lunar, 
urmată de un prînz și o odihnă 

cazane Gama 2. Ele constituie 
o valoroasă invenție realizată 
de doi ingineri români, cerce
tători la Institutul dc fizică a- 
tomică al Academiei. Această 
invenție este aplicată aici pen
tru prima oară pc scară indus
trială, iar rezultatele obținute 
sînt din cele mai bune; per
formanțele tehnice întrccînd cu 
mult pe ale instalațiilor termo- 
tehnice clasice. Această inven
ție a fost distinsă cu medalii 
de aur la saloanele internațio
nale de invenții de la Bruxelles 
și Viena. Unul dintre realizato
rii invenției, ing. Ion Bcrindan, 
dă explicații asupra' principi
ilor dc funcționare a cazanelor 
și eficacității lor economico.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită călduros pc realiza
tori și recomandă studierea po
sibilităților de lărgire a dome
niilor de aplicare a valoroasei 
invenții.

In tot timpul vizitării uzinei, 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii. toți salariații întreprinde
rii au făcut secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R. o caldă 
manifestație de dragoste, și-au 
exprimat atașamentul față dc 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

Pc străzile Turdei, mii și mii 
de locuitori așteaptă trecerea 
coloanei oficiale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu străbate pe 
jos centrul orașului — fiind 
salutat cu o emoționantă însu
flețire de masa cetățenilor. Sin
tem martorii manifestării de 
dragoste pe care locuitorii Tur
dei o fac secretarului general 
al partidului, căldurii cu care 
ei îl intîmpină. Nenumărați ce
tățeni string mina tovarășului 
Ceaușescu, îi urează sănătate, 
viață lungă, putere de muncă, 
îi încarcă brațele cu flori: ma
mele își întind copii câ să-l 
sărute.

Toate aceste manifestări dau 
expresie nu numai sentimente
lor de dragoste ale locuitorilor 
de pe aceste meleaguri, ci ale 
tuturor cetățenilor României so
cialiste, reflectă unitatea fier
binte și indestructibilă a între
gului nostru popor în jurul 
partidului comunist, a cdnduce- 
rii sale în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

C.C. al P.C.R. pe aceste melea
guri, au ieșit in întâmpinare, 
spre a-1 saluta cu dragoste și 
stimă.

întotdeauna, călătorul zăbo- 

• Continuare în pag. a 3-a 

Vă vorbește echipajul „Apollo-H“

EDWIH WIN: Im voi lunile 
lăți primii puii pe Lună c»
dc patru ore, după care o nouă 
masă. Va trebui să verificăm 
materialul ce ne va permite 
să trăim pe Lună și vom des
chide sasul (ușa dublă dc tre
cere) la aproximativ zece ore 
după aselenizare. Iată cum se 
vor petrece lucrurile : Noii 
Armstrong va ieși din sas 
cu picioarele înainte. Sacul de 
spate conținind aparatura pen
tru respirație și costumul spa
țial sînt mai stânjenitoare de
cît am crezut. Datorită volu

Dacă ar fi să facem o îm
părțire a templelor Thaliei din 
țara noastră, am putea consta
ta existența mai multor ca
tegorii de teatre, diferențiate 
după rang, teritoriu, public, ca
litatea trupei, posibilități ma
teriale. personalitate .și tradiție 
ș.a.m.d. Unii vorbesc și de tea
tre. de director, dc regizor, dc 
actor, dc secretar literar, dar 
asta e o altă poveste. în aceas
tă arbitrară, pînă la un punct, 
împărțire, teatrul din Petroșani 
se situează, alături de institu
țiile similare din Reșița. Boto
șani. Turda etc., in cateeoria 
teatrelor de mică'provincie (cu- 
vintul provincie nu are aici 
nici un sens peiorativ). ceea 
ce. evident, nu inculpă o di
minuare a importanței teatru
lui local și a celorlalte din a- 
cecași categorie ci. după cum 
se va vedea, presupune, din 
multe puncte de vedere, chiar 
un grad de superioritate mo
rală față de teatrele din mari
le centre culturale și indus
triale. Dacă un teatru dc talia 
Naționalului bucurcșlean face 
relativ rar turnee in țară și 
numai în localități urbane im
portante, excluzi nd din itincra- 
riilc sale satele și comunele,

Cartea de
„Teatrul stabil, cu program 

ferm, implică ideea de reperto
riu permanent înglobind ma
rile valori ale trecutului și 
păstrind acele creații actuale 
pe care actualitatea însăși le 
consacră drept perene11 spunea 
criticul teatral Valentin Silves
tru intr-o recentă lucrare.

Se afirmă, pe bună dreptate, 
că repertoriul unui teatru pro
fesionist este cartea lui de vi
zită. A fixa criteriile cele mai 
adecvate de selectare a piese
lor este o întreprindere difi
cilă și de marc răspundere. 
Fără îndoială cel mai impor
tant din aceste criterii este, și 
rămîne, cel al valorii artistice, 
a lucrării dramatice. Urmează 
apoi grija pentru proporția co
rectă între lucrările clasice și 
cele contemporane, intre pie
sele aparținînd dramaturgiei 
naționale și cele ale dramatur
giei universale. între diferitele 
specii ale genului dramatic, intre 
piesele pentru copii, tineret și 
cele pentru adulțî ele. Și toate 
acestea pornind de la disponi
bilitățile artistice ale trupei, de 
la posibilitățile materiale ale 
teatrului și de la gusturile 
spectatorilor constanți. Cele cî
teva punețe de reper am.mi 

mului lor mare, vor trebui 
strecurate pe ușă cu mare gri
jă. După ce se va ieși din sas 
va trebui să ne gindim lu mo
mentul in care va reveni. De 
asemenea, va fi probabil o 
pauză, in cursul căreia vom 
face cițiva pași înainte de a 
monta scara cu care vom co
bori.

In timp ce Neil va face „c- 
chilibristica" necesitată dc 
ieșirea din sas, ou îl voi foto
grafia. Coborînd pe scară, el

O clasificare sui generis
apoi aceste teatre dc mică pro
vincie — cum din lipsă de alt 
termen mai potrivit, le-am bo
tezat — își epuizează repede 
publicul de la sediu și efec
tuează lungi turnee in majo
ritatea localităților din jude
țele limitrofe. Urmarea e mai 
mult decit însemnată. Se între
ține astfel pînă în cel mai în
depărtat cătun, nobila flacără 
a artei, se propagă în felul 
acesta idei generoase desprin
se din operele dramaturgiei ro
mânești și universale, se re
crutează noi și importante con
tingente de iubitori ai acestei 
arte caro. în ciuda unor pre
viziuni sinistre, dăinuie și va 
dăinui cit și civilizația.

Viitorul istoriograf și socio
log al culturii contemporane 
va trebui să studieze in pro
funzime contribuția inestimabi
lă adusă dc aceste instituții 
în apropierea valorilor spiri
tuale de mase.

în rîndurile care urmează, 
încercăm, din necesități de 
metodă, să fărâmițăm diferitele 
aspecte ale stagiunii teatrale 
locale care s-a încheiat recent, 
disociind părțile pozitive dc 
cele negative și aruneînd o su
mară privire asupra viitoarei 
stagiuni.

vizită a teatrului
te în fixarea unui repertoriu 
de calitate, echilibrat și variat 
în același timp, cu personali
tate distinctă față de a altor 
teatre, pot fi completate cu 
altele în funcție de necesități, 
de moment și preferințe.

Trebuie să afirmăm de la 
inceput că repertoriul stagiunii 
care- s-a încheiat a constituit 
pentru teatrul petroșănean o 
izbindă calitativ remarcabilă. 
Din repertoriul clasic românesc 
a fost prezentată piesa 'ui Va- 
sile Alecsandri „Fintina Blandu- 
ziei“, dintre piesele scrise între 
cele două războaie mondiale a 
fost reținută comedia „Sosesc 
deseară1* de Tudor Mușatescu. 
iar dintre piesele unor autori 
contemporani au fost selectate 
două de certă valoare artistică, 
tragedia lui Radu Stanca ..Do
na Juana" și piesa recent consa
cratului dramaturg .Alexandru 
Popescu. „Croitorii cei mari din^ 
Valahia". Un fapt care trebuie 
subliniat in mod deosebit este 
.realizarea acestei ui time piese 
în premieră pe țară. înaintea 
teatrelor din Sibiu. Pitești. ’h<-

Constantin PASCU

va trage de pirghia care (Ies 
chide un compartiment de în
magazinară denumit „ansam
blul de înmagazinară a echi
pamentului modulului". Acesta 
cuprinde o cameră de telex i 
ziune, care va trebui îndreptată 
spre seară. Dacă stația de ur
mărire do la Goldstone (Cali
fornia) va fi pe recepție. Neil 
va putea fi văzut in direct 
dc către telespectatori. Primul 
lucru ce trebuie făcut în mo
mentul atingerii suprafeței Lu
nii este aecia de a se asigura 
un control asupra propriilor
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Lingă culegători, serile, petrec cercurile melc cele mai 
pline Limba fosforescentă a orelor se rotește egal și nici 
cel mai neînsemnat fir de nisip nu-i inlră-n rotițe să-i tul
bure bătăile. Sint clipele făcute una, cind știu că nu pot 
gindi la nimic care să pericliteze echilibrul. Dacă peste zi. 
un soare nemilos îmi mistuie aripa, ea înmugurește iar de 
prospețimea literelor încrustate pe fierbințile plăcuțe de 
plumb...

O

Se spune că atunci cînd era copil, tatăl Micului Prinț 
ar fi adăugat, după priceperea lui. aripi bicicletei, reușind 
sâ se desprindă o frintură de clipă doar, do crusta pămîn- 
tului. înclinată, pe care și-a dat drumul... Pilotul de mai 
tirziu. in zborurile parcă fără sfirșit, izolat în carlinga apa
ratului planind nesigur peste oceanul deșertului, amenin
țat de piscurile ascuțite și ostile, nu mai era singur... Să- 
mința dinăuntru încolțise întreaga, miliarde de firișoare se 
prelungiseră pînă dincolo do marginile pămin tulul rotund 
de sub aripă. într-o împletitură imensă in care erau prinse 
și se zbătoau inimile oamenilor...

O

...In pragul ochilor stâ un cristal transparent de nu-1 văd, 
îi intuiesc apele suprapuse, dar nu-i pot gindi malurile-

''Preludiu
la Apollo-11

Zvîcnirile timplei înlătură straiele, unul după altul, la 
fiecare pulsare se dâ la o parte o pînză din depozitul dc 
rocă nevăzută și inefabilă. Totul curge undeva în urmă și 
intr-una rămine adincul cu suprafața neliniștită, în fierbere, 
să nască rostogolitoarea clipă cu reflexe de mercur. Una anu
me a fost tăiată, dintr-un capăt de zare în celălalt, de evan
taiul de ceară, aprins, desfăcut din umerii copilandrului sub
lim, Icar. Și am descoperit că după nevoia dc a ne dărui, nici 
un supliciu nu este de neindurat... Setea nedomolită de a 
fi noi înșine, dc a trece in flacără înaintea năruirii in 
putregai... In fracțiunea de timp, preccdind înăbușirea ulti
mei suflări a astronauților virtuali din cabina devenită 
vilvâtaic, deasupra rachetei ținute de cosmodrom, cea care 
i-a ucis a fost ncimplinirca...

O

curești etc. Pentru copii a fost 
montată piesa lui Ton Lucian 
„Cocoșclul neascultător".

Din dramaturgia universală 
teatrul s-a oprit asupra piese
lor „Nevestele vesele din Wind
sor" de Shakespeare și ..Caviar 
sau linte" de Scarnicci și Tara- 
busi.

Așadar raportul dintre dra
maturgia românească și cea u- 
nivcrsală c net superior în fa
voarea primeia. Și așa e și fi
resc. După cum observăm, s a 
ținut seama și de diversitatea 
speciilor (comedii, drame, tra
gedii) și do criteriul de vîrstă, 
și de cel al atractivității și, nu 
in ultimă instanță, de criteriul 
educativ. Din piesele stagiunii 
precedente au fost reluate: 
..O crimă perfectă" do Robert 
Thomas. ..Hangița" de Carlo 
Goldoni și ..Omul care a văzut 
moartea" de Victor Eftimiu. 
Ultima lucrare a cunoscut un 
adevărat record de reprezenta
re pe scena locală, ea fiind 
montată aici pentru prima 
dată in stagiunea 1955—1956 și 
reluată periodic în altă distri
buție.

După cum se poate remarca, 
repertoriul Teatrului ..Valea 
Jiului**  in stagiunea 1968—1969 
nu a mai fost „înecat în me
diocritate" așa cum s-a spus 
in revista ..Teatrul" despre îe- 
pcrtoriul, acestei instituții, din 
stagiunea 1966—1967. Meritele 
pentru această selecție le îm
part deopotrivă actorii, regi
zorii, secretariatul literar și di
recțiunea teatrului, care au 
dat dovadă de exigență și fer
mitate in principii.

ducerea teatrului a 
invite în rolul lui Basarab din 
„Croitorii..." pe un actor 
marc prestigiu, Septimiu Sever, 
artist emerit. Faptul in sine 
are semnificații mai adinei, ol 
răspunzând și dorințelor publi
cului de a urmări jocul unor 
vîrfuri ale teatrului rom&nes? 
dar și ale actorilor locali de 
a avea ca parteneri de scenă 
astfel de colegi-de la caro au 
prilejul să cunoască noi va
lențe ale artei actoricești.

în contrast eu cele ' spuse 
mai sus se , detașează jocul u- 
nor actori care nu au izbutit 
să intre în pielea personajelor 
interpretate, râmînind superfi
ciali și apelînd la mijloace deja 
neconvingătoare, învechite. Ar 
fi destule de spus în această 
privință. Ne mărginim doar la 
cazul actorului Dumitru Dră- 
cca care a lipsit pe eroyl său 
Falstaff din ..Nevestele vesele 
din Windsor" de relief 
Jocul oscilant, fără accente, 
poantele desuete, uneori peni
bile, au făcut din acest rol un 
fiasco. Faptul este cu atit 
mai îngrijorător cu cit actorul 
Dumitru Drăcca. o spunem răs
picat. e unul dintre cei mai 
talentați din colectivul local. 
Marca sa vină este că a accep
tat un rol cu care nu . avea 
nici o tangență spirituală sau 
(în cazul acesta este impor
tant !) de fizionomie.

