
0

Centrală'!
DțN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA)

u:

■ Piese decorative 
sau ferment 
de opinie?

(RAID-ANCHETA)
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■ Cumpărați 
hipopotami ?

(FOILETON)
*

Imperativul zilei ■ EXPOZIȚIA 
HENRI CATARGI

GRĂBIREA SECERIȘULUI

IN REGIUNEA ARGEȘ
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Ing. MIHAI SUDER 

ministrul 
economiei forestiere

Pădurile reprezintă o importantă bogăție naturală a țării 
noastre, de mare valoare economică. Valorificarea rațio
nală a acestei avuții ocupă un loc de primă însemnătate 
în planurile de dezvoltare a economiei naționale elabo
rate de partid. In anii construcției socialiste s-a trecut la 
metode noi, mai judicioase, de exploatare a pădurilor, s-a 
inițiat un program amplu de valorificare superioară și 
complexă a „aurului verde" al țării. Proiectul de Direc
tive ale celui de-al IV-lea Congres al partidului prevede 
ca în 1966—1970 să se asigure în continuare gospodărirea 
rațională a fondului forestier, producția globală în exploa
tarea și prelucrarea lemnului urmînd să crească cu circa 
35 la sută. Sînt sarcini 1__--------------- . ’mobilizatoare, pe deplin realizabile.

■ Treburi făcute bine și altele ••• pe 
jumătate

■ în plină recoltare, combine aparținînd 
S. M. T. Radomirești, Vlaici, Movileni 
și Recea se defectează

■ Greutăți provocate de baza de apro
vizionare Ștefănești

în cele- 
din su

in Argeș 
pirguit.

La fel ca 
lalte regiuni 
dul țării, și 
grînele s-au 
Este deci timpul să 
se treacă cu toate for
țele la recoltat. Se 
pune întrebarea : este 
totul pus la punct 
pentru ca această lu
crare să se facă la 
timp și fără pierderi ? 
Intrucît lucrările au 
început doar de cîte
va zile, este dificil să 
se tragă o concluzie. 
Dar din discuțiile 
cu cadre de condu
cere din cooperativele 
agricole și specialiști 
de la consiliile agri
cole, ca și din consta
tările făcute pe teren, 
rezultă unele pro
bleme care se ridică 
Cu destulă ascuțime.

Hotărîtor pen
tru executarea în 
ritm rapid a re
coltatului este 
funcționarea cu 
randament sporit 
a tractoarelor și 
combinelor.

Or, în raionul Dră
gănești Olt unele com
bine se defectează în 
scurtă vreme de la în
ceperea lucrului. La 
cooperativa agricolă 
Balta Sărată, după cum 
relatează inginerul a- 
i ronom Vasile 
naru, încă 
mele ore de 
două din 
combine 
S.M.T.-ului 
rești s-au defectat. O 
situație asemănătoare 
este și în raionul Sla
tina. După cum ne 
informează tov. Gh. 
Penescu, vicepreședin
te al consiliului agri
col raional, la o re- 
verificare a modului 
cum au fost efectuate 
reparațiile, a reieșit 
că unele combine a- 
parținînd S.M.T.-uri
lor Viatei, Movileni, 
Recea nu pot fi folo-

a unor 
care se 
timpul

raidului

But- 
din pri- 

seceriș, 
cele 7 

aparținînd 
Radomi-

site deoarece au fost 
reparate de mîntuială.

Este foarte im
portant să se asi
gure remedierea 
operativă 
defecțiuni 
ivesc în 
lucrului.

Cu ocazia
întreprins a reieșit că 
sînt mașini care stau 
din cauza 
piese de 
materiale. 
Mîndra, 
S.M.T. Recea, arată că 
acum, în vîrful celei 
mai importante cam
panii agricole, 40 trac
toare nu au cauciucuri, 
iar la combine lip
sesc unele piese. De 
ce se întîmplă acest 
lucru? După cum re
latează conducătorii 
unor S.M.T.-uri, cele 
mai mari greutăți le 
provoacă baza 
pro vizionare 
nești. De aci 
tocmai piesele 
lut necesare și 
au fost solicitate din 
timp. Și în alte cam
panii agricole, aceas
tă bază a provocat 
numeroase greutăți 
S.M.T.-urilor.