Recomandăm actorilor locali

de

și a rafinării. Abordarea unui 
text metaforic, poetico-filozo- 
fic, ca „Dona Juana1* de Radu 
Stanca a solicitat 
noi rezolvări scenici 
le-a găsit de iele mai 
ori, cu succes. Fiindcă 
Juana**  a fost atit un 
de interpretare cit și do regie. 
Prin această piesă. Marcel Șo
ma ne-a dovedit că poate ieși 
din excesiva sa teamă de tex
tele dificile. I-am recomanda 
să continue pe această cale să 
solicite, de cile ori este nevoie, 
direcțiunii călătorii de docu
mentare la teatre și biblioteci, 
să stea dc vorbă cu confrați 
prestigioși și să abordeze noul 
eu toată încrederea.

Al doilea regizor al teatrului 
este do la un timp actorul 
Constantin Dicu. Mai tinăr dc- 
cit Marcel Șoma și deci, prin 
forța lucrurilor, mai neexperi- 
menlat, lui i se poate reproșa 
chiar contrariul celor spuse in 
legătură cu colegul său — goa
na după nou, uneori văzut 
ca un scop în sine. Fără să 
aibă încă o idee absolut cris
talizată despre modern, Cons
tantin Dicu confundă uneori 
această noțiune eu unele note 
mai puțin esențiale din sfera 
ei. Astfel, dc multe ori, pentru 
domnia sa ritmul alert impri
mat spectacolelor este sinonim 
cu amprenta modernului. El 
nu adinccște în măsura nece
sară caracterul personajelor.

regizorului 
c pe care 

multe 
„Dona 
succes

șaron deschisă a noului, cău
tarea urtor cil mai potrivite 
soluții scenice etc., trebuie dez
voltate, evident în limitele ne
cesare. Credem că tinârului re
gizor i-ar fi utilă o perioadă 
de eiteva luni de .stagiu pe lin
gă un regizor de mare talent, 
dublată de un studiu aprofun
dat îi experienței înaintașilor 
și mai ales a contemporanilor, 
in domeniul regiei. Mai mtii'ă 
asistență de regie, mai mult 
disccrnămint in alegerea lu
crărilor pe caro le va monta, 
selectate după criteriul estetic 
și după propriile posibilități, 
ne pot face să credem că, 
printr-o muncă asiduă do ciți- 
va ani, se va putea vorbi des
pre un nou regizor de talent : 
Constantin Dicu.

Li fliveim mediu
Nu se poate afirma că în sta

giunea de care ne ocupăm au 
existat reușite deosebite pe 
tărimul scenografiei spectacole
lor petroșânene. Pictorul sce
nograf Aurel Florca, de multe 
ori neobosit și plin de idei, a 
surprins in ..Dona Juana" jo
cul do nuanțe propus de autor, 
înfățișind intr-un cadru potri
vit. locul tragediei celor doi 
îndrăgostiți. Decorul simplu, 
funcțional și sugestiv, costume
le în culori simbolizînd trăsâ-

ția Elenei Zăbavă la realizarea 
scenografiei spectacolelor din 
stagiunea in discuție. ca 
mai modestă atit din puiv l 
do vedere calitativ > it și canfi- 
l.div. Decorul prăfuit, in. ropit 
din magazie, n-a făcut nici un 
servii iu piesei ..Sosesc dcs< a- 
rău. Nu putem spune insă a<o- 
lași lucru despre scenografia 
spectacolului cu piesa ..Croito
rii cei mari din VaJahiu* ’ in 
tare scenografia s-a întrecut 
pe sine. Elementele moderne 
realizate cu mijloace simple au 
croat im cadru plin do suges
tii, italo, alterat insă, in unele 
scene, doar de excesiva tendin
ță de rust ici zare de care a dat 
dovadă scenografa. E greu să 
ne închipuim că in castelul 
domnesc al lui Basarab, oricit 
de rustic ar fi fost acosta, nu 
exista nici un scaun ci doar 
bănci grosolane din trunchi :lc 
copac nodal la rindea. Și a- 
■ > .ista cu atit mai mult eu cit 
cuvîntul scaun osie păstrat din 
limba latină și o dată cu el nu 
se poate 'ă nu fi fost împru
mutat și obiectul pe caro 1 
definea. Raționamentul acesta 
putea suplini lipsa documen 
tării in atmosfera epocii.

Așadar, și in acest comparti
ment avem do-a face cu reușite 
și nereușite.

Ce am dori de la sceno
grafi ? Să nu uite că decorul 
este un clement ajutător a) 
spectacolului și că el trebuie 
să se subordoneze celorlalte 
compartimente și anume textu
lui. regiei, ele. Am mai dori 
ca fără să se treacă peste posi
bilitățile materiale ale teatru 
lui, scenografii să găsească noi 
modalități de expresie prin a- 
simllarca creatoare a 
periențe valoroase a 
să se apropie cu mai multă a 
ten țic dc text și, repet, să 
uite că munca lor nu are 
scop in sine.

j unor ex
ale altora, 

a- 
nu 
un

Ar fi ideal ca fiecare teatru 
să se transforme intr-un focar 
de artă și cultură complex, cu

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

O pereche de oameni va pipăi un covor de materie pe 
care nu l-a călcat nimeni... .Păianjenul" ușor se va prinde 
intr-un praf poate ca al nostru, dar fără greieri, și vor 
coborî din cl un puls pămintean. un răsuflet unic, cald ca 
o prispă vara, un foc albastru de bucurie nudă... Și clipa 
va fi ca un obelisc înalt, subțiat de absolut, sub imperiul 
căreia s-ar cuveni să devenim alții, mai puri, mai demni, 
mai oameni... Piramidele se încheagă din stinci fără număr, 
potrivite, șlefuite cu palme și sudoare... Dar se fac totuși... 
Este chiar aiit de greu să realizăm ceva asemănător cu 
sufletele ?

Să fie limpede văzduhul pentru ca nava fragilă, libelu- 
vibrînd, agâțată-n valul infinitului, să nu se răstoarne !lâ

O
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Cuvintele, aburii ochilor vor intra in starea imponde
rabilă... Numai trupul, sărmanul, va sta neclintit, greoi, in 
puterea neiertătoare a magnetului de sub tălpi...

Pămint bolnav, pămint minune... Pendulezi ca o inimă 
gala să se sfarme și, totuși, oamenii vor atinge 'floarea de 
colț...

T. M.
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Intr-o clipă
— Noroc bun...
Arcul spinării, încordat, se destinde 
Și umerii goi, sclipind de sudoare. 
Largi, uluitor de largi.
Întorși o dată cu chipul 
îmi reazemă privirile.
Pentru ca intr-o clipă
Să le stringă
In mugurul surîsului
Desfăcut, timid, în colțul gurii :
— Noroc bun, ortace !

Traian MULLER

Călătorul care in peregrinările sale străbate Valea Jiului de 
Vest de la Lupeni către Cimpu lui Neag, este surprins in mod 
deosebit cind observă, din loc în loc, gospodării țărănești, cons- 
struite din lemn, izolate, avînd aspectul general de cetățuie, 
închisă din toate părțile. Acest tip de arhitectură populară, re
prezentat prin gospodăria țărănească cu ocol’ întărit, avînd o 
veche tradiție, s-a păstrat pînă azi, mai mult ca oriunde pe 
teritoriul țării noastre, in două zone etnografice transilvănene : 
Valea Jiului hunedorean și zona Bran din Țara Birsei.

Vechimea și locul apariției gospodăriei cu ocol întărit ridică 
încă serioase probleme pentru etnografia de la noi, ca și din 
țările vecine.

Cit privește originea acestui tip de gospodărie țărănească — 
care se înfățișează ca o intăriturâ destinată să ocrotească oa
menii și avutul pastoral, atit împotriva fiarelor (in condițiile ne
sigure ale vieții de munte și ale așezărilor risipite), cit și îm
potriva dușmanilor in trecere — poate fi explicată. în bună 
parte, prin cauze specifice locale.

Unii cercetători au emis ipoteza, greu de demonstrat de alt
fel, originii romane a acestui tip arhitectonic, bazindu-se pe 
faptul că vechea civilizație greco-romană a cunoscut un tip de 
goapodăric de lormă patruiateră cu fața încăperilor spre interi
orul aurții. Acest tip de locuință, susțin ei, ar fi fost introdus în 
părțile Transilvaniei de către coloniștii romani in timpul stăpâ
nirii romane in Dacia

Datorită legăturii existente Intre acest tip de construcție și 
îndeletnicirea oieritului fi a creșteri; vitelor, credem că apa

riția unei forme inițiale de gospodărie dc munte cu ocol întărit 
poale și trebuie pusă în legătură cu existența unei vechi tradiții 
locale de ocrotire a avutului și vieții omenești cu ajutorul di- 
fei ițelor cetăți de pămint și de lemn, întărite cu palisade, exis
tente din ^poca anterioară pătrunderii maghiarilor in Transil
vania.

Cercetările specialiștilor atestă prezența unor tipuri asemă
nătoare de rase-gospodării în n;a: toate țările Europei, de la 
Me) ea Nordului piuă pc țărmul Mcditeranei. Este vorba deci, 
la no) ca și la celelalte popoare, de adaptarea unui fel de lo
cuință străveche la nevoile specifice impuse de locul și de ocu
pația oamenilor care C folosesc

O aertc de factori tstorico-sociali, dintre care col .nai im- 
portant a fost incursiunile de jaf ale turcilor dc Ja sud de Car- 
pețî. car» constituiau o re.itinuă amenințare pentru populația 
se ocupa cu păstoritul m aona Irt câtoriior, au contribuit Ia 
tinderea și consolidarea, de-j : i.igul întregului arc carp; 
iicestei forme arhitectonice populare .are corespundai m 
fundamentale ale populației pastorul-agricolc.

număr 
actori, 
expe-

Dinlre

Tncepem din nou printr-un 
citat, de data aceasta din Câ
nii! Petrescu : „Fiecare genera
ție își are actorii ci, care în
trupează propriul ei ideal dra
matic. Actori care niciodată nu 
sint străini de preocupările in
telectuale și sentimentale ale - 
epocii pe care o reprezintă. Ei 
au o anume sensibilitate, sen
sibilitatea contemporanilor lor"*.

Trupa locală are un 
de aproximativ 30 de 
diferențiați ca vîrstă, 
ricnță scenică și talent,
actorii de talent prezenți pe 
scena teatrului in stagiunea 
1967—1968 au părăsit, din di
verse motive, colectivul, actri
țele Ana Colda. artistă emeri
tă, și Viorica Popescu (în 
doua parte a stagiunii), 
fost pierderi importante, 
compensate întrutotul de 
rea altor forțe actoricești, 
tre care se remarcă în 
deosebit Titorcl Pătrașcu. Din 
creațiile actorilor cu experien
ță îndelungată trebuie să amin
tim pe acelea ale lui Coslin 
Iliescu, un savuros Olimpiu in 
piesa „Sosesc deseară**,  a Eli- 
sabetei Bclba în rolul Adelai- 
dei din aceeași piesă, a tineri
lor Mihai Clita și Ion Roxin 
in rolurile Don Juan și, respec
tiv, Fiorelo din piesa lui Radu 
Stanca ..Dona Juana", a lui 
Marcel Popa în rolul lui Puiu 
din „Sosesc deseară1* precum și 
al atit de înzestratei Viorica 
Popescu în rolul 
Flcur din „Croitorii cei 
din Valahia". Spațiul nu 
permite să insistăm asupra ca
lităților lor actoricești 
de altfel acest lucru a fost 
cut la timpul său de cronicari. 
Reținem în acest bilanț doar 
interpretarea valoroasă a ce
lor cnumerați mai sus la care, 
evident, se adaugă și alții.

E îmbucurător faptul că con-
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o mai marc aderență la for
mele moderne de exprinîafe 
scenică, o continuă căutare și 
perfecționare, o muncă de crea
ție mai asiduă și mai aprofun
dată. Numai în felul acesta vor 
putea să se prezinte, să spunem 
așa, la nivel competitiv, pe 
scena românească de astăzi.

Rcgizorul, acest „tehnician, 
interpret și creator" cum a fost 
supranumit, este dirijorul, or
chestrei scenice ale cărei com
partimente se supun fidel' ba
ghetei sale. Și personalitatea 
sa, mai pregnantă sau mai 
ștearsă, se reflectă direct’ in 
munca' tuturor sluji lorilor sce
nei.

Teatrul „Valea Jiului**  bene
ficiază de un regizor permanent, 
Marcel Șoma, absolvent al u- 
nui institut teatral din străi
nătate. Experiența sa scenică 
și trăsăturile personalității sa
le ’ moderația, fuga de striden
țe, conștiința propriilor limite, 
seriozitatea, intr-un cuvînt, 
își pun amprenta pe fiecare 
spectacol al său. în această 
stagiune arta lui Marcel Șo
ma a făcut, cu siguranță, un 
pas înainte pe linia elevării

nu surprinde profund mobilu- 
rile care le pune in mișcare. 
Așa s-a întîmplat în cazul ..Ne
vestelor vesele din Windsor**,  
spectacol care pentru regizor, 
și nu -numai pentru el, echi
vala cu un examen, luat 
din păcate cu o notă limită. 
Dacă Marcel Șoma nu a abor
dat in cariera sa de peste un 
deceniu nici un Shakespeare, 
și a știut de ce, Constantin 
Dicu l-a abordat, cu toată su
perbia tinereții, prea devreme. 
Nici alegerea spectacolelor pe 
care lc-a regizat pînă acum 
Constantin Dicu nu e conclu
dentă decît pentru concesiile 
pe care le face publicului de 
nivel mediu : un Victor Hugo 
de duzină (..Angelo, -tiranul Pa- 
dovei**),  o piesă polițistă oare
care (..O crimă perfectă1*),  o 
comedie de bulevard fără haz 
(„Caviar sau linte") .și deodată 
un Shakespeare. Și cind te gin- 
deșli că debutul său 
zor in 1967, cu piesa 
rea femeilor" a fost 
tor, spectacolul fiind 
rat de un cronicar de speciali
tate „agreabil, vesel, antre
nant1*.

Spunînd cele de mai sus. de
parte de noi gîndul de a reco
manda tinărului regizor să se 
lase de regie. Calitățile pe care 
le-a dovedit, curajul, imbrăți-

ca regi- 
..Aduna- 
promiță- 
conside-

turtle esențiale de caracter , ale 
eroilor au completat jocul ac
torilor. Ar fi dc făcut mai 
multe remarci in legătură cu 
realizarea în sine a costume
lor dar nu vrem să mai des
chidem o discuție pe care o 
provocasem la timpul potrivit. 
Nu la fel dc izbutit ne apare 
decorul piesei „Caviar sau lin
te" semnat dc același sceno
graf. Structurile - de metal, îm
pinse în spatele scenei, pe lin
gă faptul că sint greu de mî- 
nuit nu au, in cazul de față, 
expresivitatea dorită, iar trupul 
acela traforat din mijlocul sce
nei a contrastat neplăcut cu 
restul decorului fiind, in ulti
ma instanță, o experiență a 
unui modernism fals conceput. 
Și apoi ce caută atitea supra
fețe negre in această comedie 
fără nici o tentă întunecată ?

în „Nevestele
Windsor" pictorul a revenit la 
bunele sale idei simplificind, 
la modul creator, decorul 
plantind in scenă doar eiteva 
clemente sugestive, schimbate 
după necesități. Costumele de 
epocă realizate fără inadver
tențele jenante pe care le mai 
intilnim în unele spectacole 
(nu neapărat locale) au ser
vit realmente textul savuroasei 
comedii shakespeariene.

în ceea ce privește contribu-

vesele din

• • • • • o

Materialul de construcție folosit la gospodăriile cu ocol în
tărit In trecut era lemnul, deoarece acesta se găsea din belșug 
la îndemina țăranilor in codrii de brad ai zonelor muntoase. 
La case bîrncle sint lucrate îngrijit, spre a forma un perete 
etanș, menit să împiedice pătrunderea violului sau ploii in in
terior. Birnele 
cuie, 
mint

sint încheiate la capăt prin scobituri, nu prin 
Temeliile casei și ale curții sint din piatră sau din pă- 
băti torit. Curtea interioară, ca și conturul exterior al jn-bătătorit.

tregii locuințe, are formă dreptunghiulară sau neregulată. în 
jurul curții, cu fața spre interior, sint dispuse casă de locuit, 
grajdul, cămara de provizii, șopronul unde se păstrau uneltele. 
Locuința precum și clădirile anexe aveau acoperișurile din șin
drilă puternic înclinate. Din afară, pentru a putea pătrunde în 
locuință, trebuia mai intii să intri în curte. Astfel construită, 
gospodăria, animalele, bucatele și oamenii erau bine apărate.

Același caracter de fortificație, intăriturâ îl aveau și sti- 
nelc construite pe pășunile alpine, tot din lemn, unde sătenii 
timpul verii își duceau animalele la păscut.

Vechimea acestor gospodării fortificate le-a permis să 
dezvolte continuu și să capete formele in care le mai găsim 
astăzi, forme ce dovedesc o îndelungată evoluție și cuprind cons
trucții ce reprezintă trepte ale acestei evoluții.

Un tip caracteristic de gospodărie veche din lemn cu ocol 
întărit este casa Măriei Mojoatcă din Cimpu lui Neag. decla
rată. datorită importanței și vechimii ce o prezintă, monument 
de cultură materială. Curtea, ca și întreaga construcție, are o 
formă dreptunghiulară. Pe latura nordică a curții se află casa 
de locuit compusă din trei camere și un pridvor, orientată cu 
fața spre interior. Pe latura vestică se găsesc grajdul, cămara de 
provizii, iar între clădiri, bine ascunsă, o ieșire spre pășune. 
Intrarea întărită dinspre șosea se găsește pe latura de sud, iar 
pe cea de vest sint dispuse șura și o magazie. Atit casa cit și 
anexele au acoperiș de șindrilă. Privită din exterior gospodăria 
arc aspectul unei mici fortificații menită să apere avutul pro
prietarului în caz de primejdie.

Pe Valea Jiului de Vest, in special la Cimpu lui Neag și îm
prejurimi, spre deosebire dc alte zone etnografice unde gospodă
riile cu ocol întărit au dispărut, ele s-au menținut mai tirziu în- 
trucit și condițiile care lc-au generat au 
astfel din contactul cu elementele noi de 
sate au apărut forme noi.

Gospodăriile noi, cu ocol întărit, au

in

se
Și

persistat mai mult și 
construcție folosite in

păstrat caracterul de 
fortificare numai pentru curte și anexele*  gospodăriei. Casa, ca 
urmare a noilor împrejurări sociale, a ieșit cu fața in afară. 
Cele mai noi construcții eu ocol întărit prezintă schimbări și in 

privește materialul de construcție folosit : lemnul este înlo- 
cu piatră și cărămidă, iar locul șindrilei este luat de țigla. 

Această formă de arhitectură populară aflată jx? cale de 
dispariție servește azi la cunoașterea aspectelor de viață pe care 
vechile construcții le mărturiseau pentru trecut. Avînd carac
terul unor mici cetăți de apărare, gospodăriile țărănești eu ocol 
întărit stau azi mărturie 
nevoit să-și ducă traiul

unor timpuri vitrege, aspre in care e 
țăranul român din zona de munte.

loan ANDR1ȚOUJ
Muzeul județean Hunedoara-Deva

era

B
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Vo activitate multilaterală, pe 
mai multe planuri, folosind din 
plin forțele artistice, concen
trate aici în număr marc. Cile 
nu s-ar putea face, in acest 
sens, pe lingă un teatru ? Ac
torii ar putea înființa un 
studio de poezie și altul de 
mimică și pantomimă, pictorii 
ar putea patrona un cenaclu 
plastic a cărui activitate să se 
concretizeze prin expoziții pe
riodice în hol, secretariatul li
terar ar putea să se ocupe, in 
cadrul unui cenaclu literar, 
dc noile condeie, biblioteca 
teatrului ar putea fi pusă la 
dispoziția prietenilor constanți 
ai instituției, s-ar mai putea 
organiza apoi conferințe inte
resante cu ajutorul personalului 
artistic sau al invitaților: cri
tici, istorici, oameni de teatru 
în general, etc. S-ar putea... dar 
trebuie să recunoaștem că in 
ceea ce privește teatrul din Pe
troșani aceste posibilități sint 
reduse mult față de cele ale 
altor instituții similare, prin 
poziția total neavantajoasă 
pe care o arc. în fiecare loca
litate teatrul e in inima cetă
ții, nu Ia marginea ci cum e 
cazul la noi. închipuiți-vă ce 
bine i-ar fi stat teatrului în 
sediul clubului Centralei căr
bunelui, evident, amenajat spo- 
cial pentru aceasta ? Cu atit 
maj mult eu cit sala clubului 
e frumoasă, cochetă, adecvată 
prin mărime (doar scena ii 
lipsește dar se poate construi) 
posibilităților teatrului. Dar să 
abandonăm această idee pentru 
a ne gindi la timpul cind mu
nicipalitatea va acorda mai 
multă atenție teatrului, con- 
struindu-i mult așteptatul sediu 
așa cum au făcut sau fac mul
te orașe din țară. Ar fi și alte 
posibilități intermediare pînă 
atunci însă promitem să le a- 
bordăm cu alt prilej.

Așadar, stagiunea teatrală nu 
e similară doar cu munca 
pentru realizarea premierelor 
ci ca implică și alte acțiuni : 
montaje literare cu prilejul 
unor festivități, sprijin 
dat artiștilor amatori,
rințe etc. Toate aceste activi
tăți au fost desfășurate și la 
teatrul din Petroșani și nu la 
un nivel scăzut. Ne gindim de 
pildă la montajul literar rea
lizat cu prilejul sărbătoririi a 
cinci decenii dc la 
Transilvaniei cu 
la cel făcut in 
sărbătorilor de la 
apoi la succesele 
le de artiștii amatori I 
te concursuri, în urma 
nului primit de la actorii tea 
truJui etc. O acțiune demnă de 
toată atenția a fost aceea 
noscută sub numele dc ,’ 
trul dc miercuri". în ea 
acestui teatru, inițiat și între
ținut dc tinerii actori
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Minai
Clita, 
tantin Dumitru și 
Petru 
de poezie modernă, de te 
scurt și pantomimă, 
cu talent și dăruire și. 
e foarte important, cu 
de expresie moderne, 
ța unui asemenea studio < 
rimcntal, căci de fapt el 
un studio experimental, e 
til s-o mai comentăm. I n 
gur lucru arn dori să i 
celor patru actori: să-și 
tinue munca, în această dircc-

țir, și in stagiunea lflflH—1970 
și să facă toiul pentru i exila 
(așa rum zvonurile o prezic) 
dispariția mull căutatului „Tr.i 
(iu <Ic miercuri11.

Redama ji leahul
Un bun comerciant își pre

zintă marfa prin cele mai In
genioase procedee. R’' la 
..Mjfletul Comerțului'', tn buie 
făcută <u subtilitate și rafina
ment pentru a putea alrar.e 
( inupârâtorii. Mulai is mutandis 
reclama pe oare un teatru ic 
buie să și-o facă se nun • •!<*  
eufemistic, popularizare. In 
fond tot de rc< lamă e «orba 
pentru că teatrul este în > <■- 
lași timp și o instituție •>•’>;• 1 
ră care chelluieșlc și ina- 
stază bani. Teatru gratuit incă 
nu există. Așadar, aspectul 1 <• 
merciul pe care il îmbracă un 
spe'laeol de teatru nu trebuie 
nicidecum neglijat. Teatrul i i 
organizează popularizarea prin 
diverse procedee, mai mult sau 

j mai puțin specifice : afiș'1, pro
grame. fotomontaje, anunțuri 
la ziare și reviste ele. în pr- 
vința conținutului programe
lor do sală nu discutăm, din 
motive ușor de înțeles. Ne •- 
prim puțin insă asupri reali 
zării afișelor. Pentru a ă 
poată reține atenția, acest, a- 
fi.șe trebuie să fie cit ma1 ine
dite. mai atractive. Or, «ifi-cle 
teatrului nostru nu sint demt 
rar domne dc luat in seimâ. 
Și a'casta nu din vina socri 
taliatului literar care s-.- ocupa 
direct dc ele. ei din lipsa ori
cărui sprijin, din partea eclur 
doi pictori scenografi care nu 
răspund apelurilor rcpetiie ale 
secretariatului literar pentru 
realizarea unor machete le 
afiș expresive. Și atunci al - 
șui se face doar cu mijloci < le, 
prin forța lucrurilor, sărace ..le 
lipografiei din Petroșani 'ia 
de cele mai multe ori .fisele 
sint presărate cu poze mai 
mult sau mai puțin șterse i 
închise la culoare, ceea e e 
total inestetic. Am vrea să ve- 
dem, cel puțin din cind în 
cind. afișe do concepție cum 
au fost de pildă, cele de i 
piesele „Angelo, tiranul P .Ic- 
vei". -Opinia publică" etc. Pe 
lingă afișe se tipăresc și fin 
turași, dar nu știm dc ce aceș
tia nu sint împrăștiați -i la 
sediu nu numai in turnee! 
Ar fi de dorit să se confecțio
neze. așa cum fac alte teatre, 
eșarfe publicitare intinse in
tre doi pomi sau așezat > dea
supra străzii principale, înain
tea premierelor. iar agenția 
teatrală din oraș ar trebui să 
devină un adevărat foca'- pu
blicitar. De ce nu este folosit 
rațional spațiul existent aici 
oricît de mic ar fi el. prin 
;»<'zarea unor fotolii și a unei 
măsuțe cu reviste, programe, 
fluturași, unde să se adune 
prietenii teatrului și să se în- 
tilncască periodic cu actorii pre
ferați ? Să existe apoi mai 
muite fotomontaje publicitare 
realizate in condiții superioare. 
Nn '•tim-de ce s-a renunțat la 
colaborarea cu fotografii de 
la „Casa Scînteii" caro lucrau 
fotografii de calitate și de mari 
dimensiuni, potrivite pentru 
publicitate !

în această ordine de idei me
rită să amintim o acțiune ine
dită și. se pare, izbutită. Este 
vorba dc concursul ..Teatru in 
Valea Jiului în docursu’ oi
lor" la care au participai su
te de iubitori ai teatrului Con
cursul. dotat cu premii, a avut 
ea scop popularizarea activită
ții teatrului nostru în riadul 
maselor. Asemenea acțiuni am 
dori să mai consemnăm și in 
viitor.

Proiecte Deolro viitoarea 
slagione

Stagiunea 1969—1970 va de
buta mai devreme docil de o- 
bicci, in august, și actorii s-au 
pregătit din timp să sărbăto
rească așa cum se cuvine Con
gresul al X-Iea al partid fui 
și ce-a dc-a 25-a aniversaro a 
eliberării patriei. Ei lucrează, 
in cinstea acestor sărbători, 
piesa lui Al. Mirodan ..Trans
plantarea inimii necunoscute". 
Spectacolul se află in stadiu» 
finisării și nu ne putem pro
nunța asupra lui decît după 
premieră.

Dar să vedem cc cuprinde 
proiectul de repertoriu al a- 
cestei stagiuni, a 22-a, care se 
va deschide peste o lună. Deo
camdată, consiliul artistic a 
reținut piesele „La ciorba de 
potroace*  de Sergiu Fârcășan, 
o comedie cu accente contem
porane, drama clasică „Patima 
roșie" de Mihail Sorbul a- 
poi, un spectacol realizat din 
momentele și schițele lui Cara- 
gialc, comedia satirică ..Pyg
malion" de G.B. Shaw și piesa 
„Fiul meu'" de Gergely Sandor.

După cum observăm, lipsesc 
din această listă piesele isto
rice și cele pentru cei nai 
mici spectatori. Dar este >tiut 
că lista inițială suferă modi
ficări pe parcursul stagiunii, 
ceea ce de altfel c fires,- Am 
dori ca dezbaterile pex 
marginea lucrărilor drac, mice 
purtate in consiliul artis'.m să 
poarte amprenta maximei •<*-  
riozilăți și a responsabilității. 
I nii membri ai consiliului fac 
propuneri de piese fără să țină 
seama de complexul dc premi
se la care ne referim mai sus. 
numai de dragul de a epata. 
Și efectele, in cazul aprobării 
unor piese nepotrivite eu posi
bilitățile teatrului, s-au văzut, 
ele îndepărtează S|X‘ctator:i de 
teatrul nostru.