Secerișul întîrzie și 
datorită faptului că a- 
cum, în plin sezon de 
lucru, unele unități din 
raionul Drăgănești Olt 
duc lipsă de saci și 
sfoară. Cooperatorii 
din Radomirești, Co- 
mani, Călinești dau 
din colț în colț că 
nu au în ce transpor
ta grîul, cu ce lega 
sacii. Din această cau
ză combinele stau,

lipsei unor 
schimb și 

Tov. V. 
directorul

de a- 
Ștefă- 
lipsesc 
abso- 

care

pierzîndu-se mult timp 
prețios. Asemenea 
probleme mărunte la 
prima vedere, dar 
care pot provoca mul
te întîrzieri, 
rezolvate cît 
pede.

O 
bită 
dată 
lui și depozitării 
recoltei.

Și în această pri
vință se semnalează u- 

• nele deficiențe. Pînă 
în clipa de față I.R.T.A. 
Argeș nu a trimis în 
raionul Drăgănești 
Olt camioanele soli
citate de unitățile a- 
gricole. Mai este oare 
nevoie să amintim 
conducătorilor acestor 
întreprinderi de trans
port importanța acțiu
nii de recoltare și răs
punderea ce le revine 
pentru asigurarea mij
loacelor de transport ?

Destul de rău se stă 
și cu spațiile de depo
zitare. La Slatina și 
Drăgănești există li
nele magazii care 
nici pînă la această 
dată nu au fost cu
rățate și dezinfec
tate. Merceologii sus
țin că nu au primit 
dispoziții de la C.R.R. 
Argeș. Este inutil să 
mai comentăm atitu
dinea acestor salariați. 
Mai trebuie adăugat 
că drumurile de ac
ces spre cele 
baze amintite 
impracticabile, 
care creează 
te neajunsuri 
transportul 
lor.

trebuie 
mai re-

deose-grijă 
trebuie acor- 

transțrortu-

două 
sînt 
fapt 

mul- 
la 

cereale-
!a

Iată deci cîteva probleme legate de campania 
de vară, care nu au fost rezolvate în mod cores
punzător în regiunea Argeș. Organele de partid, 
consiliile agricole au datoria să se ocupe cu cea 
mai mare operativitate de lichidarea deficiențe
lor, astfel ca lucrările de recoltare să se efectue
ze fără întîrziere în toate unitățile agricole.

Gh. C1RSTEA 
coresp. „Scînteii”

Strada, ca manifestare a 
vieții colective, constituie un 
spectacol permanent care de
finește orașul și oamenii, de 
multe ori mai sugestiv și mai 
surprinzător decit ar face-o un 
reportaj. Decorul străzii, ele
ment definitoriu, e alcătuit 
din arhitectura clădirilor, vi
trine, firme, reclame și afișe, 
elemente decorative care, din
colo de funcția lor utilitară, 
trebuie să aibă și o valoare 
estetică, iar ansamblul lor — 
să creeze o viziune armonioa
să. Și strada trebuie să aibă 
„scenografii" ei.

Dintr-o deformație profe
sională urmăresc adesea co
relațiile fericite sau contras
tele neplăcute care se creează 
zilnic în jurul nostru, în di
ferite medii de activitate, pe 
stradă, în localuri, în maga
zine sau în săli de spectaco
le. In raport cu progresul per
manent care se realizează în 
toate domeniile, problemele 
legate de estetica străzii sînt 
încă nesatisfăcător rezolvate. 
Cred că deficiențele în acest 
domeniu trebuie mereu sem
nalate, remedierea lor însem- 
nînd creșterea sensibilității 
artistice a oamenilor față de 
mediul înconjurător, o dova- 

cultură, 
vieții

dă de civilizație și 
necesară și conformă 
noastre.