Fără îndoială, stagiunea ur
mătoare va cuprinde o bogă
ție de acțiuni pe care ne vom 
strădui să le consemnăm 'a 
vreme. Fină atunci așteptăm 
prima ridicare a cortinei celei 
de-a 22-a stagiuni petroșănene 
cu îndemnul adresat tuturor 
celor care muncesc la tcalrnl 
„Valea Jiului", să nu precupe 
țeastă nici un efort pentru i 
diciu'ea spectacolelor la ni\e- 
lul de astăzi al teatrului națio
nal si să fio convinși că noi. 
spectatorii ii încurajăm și li 
urmărim cu cea m ii mare a- 
tențic.

i.ru


STEAGUL ROȘU
SIMBATA >1 H L1K IM» J
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zâmintcle culturale și șliin- 
lifj- e, cu fabricile salo renumi
te in întreaga țară, cu noile 
blocuri zvelte, ca și cu vechile 
salo monumente. Clujul consti
tuie o mindrie o locuitorilor ță
rii, mindrie caro dă naștere no
bilei străduințe de a vedea o- 
î.ișui mereu mai înfloritor și 
puternic printre așezările Ro- 

iftniei socialiste.
L.< intrarea în orașul de pc 
r•»>(»«.. lingă vestitul „Turn al 
oitorilor*.  oaspetele este pri- 
iit cu urale entuziaste de o 
iare mulțime dc clujeni. Lo

cuitorii orașului țin să-și ex
prime astfel încă dc la poarta 
d«- intrare în oraș. întregul ata
șament fată dc politica realis
tă. adine legată dc aspirațiile 
poporului român, corespunză- 
to.-irc intereselor păcii și socia
lismului in lumea întreagă pe 
care o promovează partidul, 
conducerea sa înțeleaptă în 
fi inte cu tovarășul Nicolae

So

C'-’iișcscu.
Tineri imbrăcați în pitorești 

costume naționale, precum șl 
un grup de pionieri oferă oas
peților frumoase buchete de 
flori. După strămoșescul obicei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
«ste invitat să guste din tradi
ționala pîinc și sare, semn al 
ospitalității și generozității po
porului român.

Primul secretar al Comitetu
lui municipal Cluj al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
municipal, primarul Clujului, 
tovarășul Remus Bucșa, venit 
in intimpinarc împreună cu 
conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă si obștești, ros
tește un cald salut do bun ve
nit.

Orașul Cluj. împodobit sărbă
torește cu drapele tricolore și 
roșii ale patriei și partidului, 
întimpină pc tovarășul Nicolae 
Geaușcscu cu o dragoste ce se 
revarsă din mii și mii do inimi. 
Do-a lungul străzilor largi care 
duc spre centru, uriașa mul
țime a locuitorilor salută cu 
entuziasm pc conducătorul par
tidului. Pretutindeni se văd fețe 
iluminate de bucuria revederii 

tovarășul Ni- 
mai 
Sint 

în inimi și în minți reoo- 
și indicațiile primite

mult dorite cu 
colac Ceausescu, caro a 
vizitat aceste meleaguri, 
vii 
mandărilo 
cu aci’Ste prilejuri mindria de 
3 raporta in prezent succesele 
obținute.

Fără a ține seama de ploaia 
persistentă, masa- compactă a 
cctă'cnilor prezenți de-a lungul 
îni’-egnlui traseu parcurs frea
mătă. iși exprimă prin 
urale dragostea nețărmuri
tă fală de Partidul Co
munist Român, fată de Comite
tul său Central, in frunte cu 
s-'.-^nrul general al partidului : 
.P.C.R. — P.C.R.’. „Ceaușescu 
— Ceaușescu*.  răsună scandă
rile neîntrerupte ca o vie în
truchipare a puternicei legături 
care unește indestructibil ener
giile întregului popor dc poli
tica partidului. Este o expresie

elocventă a unității de nezdrun
cinat a tuturor cetățenilor 
ccstci țări — români, maghiari 
si de alte naționalități — in 
jurul partidului comunist, a

Muncitorii, tehnicienii si in
ginerii Urinelor „Tchnofrig" — 
cea mai marc unitate construc
toare dc utilaje pentru indus
tria alimentară din țara noas
tră salută ou deosebită căldură 
sosirea tovarășului Nicolae

La intrarea în întreprindere, 
oaspetele este intimpinat de to
varășul Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior, și 
Gheorghc Oprea, adjunct al mi
nistrului industriei construcții
lor de mașini. Directorul uni
tății Andrei llalmaghi. după ce 
urează un călduros bun sosit, 
in\ ilă să se viziteze cîteva din 
secțiile de producție.

1 ,i începutul vizitei, tovară
șului Nicolae Ceaușescu ii este 
prezentată, prin machete și pa
nouri. imaginea uzinei la finele 
actualei clape dc dezvoltare. 
Datorită unui volum apreciabil 
do investiții, uzina isi va spori 
considerabil capacitatea anuală 
dc producție. Înălțată în anii 
construcției socialiste pe locul 
unei vechi fabrici de chibri
turi. moderna și luminoasa u- 
zină de astăzi este specializată 
în producerea pompelor centri
fuge. a instalațiilor frigorifice, 
liniilor tehnologice pentru in
dustria alimentară, comprcsoa- 
relor de maro capacitate, insta
lațiilor complexe pentru pani
ficație — in total circa 200 ti
puri de mașini și utilaje pen
tru industriile alimentară și a 
frigului. Dotată cu utilaje mo
derne. dc înaltă tehnicitate, u- 
zina este o ilustrare elocventă 
a avinlului economic jjc care 
l-au cunoscut și îl cunosc în a- 
cești ani orașul Cluj, ca de 
altfel întreaga țară. Alături de 
alte mari unități industriale 
clujene — „Carbochim*.  uzinele 
„Unirea*  și „Metalul roșu”. Fa
brica „Clujeana*,  marile între
prinderi ale industriei ușoare 
și alimentare — toate oglindesc 
convingător consecvența cu ca
re partidul se preocupă de in
dustrializarea țării, de dezvolta*  
rea armonioasă unitară a tu
turor localităților și județelor, 
inclusiv a județului Cluj, trup 
din trupul patriei socialiste.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este infor
mat asupra stadiului îndeplini
rii angajamentelor luate dc a- 
cest colectiv în întîmpinarca 
Congresului al X-lea al parti
dului și aniversării unui sfert 
de veac dc la eliberarea pa
triei. asupra măsurilor între
prinse pentru continua moder
nizare și dotare a uzinei, pen
tru DTfecționarea continuă a 
calificării profesionale a sa- 
lariaților pentru ridicarea 
calității produselor. Străbătând 
hala de prelucrări-montaj și 
noua hală de prototipuri aflată 
in construcție, tovarășul Ni
colae .Ceaușescu se interesează 
îndeaproape de modul în care 
este organizată munca, de ca
pacitatea utilajelor și produc
tivitatea obținută, de parame
trii calității, produselor. La 
standul de probe ca și în alte 
sectoare ale întreprinderii sint

prezentate citeva utilaje dintre 
cele mai import.mie care se 
produc aici, printre caro com*  
prcsoarclc frigorifice, dc dife
rite tipuri și capacități, comple
xele mașini pentru industria 
alimentară. Este vizitată apoi 
noua hală de vopsitorie, unde, 
eh asemenea, sint prezentate o 
si ,imă de utilaje și procedee 
moderne folosite in procesul 
tehnologic. Tovarășul CcfflUșescu 
fan. cu acest prilej, recoman
dări privind activitatea viitoare 
a întreprinderii, în vederea a- 
sigurării capacităților dc pro- 
dir ție necesare satisfacerii ne
voilor interne ale economici, ce
rințelor pentru export, sporirii 
competitivității produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Înscrie în cartea dc onoare a 
uzinei cuvintele: „Felicităm 
călduros harnicul colectiv al U- 
zinelor „Tchnofrig*  pentru suc
cesele sale și ii urăm să do- 
hindcască noi realizări in in
troducerea tehnicii celei mai a- 
\ ansalc*.

După vizitarea Uzinelor Tch
nofrig. coloana mașinilor ofi
ciale, salutată de aplauzele fier
binți alo muncitorilor uzinei, se 
îndreaptă spre fabrica de por
țelan. In preajma acesteia se 
conturează, spre mindria con
structorilor clujeni, noua plat
formă industrială a orașului, in 
constelația căreia vor fi pre
zente o modernă fabrică dc 
bujii, o unitate constructoare 
de cazane industriale, impor
tante capacități de producție ale 
Fabricii dc medicamente Tera
pia și ale altor unități econo
mice.

Directorul 
rășul Alexandru 
fățișează in 
tei, un istoric 
nități aflată in plină dezvol
tare. Oaspeții vizitează secția 
„porțelan 2*.  unde întregul pro
ces tehnologic este automatizat, 
precum și alte secții alo uni
tății. Este admirată, măiestria 
muncitorilor de aici, colabora
rea fructuoasă cu artiștii deco
ratori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
modul cum este organizat pro
cesul de producție in secțiile 
în funcțiune, de stadiul lucră
rilor do montaj la secțiile afla
te in construcție. Primind ex
plicații amănunțite, oaspetele 
se oprește în fața tabloului de 
comandă al uzinei — creierul 
automatizat al întregului pro
ces dc producție — intcrcsîn- 
du-se. totodată, de volumul fi
zic și valoric al producției, dind 
prețioase recomandări cu pri
vire la eșalonarea lucrărilor de 
dare în' funcțiune a noilor li
nii tehnologico, do folosirea e- 
ficientă a suprafețelor de pro
ducție. In legătură cu alte o- 
biective industriale aflate în 
construcție, tovarășul Ceaușescu 
arată că o altă întreprindere 
similară se va construi la Alba 
lulia. insistînd asupra necesi
tății ca aceasta să intre în pro
ducție cît mai repede. Dc ase
menea. se subliniază necesitatea • 
valorificării mai bune a resur
selor de materie primă existen
tă pe plan local. Directorul u- 
zinci, angajîndu-sc să aplice in

viață aceste indicații, prezintă 
noile produse destinate exportu
lui și arată totodată că nume
roase din modelele realizate au 
fost contractate de organele co
merțului interior și vor fi puse 
in curînd la dispoziția publicu
lui consumator.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii caro lucrează aici țin 
să-și mărturisească sentimente
le do respect și prețuire pe oa
re le poartă tovarășului 
Ceaușescu, recunoștința adincă 
pentru clarviziunea și dăruirea 
eu caro conduce destinele ță
rii, spre binele întregului po
por, în interesul prosperității și 
progresului României socialisto, 
a) creșterii contribuției interna
ționaliste pe care succesele ob-

Sub frontispiciu

fabricii. tova- 
i Șcrban, in- 
timpul vizi- 
al acestei u-

Foto: N. GHENA
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17,35
17,50

in sala 
cultură 
o inte- 
tema :

tren"
23,10

22,20 Publicitate; 
rofilor de 
muzicală;

♦ Simbătă, ora 18, 
bibliotecii Casei de 
din Petroșani are loc 
resantă expunere cu
150 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Bălcescu, eminent om 
politic, istoric și ginditor. rc- 
xoluționar-democrat român.

♦ Organizațiile U.T.C. de 
Ia tzina de utilaj minier din 
Petroșani, I.I.L.. în colabora
re cu Casa de cultură din 
Petroșani au organizat pen
tru duminică o seară distrac
tivă pentru tineret. Antrenul 
muzical va fi susținut de for
mația .Color'. Seara distrac
tivă începe ca de obicei Ia 
ora 20. la Casa de cultură din 
localitate.

♦ Tradiția încetățenită de 
cîțiva ani încoace este res
pectată. In intimpinarea Zilei 
minerului au fost organizate 
numeroase întreceri sportive. 
Să începem cu disputele ce 
vor avea Joc simbătă.

♦ La șab, în cadrul etapei 
municipale a .Cupei Mine
rul', se întîlnesc patru selec
ționate ale asociațiilor spor
tive minerești din Valea Jiu
lui : E. M. Lonea — E. M. 
Petrila; E. M. Vulcan — Pre- 
paratia Corcești. „Ostilitățile*,

pe cîmpul de bătălie cu 
de pătrățele, încep 
la cluburile 
Vulcan.

> Disputele la 
masă încep tot 
Ire echipele E. M. Vulcan — 
E. M. Paroșeni, E. M. Petrila 
— E. M. Lonea.

♦ Disciplina sportivă, cu 
cel mai mare număr de echi
pe participante, o constituie 
popicele. Rivalitatea sportivă 
intrunește la start echipele 
E. M. Vulcan — E. M. Paro
șeni; E. M. Lonea — Prepa
rai ia Petrila (arena Utilajul 
din Petroșani); E. M. Petri
la — U.U.M. Petroșani, pe a- 
celași teren; E. M. Lupeni — 
Preparatorul Lupeni, pe te
renul Viscoza. Partidele în
cep la ora 16.

♦ Incepind cu ora 17, la 
Lonea, Vulcan și Lupeni au 
loc meciurile de volei dintre 
echipele minerești din locali
tățile respective și cele ale 
E. Al. Petrila, prepai 
Coroești și preparației 
peni.

♦ Evident. fotbalul 
poale lipsi din competiție. 
Deci, la ora 17, se va fini 
începutul a trei partide. E. 
Lonea — E. VI. Petrila: E 
Lupeni — E. M. Uricani 
Preparatia Coroești — E. 
Paroșeni.

din
la 
Lonea

tenis de 
la ora 17 în-

Complexul minier Paroșeni.

ținute in făurirea vieții noi o 
aduc la întărirea forțelor socia
lismului și păcii in lume.

Tovarășul C< .iii>escu vizitează 
apoi o interesantă expoziții1 cu- 
priniind cele mai importante- 
realizări ale colectivului.

La încheierea vizitei, intere- 
sindu-se îndeaproape de reali
zările obținute in diversificarea 
producției și crearea unor noi 
sortimente de bunuri de larg 
consum potrivit exigențelor lor 
cri seînde ale oamenilor muncii, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a- 
dresează felicitări întregului co
lectiv, recomandîndu-i să depu
nă in continuare eforturi stă
ruitoare pentru valorificarea in
tegrală a tuturor rezervelor in
terne ale întreprinderii.

de entuziasm,
încredere și atașament

Despărțindu-sc într-o caldă 
atmosferă de muncitorii de aici, 
însoțit de aplauzele îndelungi 
ale lor, dc invitația de a mai 
reveni in întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă spre Piața Libertății, 
prin adevărate coridoare vii, 
formate din miile dc cetățeni 
care înfruntînd ploaia puterni
că, doresc să-l salute pe con
ducătorul partidului, să-și îm
părtășească dragostea și recu
noștința ce i-o poartă.

Aici, in inima orașului are loc 
un însuflețit miting. Uralcle și 
ovațiile se revarsă fără între
rupere, ca o furtună, peste 
imensa piață, exprirnînd preg
nant sentimentele de dragoste 
și bucurie îndreptate din adin- 
cul inimii către cOl mai fidel 
reprezentant al voinței și nă
zuințelor poporului român. E- 
fectiv, este o puternică demon
strație a hotărîrii tuturor lo
cuitorilor acestui străvechi pă- 
mînt românesc de a lupta pen
tru traducerea în viață a poli
ticii partidului, politică ce izvo
răște din aspirațiile si intere
sele vitale ale națiunii noastre, 
răspunde cu fidelitate îndatori
rilor față de poporul român, in 
strînsă împletire cu îndatoririle 
internaționale față de cauza so
cialismului și păcii in lume.

Prin intensa activitate crea-: 
toare și asiduă în fabrici, pe o- ’ 
goare, în laboratoare și sălile de 
cursuri, clujenii și-au dovedit 
capacitatea dc a rezolva cu suc
ces sarcini tot mai complexe, 
mai înalte calitativ, fiind de
ciși să-și mobilizeze și mai in
tens energia creatoare pentru a 
da viață obiectivelor grandioa
se înscrise in documentele pre
gătitoare ale celui dc-al X-lea

Congrcs al P.C.R. Ei iși expri
mă, la acest înflăcărat miting, 
prilejuit de prezența în oraș a 
secretarului general al C.C. al 
partidului, venit să participe la 
Conferința organizației județe
ne a P.C.R., adeziunea lor fer
mă și hotărită la politica in
ternă îndreptată spre dezvolta
rea necontenită a patriei, spre 
ridicarea ei pe noi trepte ale 
progresului și civilizației, apro
barea deplină față de politica 
externă a României, la baza 
căreia se află prietenia perma
nentă și indestructibilă cu ță
rile socialiste, voința de a dez
volta cooperarea și înțelegerea 
cu toate statele lumii, în inte
resul cauzei păcii, socialismului 
și progresului.

Utiînd cuvîntul, tovarășul Au
rel Duca, prim-secretar al Co
mitetului județan Cluj al P.C.R.. 
președintele Consiliului popular 
județean, aduce în numele tu
turor locuitorilor din Cluj, un 
cald salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exprirnînd totodată 
satisfacția de a-1 vedea din nou 
oaspete al acestor locuri.

Intre timp, ploaia se întețeș
te. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prdP 
să V

suri, 
prin 
Pari:

pune ca. din această cauză, 
se amine, mitingul pentru 
| următoare. Din mii de gla- 
[ izbucnesc însă exclamații 
) care secretarul general al 
țidului este rugat să vor

bească. Mitingul continuă. Se 
pvaționcază puternic pentru 
partidul comunist, se scandează 
îndelung numele tovarășului 
iCeaușcscu. Este un moment im
presionant. deosebit de vibrant.

Primit cu îndelungi și puter
nice ovații. într-o atmosferă de 
jpăjțător entuziasm, ia ..cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă transmit 

un salut călduros din partea 
Comitetului Central, a Consi
liului de Stat și guvernului Re
publicii Socialiste România (a- 
plauze puternice, prelungite).

Avînd în vedere că timpul 
nu e deloc prielnic pentru un 
miting voi vorbi foarte scurt, 
tovarăși. Conferințele organiza
țiilor județene de partid, care 
încep mîine și care vor alege 
delegații pentru cel de-al X- 
lea Congres al partidului, sint 
chemate, in același timp, să-și 
spună cuvîntul asupra Tezelor 
C.C. al P.C.R. și proiectului 
de Directive privind dezvolta
rea viitoare a 
socialiste. Din 
pînă acum, din propunerile co
muniștilor. ale tuturor oameni
lor muncii, reiese că întregul 
nostru popor sprijină pe deplin 
proiectul de Directive si Tezele 
Comitetului Central privind po
litica internă și externă de pî
nă acum și în perspectivă. A- 
ceasta ne dă încredere că dru
mul pc care mergem este un 
drum bun și că. el corespunde 
intereselor întregului nostru po
por (aplauze, urale).

Cunoașteți realizările de pînă 
acum în îndeplinirea cincinalu-

patriei noastre 
dezbaterile de

1

lui actual, știți că în 
meniile de activitate 
trasate dc Congresul 
se îndeplinesc cu succes.

Am vizitat cîteva întreprin
deri, unele vechi, altele noi. 
Am constatat cu satisfacție că 
toate acestea și-au îndeplinit 
sarcinile, că unele unități sau 
secții au intrat in producție 
înainte de termen, ceea ce a- 
rată capacitatea creatoare a in
ginerilor, tehnicienilor, a tutu
ror oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități. Țin să felicit din 
toată inima pe toți muncitorii 
din municipiul și județul Cluj 
și să Ie urez noi succese în ac
tivitatea lor (aplauze puternice, 
îndelungate).

Cunoașteți Tezele și proiectul 
Directivelor pentru cincinalul 
următor. După cum ați văzut, 
se prevăd sarcini mari; dar a- 
vem convingerea că poporul 
nostru va înfăptui programul 
dezvoltării viitoare care va ri
dica România pe noi trepte ale 
dezvoltării socialiste, ale bună
stării întregului popor.

Stă în puterea noastră, to
varăși, să facem ca România 
socialistă să asigure întregului 
popor, tuturor cetățenilor, o via

toate do- 
sarcinilc 

al IX-lea

ță libera, o viață lot mai im- 
helviigală. mai frumoasă — și 
sintem conA inși că vom realiza 
aceasta (aplauze, urale).

Știm că mai avem greutăți, 
că mai sint încă multe de făcut 
pentru a realiza socialismul pu
ternic dezvoltat, din toate punc
tele de vedere; mergem pc un 
drum hun. și sintem convinși 
că doar socialismul poate asi
gura — nu numai poporului 
român, ci tuturor popoarelor — 
fericirea, pacea și bunăstarea 
(vii aplauze).

După cum știți. România, ca 
țară socialistă, dezvoltă relațiile 
de strînsă 
sistemului 
Dezvolt" m 
rare cu 
C A E.R.. < 
la Tratatul 
sintem hotărîți 
pentru a întări și 
parte colaborarea s 
ccstor țări, a tuturor tarilor sis
temului mondial socialist.

Avem încredere că divergen
țele de astăzi vor fi depășite, 
că,, țările socialiste vor păși li
nii e înainte pc calea ridicării 
mielului lor economie, cultural, 
științific, in construcția socialis
mului si comunismului, în lup
ta pentru 
întreacă I 
nice).

Avem, i 
gcrca că < 
gem. de 
cu toate 
de orinduire socială, 
drum just, că politica coexisten
ței pașnice intre statele cu o- 
rinduiri sociale diferite este o 
politică justă. In acest context. 
România dezvoltă relații cu toa
te țările lumii, cu țările in 
curs de dezvoltare, cu țările 
capitaliste avansate, cu statele 
mari și mici, considcrind că 
fiecare țară socialistă trebuie 
să-și aducă contribuția activă 
la cauza colaborării și priete
niei între popoarele lumii, la 
cauza păcii. Noi vom face to
tul pentru a contribui la dez
voltarea colaborării, la înfăp
tuirea dezideratelor dc pace ale 
omenirii (vii aplauze).

Manifestarea dumneavoastră, 
ca și a cetățenilor din orașele 
și satele din județul Cluj prin 
care am trecut, din întreprin
deri și instituții, este o dovadă 
a adeziunii depline la politica 
internă și externă a partidului 
nostru, o expresie a faptului că 
întregul nostru popor este ho
tărî! ca și in viitor să înfăp
tuiască neabătut politica Parti
dului Comunist Român. Vă 
mulțumim. tovarăși clujeni, 
pentru încrederea și entuzias
mul cu care urmați și înfăp- 
tuiți politica Partidului Comu
nist Român (vii aplauze, urale).

Vă asigurăm că Comitetul 
Central. Consiliul de Stat, gu
vernul vor face totul și in vi
itor pentru a-și îndeplini cu 
răspundere îndatoririle față de 
poporul nostru; vor asigura 
mersul mai rapid înainte pe 
calea socialismului, vor acționa 
pentru dezvoltarea 
cu țările socialiste, cu toate ță
rile lumii, pentru a contribui 
la cauza păcii in lume (aplauze 
puternice).

Vă urez din toată inima tu
turor — români, maghiari, de 
alte naționalități — să obțineți 
prin luptă înfrățită noi succese 
in munca dumneavoastră, să fa
ceți totul pentru ca Clujul să 
fie in permanență un detașa
ment activ al luptei întregului 
nostru popor pentru socialism 
și pace. Vă doresc, tovarăși, 
multă sănătate și fericire (a- 
plauze îndelungate și urale).

Peste piața, in care mii de 
inimi bat în același ritm, unite 
de aceleași sentimente și de a- 
ccleași aspirații, se aud minute 
în șir ovații și urale pentru 
patria socialistă și partidul co
munist.

Mitingul oamenilor muncii 
din orașul Cluj a constituit o 
impresionantă demonstrație a 
încrederii cu-care poporul pri
vește politica partidului, pro
gramul insuflețitor trasat in do
cumentele pregătitoare pentru 
Congresul al X-lea al partidu
lui — a hotărîrii tuturor oa
menilor muncii — români, ma
ghiari și de alte naționalități 
ca, strîns uniți în jurul parti
dului. al Comitetului său Cen
tral, să-și dăruiască .întreaga e- 
nergie creatoare operei mărețe 
dc desăvîrșire a construcției so
cialiste. înfloririi și propășirii 
patriei.

Seara. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu persoa
nele care-1 însoțesc, a luat parte 
la un spectacol de gală, la ca
re și-au dat concursul formații

i colaborare cu țările 
i mondial socialist, 
î relațiile de colabo- 
țările membre 

cu țările 
de la

;ă

ale 
participante 
Varșovia si 
facem lotul 
pe mai de

și unitatea a-

1 pace .și progres în 
lume (aplauze puter-

de asemenea, convin- 
drumul pe care mer- 
dezvoltare a relațiilor 
tarile, fără deosebire 

este un

colaborării

de folclor laureate la festivalul 
județean și inlcrjudețean ;d 
Concursului al IX-lea al forma
țiilor artistice amatori. Pro
gramul, înmănunchind cintcce 
și dansuri, creații din in< puî- 
zabila comoară a folclorului lo- 
cal, aparținind deopotrixă oa
menilor muncii români si ma
ghiari, care trăiesc și muncesc 
laolaltă pe acestp melea
guri, s-a bucurat do un fru
mos succes, măiestria artiștilor 
fiind îndelung aplaudată. Ar
tiștilor le-au fost oferite flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

După spectacol, secretarul ge
neral al C.C. .d partidului a 
făcui o scurtă vizită la 'xuo- 
ziția Universității „Babo-.-Bo- 
lyai" din localitate. La intrarea 
in Universitate, oaspetele a fost 
intimpinat de prof. univ. Miron 
Constantinoscu, adjunct al 
nistrului 
nioml 
roase 
denți din centrul 
Cluj - - '
l’ascu. membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialisto 
România, rectorul universității 
„Babcș-Bolyai". salutînd prezen
ța în mijlocul cadrelor didac
tice clujene a tovarășului Ni
colae Ceaușescu, a mulțumit tot
odată pentru onoarea ce so a- 
cordă instituțiilor dc invăță- 
mint superior din acest oraș 
Vizitind expoziția. tovarășul 
Ceaușescu s-a interbsat îndea
proape dc preocupările actuale 
ale cadrelor didactice privind 
perfecționarea activității do in- 
vățămint. aplicabilitatea practi
că a rezultatelor cercetării ști
ințifice a cadrelor didactice și 
studenților, de măsurile între
prinse pentru ridicarea conti
nuă a nivelului învătămintiihii 
superior.

După vizitarea expoziției; to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit la Casa Universitarilor 

‘ cu intelectualitatea din oraș, la 
o masă tovărășească. Au parti
cipat oameni de știință si cul
tură, membri ai filialei acade
miei. scriitori, artist conducă
tori ai unor mari întreprinderi. 
Tovarășul Nicola**  Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu cei 
prezenți. Numeroși participant 
au toastat în sănătatea secreta
rului general al C.C. al P.C.R., 
multumindu-i pentru activitatea 
neobosită pc care 
fruntea partidului 
pentru binele și 
poporului român, 
strucția socialistă.

Dind expresie sentimentelor 
intelectualității din Cluj. acad. 
Constantin Daicoviciu a subli
niat adeziunea deplină a oame
nilor dc știință și dc artă din 
acest marc oraș al țării față 
de P.C.R.. fată de Comitetul 
său Central, hotărirea lor d‘c 
a-și concentra int’-'iaga capaci
tate de muncă înfăptuirii poli
ticii marxist-lcninisi • a parti
dului.

T.uind cuvîntul. in încheierea 
intilnirii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că parti
dul nostru, Comitetul Central 
au apreciat și apreciază in mod 
deosebit intelectualitatea din 
Cluj, caro are vechi tradiții dc 
luptă unită pentru progres so
cial. pentru propășirea patriei. 
Secretarul general al 
P.C.R. a dat o înaltă 
re contribuției pe care oamenii 
de cultură, știință și 
români și maghiari — din Cluj 
o aduc la înfăptuirea politicii 
partidului, la întreaga operă dc 
construcție socialistă în Româ
nia.

Subliniind că intelectualitatea 
din Cluj, in întregimea ei. con
stituie un detașament înaintat 
al intelectualității noastre, rc- 
prezentind împreună cu inte
lectualitatea din întreaga țară 
nn sprijin de nădejde al parti
dului și statului în realizarea 
politicii dc edificare a so
cialismului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat intelectuali
lor clujeni și tuturor cetățeni
lor acestui oraș noi succcsp in 
activitatea lor.

Tntîlnirea a prilejuit o puter
nică manifestare a atașamen
tului trainic al oamenilor de 
știință și artă din Cluj fată de 
partid, față de întreaga sa po
litică, o expresie a hotărîrii lor 
de a întimpină Congresul al 
X-lea cu realizări cît mai bo
gate. pe măsura acestui impor
tant eveniment în viața parti
dului și a întregului nostru 
popor.