Unul dintre sectoarele care 
amprentă specifică străzii este 
vitrinelor. Fiece vitrină poate fi con
siderată o mică scenă în care, cu 
aceeași grijă, inventivitate și bun 
gust, necesare creării unui decor de 
teatru, trebuie să fie realizată cea 
mai reușită prezentare a exponatelor. 
Dacă la Galeriile de arfă Onești o- 
biectele sînt întotdeauna armonios și 
atractiv prezentate, peste drum se 
desfășoară urîfele vitrine ale maga
zinului de artizanat, întotdeauna 
pline-ochi, de parcă produsele ar fi 
fost răsturnate direct din lăzile de 
ambalaj. în veșnicul talmeș-balmeș de 
obiecte, rareori cîte o țesătură sau 
ceramică neagră de Suceava aduc

aminte de strictețea și rafinamentul 
adevăratei arfe populare, nici pe de
parte prezentată așa cum s-ar cuveni 
în aceste magazine mult frecventate 
și de străini. Păsărele din lemn și 
sîrmă, bibelouri de un prost gust 
duios, toate acestea ar trebui să dis
pară cît mai repede și să fie înlo
cuite cu adevăratele creații populare, 
veritabilii mesageri ai arfei noastre. 
In vitrinele cofetăriilor mari (Repu
blica, Scala) e supărătoare apariția 
solemnă, de cîteva ori pe an, a unor 
tăvi cu „capodopere' făcute 
hăr colorat, a unor pitici sau 
(dar de aceeași dimensiune) 
voinicești sau alte ipostaze 
cu zorzoane dubioase, unde 
tea execuției aliată cu un copios prost 
gust nu au nici măcar farmecul obiec
telor de Mqși, modestia mijloacelor 
fiind înlocuitS cu opulența execuției 
și întărită de cadrul perfect nepotrivit 
din jur : pluș drapat, cu tigri sau co
coși de porțelan și eventual imita
ții de prăjituri din gips (un pop-art 
autohton care nu-și știe numele). Ma
gazinul „Muzica’ avea la deschidere 
vitrinele aranjate cu grijă și în con
cordanță cu decorația inferioară. Exi
gența celor care aranjează vitrinele 
a scăzut și acum avem prilejul să ve
dem o vitrină consacrată imprimărilor 
de operete, unde abundă, printre 
discuri, multe și prea mici fotografii 
din spectacole, toate dominate de cu- 
vînful OPERETA realizat din litere 
tăiate dintr-un material plastic alb și 
poros, mai potrivit cu vitrinele ma
gazinului „Polar", unde îl și înfîlnim 
de altfel.

din za- 
nepitici 
în hore 
zglobii, 
naivita-

S P O R T

dau o 
cel al

(Continuare în pag. a IlI-a)

REPORTAJ 
DIN TURCIA

— S-au încheiat campiona
tele mondiale de iloretă- 
iemei. 
bo s-a

(Olga Orban-Sza- 
clasat pe locul II)

și Piteștiul în ii-— Clujul 
nala ,,Cupei R. P. Româ
ne" Ia fotbal

— Ciclism pe litoral

— Alte știri din țară și de 
peste hotare

Cu poziția sa unică la 
răsptntia a două continen
te, cu palatele și moschei
le sale, cu contrastele 
sale puternice, Istanbulul 
este unul din cele mai 
interesante orașe din lume.