Reportaj realizat de An
drei Vela. Mircea Ionescu, 
George Radu Ch’rovici. 
Roman Ludovic. Dragoș 
Nicolae. Mircea S. Ionescu

invățămintului. do 
ibrii Senatului, de numc- 

cadre didactice și stu- 
u ni vers ilar 

Prof. dr. docent Ștefan

17..10 Buletin de știri.
17,35 ..Belle și Sebastien" (re

luare). Intilnirea. Refu
giul Marelui Baou. Film 
producție ;i Mudiourilor 
franceze.

18.30 Marea tinereții (Intervi- 
ziunc). Program distrac
tiv de cintcce și dan
suri. Transmisiune de 
la Sofia — Bulgaria.

P.1,00 Lumea copiilor. Poveste 
nrterminată. Sclecțiuni 
din spectacolul Teatru
lui „Ion Creangă”.

10.20 La volan — emisiune 
pentru autoniobiliști.

19.30 Telejurnalul de scară. 
Buletin meteorologic.

19.45 (' Mierosul al X-lea al 
P.C.R. Cu carul de re
portaj la... Oradea.

20.15 Tete-mciclopcdia.
21.15 Monografii contempora

ne. Porțile de Fier (e- 
misiuriea. a HI-a).

21.30 Recital Cliff Richard.
22.05 Telejurnalul dc noapte 

și buletinul meteorolo
gic.

22.20 Publicitate.
22.30 Film serial : „Corni1-arul 

Maigret*.
23.15 Romanțe interpretate de 

Elisabeta Ivan și Mar
cel Trandafirescu.

23.30 Închiderea omisiunii.

radio
DUMINICA 13 IULIE

PROGRAMUL I :

o depune in 
și stalului, 

prosperitatea 
pentru con-

C.C. al 
aprecic-

artă

6,05 Muzică și voie bună: 
7.00 Radiojurnal. Sumarul 
presei: 7,10 Muzică; 7,15 Ora 
satului: 7.45 Muzică ușoară: 
8,00 Revista presei: 0.10 Ilus
trate muzicale: 9.00 Radioma- 
gazinul femeilor: 9,30 Avan
premieră cotidiană; 9,40 Un 
nume drag — muzică*Ușoară;  
10,00 De la munte la mare. 
Program muzical estival; 
12,00 De toate pentru toti; 
13.00 Radiojurnal.Sport; 13.15 
Noutățile săptăirinii — muzi
că ușoară: 13.30 Cine șl'C 
cîștigă; 14.02 Estrada dumi
nicală: 19,00 Gazată rad;o;
19.20 Muzică ușoară: 20.00 t i- 
bleta Io scară: 20.05 Cîntccp 
do potroecre: 20 30 Emines
ciana; 20 35 Pentru magne
tofonul dv : 2L00 Romanțe;
21.20 Muzică de dans; 22.00 
Radiojurnal: 22.10 Panoramic 
sportiv: 22.25 Cavalcada rit
murilor: 0.03—5.00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.00 Melodiile dimineții; 
7.00 Varietăți folclorice: 7,30 
Sumarul presei: 7.3-5 CîntS 
Fanfara reprezentativă a Ar
matei: 7.-15 Radio publicitate: 
3,00 Mici piese instrumentale: 
3,15 Teatru radiofonic pen
tru copii: 9.00 Avanpremieră 
cotidiană: 9.10 Matineu mu
zical: 10.00 Cinlă Ilinca Cer- 
baccv. Aurelian Andreescu și 
orchestra dc muzică ușoară a 
Radioteleviziunii: 10,30 Arii 
celebre din opere; 10.40 A 7-a 
artă: 11.00 Concert d' dumi
nică dimineața: 13.00 Calei
doscop muzical: 13,40 Muzi
că ușoară de Noru Deinc- 
triad: 14,05 Albumul vocilor 
celebre: 14.30 Muzică ușoară: 
14.45 Cîntece și jocuij: 15.45 
Din cele mai frumoase me
lodii... cele mai frumoase: 

.16.30 Agendă folclorică; 17.00 
Muzică ușoară: 17,30 Cara
vana fanteziei: 19.00 Șlagăre 
ale anului 1969: 19,20 Festi
valul dc comedie al Teatrului 
radiofonic: 20,00 Succese ale 
muzicii dc dans; 22,00 Din 
nou *muzică  de dans; 22.40 
Studioul de poezie: 23,45 Me
lodii interpretate de Tereza 
Kcsovia.

BULETINE DE ȘTIRI: 
Programul 1 : 6,00; 11,00;
17,00; 24,00: 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 14.00; 23,00: 0.55.

filme

4 JOI 17 IULIE4 MARȚI 15 IULIE

22,40
22,45 Cadran — e- 
aclualilalc interna-

< DUMINICA 13 IULIE

8,30 Deschiderea emisiunii. 
De strajă patriei; 9,00 Mati
neu duminical pentru copii; 
10,30 Ora satului; 11,30 Con
cert simfonic; 17,00 Realitatea 
ilustrata — emisiune magazin; 
18,00 Roman-loilelon. Povestea 
unei femei (Ill); 19,00 Flori de 
pe Mureș. Selecjiuni din spec
tacolul Ansamblului de Stal din 
Tirgu Mureș; 19,30 Telejurna
lul de seară; 20,00 Reportaj 
anchetă; 20,30 Film artistic. 
Slintul la pîndă; 22,05 Telejur
nalul de noapte și buletinul 
meteorologic; 
22,25 „Glasul 
— emisiune 
Telesporl.

17,30 Buletin de știri; 
Emisiune pentru copii; 
Ex-Tera '69 — emisiune-con- 
curs pentru tineretul școlar. 
Jucării electrice (I); 18,20 Ate
neul tineretului; 18,50 Criterii. 
Carnet cinematografic; 19.15 
Lauicafi ai Festivalului cinle- 
cului popular „Maria Tănase" 
— Craiova 1969; 19,30 Tele
jurnalul de seară; 20,00 Con
gresul al X-lea al P.C.R. - - 
secvenje din marca dezbatere;

Intre metronom și crono- 
emisiune-concurs

transmisiune directă de la Ga- 
laji; 21,10 Cinlă tenorul Ion 
Buzea; 21,35 Roman-loilelon. 
Lunga vară fierbinte (XI); 22,25 
Telejurnalul de noapte; 
Publicitate; ~
misiune de 
fională.

17,30 Buletin de știri; 17,35 
Lumea copiilor, „llup și Hop" 
serial de păpuși (II); 17,50 Stu
dioul școlarilor; 18,20 Criterii. 
Pe teme muzicale; 18,45 Din 
lumea științei; 19,15 „De pc 
Crișuri". C'miece și dansuri 
populare; 19,30 Telejurnalul de 
seară; 19,45 „Congresul al X- 
lea al P.C.R. Cu carul de re
portaj la Galaji; 20,15 Seară 
de teatru. Hangița de Carlo 
Goldoni; 22,15 Telejurnalul de 
noapte; 22,30 Publicitate; 22,35 
Prim plan. Compozitorul Dimi- 
Irie Cuclin; 23,05 Romeo șl 
Julieta. Film coregrafic pc mu
zică de Ceaikovski realizat 
studiourile sovietice.

4 MIERCURI 1G IULIE

de

10,00 limba franceză; 10,25 
Cc-ați dori să revcdeli ?; 15,00 
— 15,50 Transmisiune In direct 
de la lansarea navei cosmice 
Apoll<>-1117,30 Buletin de 
știri; 17, !5 Lumea copiilor;

PENTRUPENTRU
SAPTAMINA 

VIITOARE
17,50 Studioul școlarilor: Auto
grafe pe carii premiale; 18,25 
Dialog cu telespectatorii; 18,45 
Tribuna economică; 19,15 Trep
te spre finală. Soliști și for
malii participante la cel de-al 
IX-lea Concurs al artiștilor a-

maiori; 19,30 Telejurnalul de 
seară; 20,00 Tcle-cinematcca. 
Povestiri din Manhattan; 22,10 
Reflector; 22,25 Telejurnalul de 
noapte-, 22,40 Publicilale; 22,45 
Teleglob. Imagini din Minsk; 
23,00 Convorbiri literare.

10.00 limba engleză; 10.25 
Limba germană; 10,50 Ce-ați 
dori să revcdeli ? 17,30 Bule
tin de știri; 17,35 Lumea co
piilor; 17,50 Circ pe 16 mm; 
18,15 Studioul pionierilor; 18.45 
Un interpret Îndrugi! a) c'm- 
tecului oltenesc: Ion Luican; 
19,00 Cronica ideilor. National 
și international 1n construcția 
socialistă; 19,30 Telejurnalul 
de seară; 20,00 Translocalor; 
20,30 Avanpremieră; 20,40 Sea
ră de teatru Tv.; 21,45 Mono
grafii contemporane; 22.00 
Consullafie tehnică Tv. Alege
rea, construcția, montarea șl 
reglarea antenelor de televi
ziune (I); 22,15 Telejurnalul
de noapte; 22,30 Publicitate; 
22,35 Criterii. Arte frumoase; 
22,50 Recital Gigliola Cincfuctli.

România — U.R.S.S. (finala 
grupei B din zona europeană 
a Cupei Davis); 18.30 Studioul 
școlarilor; 19,00 Pc scenele li
rice ale tării: Galați — Bra
șov — Constanta-, 19,30 Tele
jurnalul de seară; 20,00 Con
gresul al X-lea al P.C.R. — 
secvcnfe din marea dezbatere; 
20,15 Film artistic. Urme in 
Ocean — producție a studiou
rilor sbvietice-, 21.35 Muzică 
ușoară românească; 22 00 Re
flector; 22,15 Mult e dulce și 
frumoasă. Emisiune de limbă 
română; 22.40 Telejurnalul de 
noapte; 22,55 Publicitate; 23,00 
Itinerar european. O acropole 
a Franței. Chartres.

+ SIMBĂTĂ 19 IULIE

> VINERI 18 IULIE
%10,00 Limba rusă; 10,25 lim

ba spaniolă; 10,50 Tele-encicfo-. 
pedia; 15,00 Tenis de cimp:

16,00 Tenis de cimp: Româ
nia — U.R.S.S. (finala grupe, 
B din zona europeană a Cupei 
Davis); 18,00 Belle și Sebastian. 
Vlnătoarca: Străinul; Valiza lui 
Norbert; 19,15 La volan — e- 
misiune pentru aulomobilișli; 
19,30 Telejurnalul dc seară; 
19,45 Congresul al X-lea al 
P.C.R.; 20,15 Tele-enciclopedia; 
21,15 Monografii contemporane. 
Porfile de Fier (emisiunea a 
A'-a); 27,35 „Vacanță muzi
cală"; 22.15 Telejurnalul dc 
noapte; 22,30 Publicitate; 22,35 
Film serial. Comisarul Maigret.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Crimă in stil personal; 
Republica: Vîrstele omului; 
PETRILA : Pentru încă pu
țini dolari: LONEA — Mi
nerul : Rolls Roycc-ul galben; 
ANINOAS.A : Ziua în care 
vin peștii; VULCAN: Pașa; 
LUPENI — Muncitoresc: Di
mineață de iarnă: Cultural : 
l-a dolce vita, seriile I și II: 
PAROȘENI : Tntilnirc in 
munți; URICANI : Lustragiul.

y remea
Stația meteorologică din 

Petroșani ne-a comunicat că 
ieri temperatura maximă a 
fost dc plus 13 grade la Pe
troșani și dc plus 9 grade la 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține instabilă, cu cer mal 
mult noros. Averse locale dc 
ploaie. Vint slab din sectorul 
sudic.

L O T O
La tragerea Loto din 11 

iulie 1969 au fost extrase din 
urnă următoarele .numere :

Extragerea l-a : <>3 22 31 62 
77 55 74 90 11 43 30 61.

Fond de premii : 601 993 
lei.

Extragerea a II-a : M 82 
58 79.

Fond de premii : 329 543 
lei.
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V

VIAȚA
O nouă crimă împotriva 

poporului vietnamez 
Av'oane americane au răspîndit substanțe

Declarația

toxice asupra
HANOI 11 (Agcrprcs). — Un 

purtător de cuvint al Minis
terului Afacerilor externe al 
R.D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care con
damnă Statele Unite pentru 
folosirea dc substanțe chimice 
toxice în zona demilitarizată.

In zilele dc 7 și 8 iulie, se 
arată în declarație avioane a- 
mericane au răspîndit substan
țe toxice asupra unor localită
ți aflate în partea do nord a 
eonci demilitarizate cauzînd di
ferite maladii populației, pre-

unor localități
cum și pierderi de animale, 
culturi și alte bunuri. Această 
acțiune constituie o nouă cri
mă împotriva poporului vietna
mez. o încălcare a dreptului 
internațional.

Guvernul R.D. Vietnam, se 
subliniază în declarație, cerc 
ca S.U.A. să pună capăt imediat 
acțiunilor de încălcare a su
veranității și securității Viet
namului dc nord și să înce
teze bombardamentele și folo
sirea dc substanțe chimice 
împotriva poporului vietna
mez.

la aderarea

Vietnamul de sud

Comunicat privind succesele 
forțelor patriotice

SAIGON 11 (Agcrpres). — 
Comandamentul Forțelor ar
mate populare dc eliberare din 
Vietnamul dc sud a dat publi
cității un comunicat privind 
succesele realizate pe plan 
militar și politic dc forțele pa
triotice în prima jumătate a 
anului 1969. Printre altele, bi
lanțul include: scoaterea din 
luptă a 330 000 de militari din 
rîndul forțelor americane, 
satelite și saigoneze ; doborîrea 
sau distrugerea la sol a 3 950 
aparate de zbor dc diverse ti
puri : distrugerea a 10 500 de ve
hicule militare și*  a 1 690 de 
tunuri grele ; scufundarea a 
â 150 de nave și ambarcațiuni 
de luptă.

Pe plan politic, se relevă in
staurarea puterii revoluționare 
în aproape toate districtele și 
provinciile Vietnamului de sud. 
Au avut o semnificație istorică, 
se arată, ținerea Congresului 
reprezentanților poporului sud- 
vietnamez și crearea Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu — 
„succese răsunătoare ale re
voluției sud-vietnameze".

Prima jumătate a anului 1969 
se subliniază, a marcat în a- 
celași timp sporirea pe plan 
internațional a sprijinului a- 
cordat programului în zece 
puncte de soluționare a pro
blemei vietnameze elaborat de 
Frontul Național de Eliberare.

BUDAPESTA 11 (Agcrprcs). 
— Agenția M.T.l. anunță că 
guvernul R.P. Ungare a dat 
publicității o declarație ofi
cială în care își manifestă do
rința de a adera la Acordul 
general pentru tarife și plăți 
(G.A.T.T.). Guvernul Ungar a 
solicitat ca cererea sa să fie 
examinată la ședința viitoare 
a Consiliului G.A.T.T.