...Porțiunea din bulevar
dul Ataturk, cuprinsă în
tre capătul podului cu 
același nume și străve
chiul apeduct al împăra
tului Valens, mi s-a părut 
un colț caracteristic din 
acest punct de vedere. 
In cartierul Unkapanî, un 
aspect de modernizare. In 
piața din fața podului și, 
mai departe, în apropie
rea noului sediu al pri
măriei, se amenajează 
două pasaje subterane. 
Rezolvarea problemei cir
culației este deosebit de 
dificilă în acest oraș unde 
o mare parte a străzilor 
sînt înguste, iar multe din
tre ele sînt așezate în pan
te mai mari de 45 de gra
de. Se spune că un ex
pert străin invitat de mu
nicipalitate, după ce a

Creșterea volumului de lemn de 
lucru, sporirea producției de bu
nuri destinate populației presupun 
o activitate perseverentă pentru 
refacerea patrimoniului forestier. 
Datorită măsurilor luate, această 
avuție a țării crește an de an. In 
perioada planului șesenal s-au îm
pădurit, în condiții agrotehnice 
superioare, peste 435 000 de hec
tare, folosindu-se material săditor 
de cea mai bună calitate, produs 
în pepiniere centrale. Fără a se di
minua ponderea culturilor de ră- 
șinoase, care a reprezentat mai 
mult de jumătate din suprafața 
împădurită în ultimii ani, s-au ex
tins și se vor extinde în continuare 
speciile repede crescătoare și de 
valoare economică ridicată : plopul 
negru hibrid, salcia selecționată, 
laricele, duglasul, pinul, salcîmul. 
Numai de pe suprafața plantată cu 
plopi negri hibrizi existentă 
sfîrșitul acestui an (peste 50 000 
hectare) se va putea recolta 
nual, începînd din 1975, peste 
600 000 mc masă lemnoasă de ca
litate superioară. In următorii 
cinci ani se prevede împădurirea 
unei suprafețe de 275 000 de hec
tare. Extinderea culturilor de plopi 
negri hibrizi va constitui în viito
rul cincinal o sarcină importantă 
a ministerului nostru, a ocoalelor 
silvice din zonele de cîmpie și co
line joaSe; concomitent, va tre
bui să dăm o atenție sporită creă
rii pepinierelor mari de rășinoase 
în regiunea de munte, selecționă
rii arborilor pentru semințe.

Necesitățile de material lemnos 
ale economiei naționale, precum și 
cerințele de export sînt în conti
nuă creștere. Satisfacerea lor pre
supune exploatarea unor supra
fețe de păduri care, în mod nor
mal, se refac în perioade înde
lungate. Calea rațională de solu
ționare a acestei probleme, verifi
cată de praetica dvi ultimii ani, 
nu constă In sporirea volumului 
de tăieri, ei In luarea de măsuri

SÂPTĂMÎNA

la 
de 
a-

eficiente care să asigure reduce
rea la minimum a pierderilor de 
exploatare și creșterea procentu
lui lemnului de lucru. Experiența 
acumulată în extinderea exploa
tării foioaselor și în primul rînd 
a fagului — specie preponderentă 
în fondul forestier al țării noastre 
— o vom dezvolta în anii viitoru
lui cincinal. Vom lua toate mă
surile pentru menținerea cotei a- 
nuale de tăieri la un nivel constant, 
prin ridicarea gradului de valori
ficare a lemnului, în principal pe 
seama sporirii proporției masei 
lemnoase destinate prelucrării in
dustriale. Este însă necesar ca u- 
nitățile de exploatare să organi
zeze mai bine munca de sortare 
în pădure a masei lemnoase, să 
asigure valorificarea într-o propor
ție mai ridicată a lemnului de di
mensiuni mici. O atenție deose
bită trebuie acordată folosirii pe 
scară mai largă a metodelor a- 
vansate de lucru, extinderii ex
ploatării în trunchiuri lungi și ca
targe, generalizării brigăzilor com
plexe cu acord global.

In economia forestieră mondia
lă, țara noastră se situează prin
tre statele care au redus cel mai 
mult pierderile de exploatare, aces
tea ajungînd la 3,9 la sută. De
sigur, aceasta nu poate constitui o 
limită. Va trebui ca direcțiile re
gionale ale economiei forestiere, 
întreprinderile de exploatare și 
specialiștii din minister să stabi
lească noi măsuri pentru ca lem
nul exploatat să-și găsească o va
lorificare integrală și rațională. 
Există condiții ca prevederile Di
rectivelor, de a spori pînă în 1970 
proporția lemnului pentru utili
zări industriale la 75 la sută din 
volumul total al masei lemnoase 
exploatate, să fie îndeplinite 
succes.