Guvernul ungar, a declarat 
un împuternicit special al gu
vernului dorește să dezvolte 
comerțul cu țările participante 
la G.A.T.T. pe baza egalității 
în drepturi și avantajului 
reciproc, și de aceea este gata 
să ducă tratative bilaterale și 
multilaterale cu privire la ta
xele vamale și cu privire la 
problemele referitoare la regle
mentarea 
porturilor.

UN

ORIENTUL APROPIAT
♦ Poziții israeliene atacate în regiunea portului 
Tewfik ♦ Retragerea masivă a capitalurilor stră
ine din băncile Libanului

CAIRO 11 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al armatei 
R.A.U., informează agenția 
France Pressc, a făcut cunos
cut că o patrulă a forțelor 
armate egiptene, alcătuită din 
peste 100 de militari, a traver
sat joi dupâ-amiază Canalul 
de Suez și sub acoperirea ti
rului artileriei a atacat pozi
țiile israeliene situate in regi
unea portului Tewfik.

Purtătorul de cuvint a de
clarat că militarii R.A.U. au 
depășit linia de fortificații is
raeliene, au provocat pierderi 
în rîndurile trupelor israeli
ene și au luat un prizonier.

a fost rănit și capturat dc for
țele R.A.U.

Unitatea egipteană, a preci
zat purtătorul de cuvrnt israe- 
lian. a fost respinsă după o 
scurtă luptă.

O

O

TEL AVÎV 11 (Agerpres). — 
Agenția France Pressc, reluind 
declarația unui purtător de 
cuvint al armatei israeliene, a 
anunțat că în urma unui raid 
efectuat joi seara de forțe e- 
giptene pe malul estic al Ca
nalului de Suez, mai mulți sol
dați israelieni au fost uciși, 
iar două tancuri parțial 
avariate. Un militar israel ian, 
â precizat purtătorul de cuvînt,

BEIRUT 11 (Agcrpres). — 
După ascuțirea crizei politice 
din Liban se constată din nou 
o retragere aproape în masă 
a capitalurilor străine din 
băncile țării, scrie revista 
„Jeune Afrique". Pentru a î: 
piedica accentuarea unui ase
menea fenomen, deosebit de 
primejdios pentru economia li
baneză, oficialitățile țării au 
hotărît să adopte de urgență 
un proiect de lege care ar 
urma să fie prezentat în fața 
noului guvern îndată ce aces
ta va putea fi format. Noua 
lege stipulează că cele 72 de 
bănci indigene și străine înre
gistrate în Liban nu vor mai 
putea să-și transfere în străi
nătate 
totalul 
iectul. 
Băncii 
și așteaptă formarea 
guvern.

im-

decît 25 la sută din 
sumelor depuse. Pro- 
inițiat după crahul 

Intra, este acum gata... 
noulu:

R. P. Ungare

cu privire

la G.A.T.T

guvernului

privirc la dorința 
îmbunătăți rclații- 
Unite și de a pro-

importurilor și cx-

INTERVIU

AL PREMIERULUI

SUDANEZ
KHARTUM 11 (Agerpres). 

— Premierul sudanez, Abu 
Bakr Âwadallah, a acordat co
tidianului „Sudan News'4 un 
interviu în care s-a referit la 
unele aspecte ale politicii in
terne și externe a noilor auto
rități instaurate la Khartum 
după preluarea puterii de către 
militari. Intenționăm să efec
tuăm o serie de schimbări ra
dicale și să reorganizăm econo
mia noastră pe baze noi. Aces
te măsuri se vor reflecta 
pozitiv asupra nivelului 
de trai al întregului popor, a 
subliniat premierul Âwadallah.

Referindu-se la politica ex
ternă a guvernului sudanez, el 
a menționat că Sudanul va 
colabora activ cu toate forțe
le progresiste din lume'pentru 
realizarea unei păci generale 
bazate pe coexistența pașnică 
și dc respectarea suveranității 
tuturor țărilor. Sudanul se pro
nunță împotriva imperialismu
lui, sprijină toate mișcările de 
eliberare națională și lupta 
împotriva rasismului. Guvernul 
sudanez își va aduce aportul 
la consolidarea Ligii Arabe.

încheierea lucrărilor sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 11 (Agrepres). — 
Agenția TASS anunță că 
vineri s-au încheiat lucrățile 
celei de-a șasea sesiuni a So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
După dezbateri asupra rapor
tului ministrului de externe, 
A. Gromiko, în legătură cu^si- 
tuația internațională actuală 
și politica externă a guvernu
lui sovietic, Sovietul Suprem a 
adoptat în unanimitate o Jio- 
tărîrc prin care aprobă politi
ca externă a guvernului sovi
etic. în cadrul dezbaterilor ț au 
luat cuvîntul 15 .deputați. ’

Sovietul Suprem a examinat 
și a adoptat apoi legea cu pri
vire la bazele legislației U.R.SS. 
și a republicilor unionale în 
legătură cu reeducarea prin

muncă a infractorilor. Au fost 
adoptate, dc asemenea, regula
mentul cu privire la detenți
unea preventivă și unele com
pletări și modificări la bazele 
legislației penale.

Noile legi urmăresc întărirea 
în continuare a legalității so
cialiste și a ordinii publice, 
ocrotirea drepturilor și intere
selor legale ale cetățenilor so
vietici, intensificarea luptei 
împotriva criminalității și, în 
special, împotriva recidivismu- 
lui, precum și lichidarea cau
zelor care le generează.

Alcxandr Liașko. președinte
le Prezidiului Sovietului 
prem al R.S.S. Ucrainene, 
fost ales vicepreședinte 
partea Ucrainei al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S,

CEHOSLOVACA. în
treprinderea textilă „Texlen“ 
(lin Rudnik, Slovacia centra
lă, și-a modernizat echipa
mentul și liniile tehnologice 
de producție, crescînd în 
acest fel atît productivitatea 
cit și calitatea produselor.

In foto : Secția de impri
mare cu masa de control.

Su-
a

din

Precizări ale președintelui Republicii 
Peru față de măsurile de naționalizare

LIMA 
ședințele 
neralul Juan Velasco 
do, a declarat că măsurile c|e 
naționalizare luate de guver
nul său corespund unei nece
sități a majorității populației 
țării și nu sînt dictate de pre
ferințele vreunui partid politic.. 
El a răspuns în felul acesta 
ziariștilor care l-au solicitat să 
precizeze poziția guvernului 
Peruvian față de criticile lan
sate de partidele de dreapta'în 
legătură cu adoptarea 
privind reforma agrară.

Pe de altă parte, la 
s-a 'anunțat înființarea

11 (Agcrpres). — Pre- 
Republicii Peru, ge- 

Aivar-

întreprinderi dc stat pentru a- 
gricultură și pescuit, care are 
sarcina dc a spori producția 
în aceste domenii de activita
te. întreprinderea beneficiază 
de un capital inițial dc 238 
milioane soles (aproximativ 35 
milioane dolari) și se va preo
cupa, totodată, de desfacerea 
pe piață a produselor agrico
le și a peștelui.

legi

Lima 
unei

Noul președinte 
al P.D.C. din Italia

0 dezmințire a guvernului brazilian
NEW YORK 11 (Agcrpres). 

— Ambasadorul Braziliei la 
O.N.U.. Joao de Araujo Cas
tro, a adresat o scrisoare Co
mitetului special O.N.U. pentru 
decolonizare în care dezminte 
că guvernul brazilian intenți
onează „să încheie un pact 
sau un aranjament militar44 cu 
Republica Sud-Africană. Aceas
tă poziție a fost exprimată ca

urmare a declarațiilor făcute 
la 13 mai de raportul Comite
tului special O.N.U. pentru -de
colonizare, Olajide Alo (Nige
ria), privind „zvonurile persis
tente din presă relative la po
sibilitatea creării unei alian
țe militare care să grupeze 
Republica Sud-Africană, unele 
țări latino-americane. Mada
gascar, Noua Zeelandă și Aus
tralia.4*

ROMA 11 (Agerpres). — 
Consiliul Național al Partidu
lui Democrat-Creștin din Ita
lia a ales în funcția de preșe
dinte al partidului pe Benigno 
Zaccagnini, unul din ’ . 
curentului de „stînga" demo- 
crat-creștin. El il va 
în acest post pe Mario Scelba, 
care a preluat postul de pre
ședinte al parlamentului euro
pean de la Strasbourg.

După cum s-a mai anunțat, 
în funcția de secretar națio
nal al Partidului Democrat- 
Creștin a fost reales Flaminio 
Piccoli.

adepții

înlocui
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mișcări. Trebuie sâ fim siguri 
că nu poate să se producă 
nimic neașteptat in timpul mer
sului sau al lucrului. Probabil 
că problema cea mai impor
tantă pe care o vom avea de 
rezolvat va fi legată de mo
bilitatea constumului pe care 
£1 purtăm. Nu este chiar atit 
de dificil să 
sele manevre 
me, așa cum 
este totuși o r_____ __ __
bișnuință. Costumul este pre
văzut cu niște mineci și apă
rători speciale pentru umeri, 
care trebuie să se plieze ușor. 
Totodată, atunci cind trebuie 
să îndoi un braț se întimplă 
să fie mai simplu să apleci 
tot corpul decît mina. Primul 
lucru pe caro trebuie să-l fa
că Neil, o dată ajuns pe su
prafața Lunii, este să recol
teze o mostră de sol lunar. 
Va avea un săculeț in buzu
narul costumului său spațial. 
El va scoate o lopățică, și a- 
poi va aduna tot ce va putea 
de pe sol. în sfîrșit, el 
strînge lopățică și va băga 
mostrele de sol in buzunar. 
Această mostră va fi luată 
pentru cazul în care noi vom 
fi obligați să părăsim supra
fața Lunii mai repede decît 
este prevăzut. In acest fel vom 
dispune cel puțin de o mostră 
de sol lunar pe care să o pu
nem la dispoziția savanților 
pentru a fi studiată. în acest 
timp, Neil va aprecia în ce 
mod un om se poate deplasa 
pe satelitul natural al Terrci. 
Este foarte important sâ pu
tem afirma la întoarcere că 
este ușor să lucrezi pe Lună 
cu un costum spațial și un sac 
de 25 kg în spate. Dorim să 
determinăm, de asemenea, vi
zibilitatea în zonele luminate

efectuăm diver- 
cu aceste costu- 
s-ar părea, dar 
problemă de o-

va

Robert Mc. Closkey despre 
relațiile sovieto=americane 

și problema dezarmării
WASHINGTON 11 (Agcrpres). 

— Purtătorul dc ouvînt al De
partamentului de Stat, Robert 
McCloskey, a declarat că gu
vernul S.U.A, „a luat notă de 
declarațiile ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko, cu 
U.R.S.S. de a 
le cu Statele

PARIS 11. Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Vineri s-a deschis la 
Issy Ies Moulineaux cca de-a 
2-a parte a Congresului con
stitutiv al noului Partid soci
alist. Lucrările vor dura trei 

este o 
con- 

la

zile. Actuala reuniune 
continuare a lucrărilor 
grosului extraordinar de 
Alfortvillc de la 4 mai..

Pe ordinea dc zi a congresu
lui figurează: adoptarea sta
tutului partidului : definirea
orientării sale politice ; alege
rea organelor de conducere. 
Noul partid socialist este rc-

ceda la tratative su S.U.A. a- 
supra dezarmării".

„Sîntem gata — a spus el 
— să căutăm o soluție în dife
rite probleme care există intre 
țările noastre. Sîntem gata să 
începem tratative asupra de
zarmării și am făcut unele 
sugestii Uniunii Sovietice — in 
acest sens".

zultatul fuziunii fostului par
tid socialist S.F.I.O. și a unor 
cluburi și grupuri socialiste și 
de stingă. Deși convenția clu
burilor republicane (ale lui 
Mitterrand), care a contestat 
orientarea și legitimitatea con
gresului de la Alfortvillc, a de
cis să nu participe la actualul 
congres, unele organizații ale 
convenției vor participa însă 
la dezbateri, nesocotind astfel 
consemnul dat. Se așteaptă ca 
congresul să definească și pozi
ția sa față dc P.C.F. în rindu- 
rilc masei socialiștilor se mani
festă un interes crescînd pen
tru un dialog cu comuniștii.
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ÎN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR DEDICATE SĂRBĂ
TORIRII CELEI DE-A XXV-A 
ANIVERSARI A ELIBERĂRII 
ROMÂNIEI, la biblioteca na
țională „Jose Marți'*  din Hava
na a fost deschisă expoziția 
„Vestigii daco-romane pe te
ritoriul României". Cu acest 
prilej a fost prezentat un ci
clu de filme documentare ro
mânești.

e l. -i

în numeroase localități din 
Japonia au avut loc joi GRE
VE LA CARE AU PARTICI
PAT SUTE DE MII DE OA
MENI AI MUNCII. In timpul 
desfășurării acestor acțiuni 
greviste au avut loc mitinguri 
la care oamenii muncii 
au formulat o serie de 

po- 
Participanții la aceste 
au cerut majorarea sa
și îmbunătățirea con- 
de muncă, anularea

Ainbarcațiunea navigatoru
lui englez, Donald Crowhurst, 
ultimul participant rămas in 
cursa in jurul lumii, A FOST 
GĂSITĂ ABANDONATA la o 
distanță de aproximativ 1200 
km de Insulele Azore. Ea a 
fost recuperată, de pachebotul 
britanic „Picardy", care a a- 
nunțat această știre joi seara. 
Navigatorul a dispărut, fără să 
se știe dacă mai este 
viață.

încă in

George 
ÎMPO- 
SISTE- 

„SA-

care oamenii 
formulat o serie 

revendicări economice și 
litice. _ 
acțiuni 
Iariilor 
dițiilor 
tratatului de securitate japono- 
american și retrocedarea Oki- 
nawei către Japonia.

Agenția oficială de informa
ții din Congo (Brazzaville) a 
anuntat că joi au fost înregis
trate INCIDENTE LA GRA
NIȚA CU CONGO (KINSHA
SA). Agenția precizează că 
soldați din Congo (Kinshasa) 
au violat apele teritoriale ale 
Congoului (Brazzaville) și au 
răpit 13 locuitori din localita
tea Oukolcla.

BBR

PRE- 
ROȘII 

avut 
Antho- 
pentru 
al Ni-

Senatorul republican 
Aiken, s-a pronunțat 
TRIVA CONSTRUIRII 
MULUI ANTIRACHETA 
FEGUARD". Aiken făcea parte 
din grupul 
căror părere 
municată în 
lor începute 
greșul american cu privi» 
sistemul „Safeguard". El a spus 
că va sprijini propunerile de 
limitare la domeniul de cerce
tare a fondurilor destinate con
struirii sistemului.

„indecișilor**  a 
urma să fie co- 
cadrul dezbateri- 
miercuri în Con

ta

■ ■■

ca și în cele întunecate. A- 
tunci cind Neil va deveni si
gur pe mișcările lui va plasa 
o cameră de televiziune pe un 
trepied și o va îndrepta spre 
modulul lunar. în acel mo
ment, eu voi fi gata de ieșire. 
Dacă legăturile cu Pămintul e- 
fectuate prin intermediul ca
binei spațiale o vor permite, 
eu voi ieși la 20 minute după 
Neil, și această ieșire va fi 
transmisă. De asemenea, Neil 
va instala pe Lună o antenă 
telescopică orientată spre Pă
mînt, orientare pe care va tre
bui s-o verific din interiorul 
modulului lunar. în „ansam-

le facem. Gravitația redusă a 
Lunii este probabil mai aproa
pe de condițiile existente pe 
Pămint decît de starea de im
ponderabilitate unde trebuie să 
te miști lent și este foarte greu 
să te oprești. Cum gravitația 
lunară este de șase ori mai mi
că decît cca terestră, probabil 
că trebuie să ne deplasăm re
ped?. servindu-nc de o piatră 
mare pentru a ne putea opri. 
De asemenea, trebuie să ne 
gîndim cu multă atenție atunci 
cind ne asamblăm echipamen
tul. Dacă nu-1 njanevrărn co
rect, o greșeală cit dc mică ia 
proporții nebânuite. De exem-

spre Pămînt razele trimise de 
pe Pămint. Calculind timpul în 
care aceste radiații vor stră 
bate distanța Pămînt-Lună-Pă- 
mint, savanții speră să poată 
măsura cu o aproximație de 
cîțiva centimetri distanța din
tre Pămînt și satelitul său na
tural. în tot acest timp -noi 
vom fi în comunicație prin in 
termediul modulului lunar-cu 
Pămintul și cu cabina de co
mandă, care va fi deasupra. .........  . . .
noastră. în timp ce prima 'cu- ti pentru prima etapă 
tie pentru’mostre va fi umplu •
tă. noi vom culege împreună 
alte eșantioane de sol. în tim. 
pul acestei „excursii" ne yom

La chemarea celor trei mari 
centrale sindicale italiene, 
VINERI DIMINEAȚA A ÎNCE
PUT ÎN SICILIA O GREVA 
GENERALA DE 24 DE ORE. 
Greviștii revendică crearea de 
noi posturi de muncă și înche
ierea contractelor echitabile 
între muncitorii agricoli și pro
prietarii de pămînt.

RIO DE JANEIRO H (A- 
gerpres). — Poliția brazili
ană depune eforturi susținu
te pentru a împiedica des
fășurarea activității organi
zației „Escadronul morții", 
formată dintr-un grup de 
foști membri ai poliției care 
și-au asumat sarcina de a-i 
pedepsi pe criminalii și rău
făcătorii care scapă rigori
lor legii. Pînă în prezent, 
membrii acestei organizații 
au ucis peste 1 000 de foști 
delicvenți. In dorința de a - 
găsi metodele cele mai efi
cace de stăvilire a valului de 
teroare pe care l-a dezlăn
țuit „Escadronul morții", mi
nistrul securității statului 
Rio de Janeiro, generalul Si- 
culo Perlingeiro, a avut o 
consfătuire cu conducătorii 
forțelor de poliție—din 16 
orașe. La sfîrșitul consfătuirii 
generalul Siculo a declarat 
că poliția va reexamina toa
te cazurile de crimă ’puse în 
sarcina „Escadronului mor
ții" pentru a se putea găsi o 
soluție acestei probleme ca
re amenință să ia proporții.

MARCEL NAVILLE, 
ȘEDINȚELE CRUCII 
INTERNAȚIONALE, 2 
vineri o întrevedere cu 
ny Enahoro, comisar 
problemele informațiilor
geriei. Discuțiile au fost con
sacrate examinării posibilități
lor pentru ca Crucea Roșie 
Internațională să reia misiunea 
de ajutorare a populației biaf- 
reze.

■ ca
Hussein El Chafei, trimisul 

special al președintelui R.A.U., 
și-a încheiat vizita efectuata 
în Guineea. Postul de radio 
Conakry informează că în 
cursul vizitei sale Hussein El 
Chafei a remis președintelui 
Guineei, Seku Ture, un ME
SAJ SPECIAL DIX PARTEA 
PREȘEDINTELUI R.A.U., Ga
mal Abdel Naser. In cursul 
convorbirilor pe care trimisul 
special al președintelui R.A.U. 
le-a avut la Conakry cu of ici 
alitățile Guineei au fost discu
tate probleme referitoare la 
evoluția crizei din Orientul 
Apropiat și la relațiile din
tre cele două țări.

Capriciile vremii

Vă vorbește echipajul „Apollo 1î
a

x-

blul de înmagazinare a echi
pamentului modulului44 Neil va 
avea un aparat cu care va face 
determinări asupra „vîntului 
solar" (radiațiile solare — n.r.). 
Este vorba de un film pe su
port de material plastic rulat 
pe un mosor care se rulează 
ca un ecran. întins pe suprafa
ța solului lunar, acesta va cu
lege particule care, bombar- 
dînd constant Luna, au dat 
naștere la o serie de fragmen 
te de sol. Apoi, amîndoi ne vom 
reîntoarce in modulul lunar 
pentru a inspecta și fotografia 
terenul de aselenizare și mo
torul de coborirc. Deplasarea 
pe Lună parc să fie relativ 
simplă, dar n-o vom putea 
face automat, așa cum se în- 
timplă pe Pămînt. Trebuie sâ 
ne supraveghem și să ne stu
diem fiecare din gesturile care

piu, pentru a fixa picioarele 
antenei telescopice, există o 
mică fișă care trebuie să fie 
montată intr-un orificiu. Dacă 
va fi prost montată, piciorul 
respectiv se va plia automat. 
Atunci cînd ne vom găsi de 
cealaltă parte a modulului, noi, 
Neil și cu mine, vom avea dc 
instalat o serie de aparate 
științifice. Eu va trebui să pla
sez un seismometru care va 
detecta cutremurele pe Lună 
și meteoriții care se sfarmă de 
suprafața ci. O dată plecați, 
seismometru] va transmite prin 
radio datele culese. Plecînd de 
la aceste informații, savanții 
vor putea determina dacă Lu
na este un corp mort și rece 
sau dacă arc un centru cald, 
clocotitor, și, probabil, o activi
tate vulcanică. Neil va scoate 
un reflector laser ale cărui 
prisme și oglinzi vor întoarce

îndepărta de modul la o dis
tanță de 30—60 metri, in func
ție de succesul operațiunilor 
anterioare. După această ultimă 
adunare ' 
luate în 
diferite 
înfățișa 
marea 
mostre < 
tion va 
leț aparte. Acestea la rîndul 
lor vor fi introduse intr-un 
conteincr mai marc. Vom ti
vea la noi balanțe pentru a 
cintări rocile înainte de a le 
încărca pentru a nu suprain- 
cărca modulul. Acesta nu poate 
să transporte mai mult do 25 
kg dc rocă. Eu voi reveni pri
mul in modulul lunar și Neil 
mă va urma. El va petrece în 
total aproximativ două orc și 
jumătate pe Lună. In interi
orul modulului ne vom debara-

• de mostre, fotografiile 
> diferite poziții și din 

unghiuri ne vor 
lucrînd la sfărî- 

și colectarea de 
de rocă. Fiecare eșan- 
fi plasat intr-un săcu- 

Acostea ' 
fi introduse 
mai

sa de o parte din material și 
apoi vom începe să aruncăm 
peste bord o serie de obiecte. 
Pe Lună vor rămîne aparatul 
pentru determinarea „vîntului 
solar", camera de televiziune 
și alte obiecte. în etajul ascen
sional al modulului vom păs
tra cit mai puține lucruri, și nu
mai acelea de strictă necesi-

. tale. Cind toate aceste opera
țiuni vor fi terminate, vom 

■ închide sasul și ne vom pregă- 
,__ ' spre

Pămînt. în acest timp, Mike 
' Collins, care se va găsi deasu- 
• pra noastră la bordul cabinei 

de comandă, va pune în func
țiune un calculator care va 

.. comandă, la momentul oportun, 
punerea în funcțiune a moto
rului ascensional. (Dacă aceas
tă operațiune va eșua, Arms
trong și Aldrin vor rămîne pe 
Lună). Există șanse mari ca 
lucrurile să se petreacă bine 
incă din primul moment.

Dacă totul se va petrece 
conform planurilor, noi vom 
face o scrie de puneri în func
țiune a motorului, și apoi il 
vom regăsi pc Mike la bordul 
cabinei do comandă. Dacă nu 
vom reuși să recuplăm modu
lul lunar la cabina spațială și 
apoi să trecem prin tunelul do 
legătură în aceasta, va trebui 
să mergem prin spațiu. Pentru 
această eventualitate, intr-ade
văr, vom avea un sac plasat 
pe piept cu o rezervă de oxi
gen pentru 30 de minute. Exis
tă puține riscuri ca aterizarea 
pe Lună și întîlnirea din spa
țiu să nu se petreacă normal, 
dar 
că .«

PARTIDUL COMUNIST DIX 
URUGUAY A DAT PUBLICI
TĂȚII O DECLARAȚIE prin 
care condamnă decretarea stă
rii excepționale la 24 iunie, 
urmată de adoptarea unor de
crete cu caracter represiv, ac
țiuni antipopulare și un val 
de arestări în rîndul liderilor 
mișcărilor sindicale și progre
siste.

Postul de radio „Vocea Bi- 
afrei a anunțat că ÎN ULTI
MELE ZILE AU FOST UCIȘI 
250 DE BIAFREZI datorită in
cendiilor provocate de bombe
le cu fosfor lansate de aviația 
federală în diferite sectoare 
ale frontului. Postul de radio 
citat relatează, totodată, că uti
lizarea acestor bombe 
tuie un fapt nou în 
conflict militar.

const i- 
actualul

BBB

Potrivit unui raport 
vitate al societății 
„Fiat“. cifra de
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■ nimeni nu poate garanta 
se va întîmpla așa.

în numărul viitor vă 
vom prezenta răspunsu
rile date de 
Collins, cel 
lea s membru al echipa
jului ..Apollo-ll".

Michael 
de-al trei-

de acti- 
italiene- 

afaceri pe 
primul semestru al acestui an
s-a ridicat la 785 miliarde lire 
italiene. ÎN PRIMELE ȘASE 
LUNI, UZINELE „FIAT" AU 
PRODUS 810 000 DE AUTO
MOBILE ȘI 31 000 DE TRAC
TOARE, 
meslru 
ducția 
cut cu

Față de primul se
al anului trecut, pro- 

dc automobile a cres- 
70 000 vehicule.

Șeful de stat major al ce
lei dc-a doua flote aeriene tac
tice a N.A.T.O., GENERALUL 
HERBERT WEHNELT, va pre
lua Ia 15 iulie funcția de co
mandant al sistemului de apă
rare anti-aeriană al Pactului 
Nord Atlantic. El este primul 
general vest-german numit in 
această funcție.

Polonia vremea esle ex- 
de capricioasă. După 
relatează P.A.P„ la 

pe litoralul mării.

In 
trem 
cum
Szczeczin, 
după o zi extrem de călduroa
să, joi seara temperatura a 
scăzut simțitor. A început să 
plouă puternic, iar apoi timp 
de 15 minute a căzut zăpada 
care, 
pînă

pe alocuri, s-a menținut 
vineri dimineața.

O
CBB

Agenția France Presse anun
ță că SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U.. U TIIANT. și-a 
contramandat, din cauza stării 
sănătății sale, vizita pe care 
trebuia să o facă într-o serie 
de state africane cu începere 
de la 25 iulie. Prima etapă a 
acestei vizite urma să fie capi
tala liberiană, Monrovia.

cantonul Valais (Elveția) 
din nou.

Virful

în
a căzut, din nou. o zăpadă 
abundentă- Virful Grimsel a 
fost închis oricărui trafic.

nea

■ BB

Ministrul vest-german al eco
nomiei KARL SCHILLER, A 
CERUT DIN NOU REEVALU
AREA MARCH VEST-GER- 
MANE. Acum două luni el 
prezentase guvernului vest-ger
man o propunere asemănătoa
re, dar ea a fost respinsă.

Cererea pentru reevaluarea 
mărcii este conținută intr-un 
raport întocmit de experți eco
nomici sub îndrumarea lui 
Schiller.

Această cerere este în con
tradicție cu punctul de vedere 
al cancelarului Kiesingt 
a reafirmat săptămîna 
opoziția față de orice 
privind reevaluarea 
vest-germane.

Problema monetară 
tuie în prezent una dintre di
vergențele existente în sinul 
coaliției guvernamentale

DUPĂ CE A FOST LIPSIT 
DE VEDERE TIMP DE 31 DE 
ANI. un locuitor al orașului 
Pittsburg (Pennsylvania), Ralph 
Voelker, a putut să-și vadă, 
pentru prima oară, pe cei pa
tru copii ai săi. în urma unei 
operații experimentale la care 
a fost supus. Voelker a orbit 
la virsta de 17 ani. ca urmare 
a exploziei unui cazan sub 
presiune. El a suferit mai mul
te operații care au eșuat, dar 
recent i s-a transplantat ® 
cornee din material plastic la 
ochiul drept, ceea ce i-a redat 
vederea.

ier care 
trecută 
măsuri 
mărcii

const i-

La Moscova a fost semnat 
un ACORD CU PRIVIRE LA 
EXTINDEREA COLABORĂRII 
ECONOMICE ȘI TEHNICE 
INTRE UNIUNE \ SOVIETI
CA ȘI SIRIA. Acordul prevede 
ca U.R.S.S. să contribuie la 
dezvoltarea ramurilor princi
pale ale economiei Siriei, prin
tre care a industriei petrolului 
și energeticii, precum și a tran
sporturilor feroviare.
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