(Continuare în pag. a IlI-a)

MUZICII ROMÂNEȘTI
Stagiunea simfonică 

s-a Încheiat de-o săp- 
tămlnă. Cu toate aces
tea, Ateneul și Stu
dioul Radioteleviziunii, 
sălile filarmonicilor din 
15 mari orașe ale tării 
au continuat să primeas
că vizita pasionalilor 
ascultători ai muzicii. 
Compozitorii și inter
preta noștri, marile 
formații orchestrale și 
ansamblurile corale și 
de cameră participă, In 
lntimpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al par
tidului, la Săptămina 
muzicii românești.

Programele celor pes
te 20 de concerte și re
citaluri slnt alcătuite 
integral din lucrări ori
ginale, multe dintre ele

scrise tn ultimii ani. 
Deosebit de interesant 
este faptul că sînt pre
zentate in această ma
nifestare și 9 prime au
diții de A. Mendelsohn, 
Ștefan Niculescu, Wil
helm Berger, L. Meția- 
nu, M. Eisicovici, Cor- 
neliu Cezar, Mihai 
Klepper, Irina Odăges- 
cu și Andrei Porfetye.

Alături de alte ase
menea manifestări, ca 
Săptămina dramaturgiei 
originale, Decada tea
trelor dramatice, Festi
valul filmului de la 
Mamaia — Săptămina 
muzicii românești con
stituie un moment inte
resant și atractiv tn 
viata noastră artistică.

M. SIMIONESCU
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atul meu natal era tn a- 
parență idilic și luminos 
pe vremea copilăriei 
mele. Dar între salcimii 

frumoși stăteau cuibărite barăci de
lemn și cazemate fasciste. Lăzi gre
le cu armament ne goniseră de pe 
băncile școlii. In retragere, trupele 
fasciste au aruncat școala In aer. 
Cu intiiul nostru an de școală Ca 
tot. Cu banca in care învățaseră 
literele alfabetului...

Toamna tirziu am descoperit sub 
ruine clopoțelul de bronz care suna 
cindva recreația. Am alergat spre 
școala improvizată mai devreme 
ca deobicei, giflind de emoție.

— Băieți, uitați-vă...
Credeam că clopoțelul va face să 

tresară de sunet 
rului. Dar nu a 
Zecile de priviri 
se aplecau încet 
înțeles că limba 
aducea decit ultima suflare a șco
lii, care amorțise tn moloz.

La alt capăt al vlrstei, alt sunet 
mi-a adus aminte de clopoțelul 
școlii din satul natal: soneria ve-

toată casa boie- 
iost decit tăcere, 
ale colegilor mei 
spre pămint. Am 
de plumb nu le

CELULA
VIE

Mihai NEGULESCU

selă, plăcută, care anunța ultimul 
seminar, ultima oră de curs...

La Încheierea facultății, un țăran 
bătrin, alături de care în atitea veri 
am colindat viile și am secerat 
griul, m-a intrebat unde voi fi re
partizat, dacă nu cumva mă voi În
toarce în sat ca profesor.

— Dar poate că nu profesor te-al 
pregătit să fii. Este bine și medic, 
este bine și agronom. De toți este 
nevoie azi tn sat. Ne trebuie și șo
feri, brigadieri cu carte, operatori 
de cinema...

...Te întorci după ani și ani în 
satul tău, cu lanuri in pirgă, la a- 
mintirile tale și sufletul Iți vibrea
ză intens. Cite schimbări s-au pe- 

Unii au plecat tn. lume 
petroliști, ingineri, con- 
mineri și energeticieni, 

cineaști la Buftea sau

trecut... 
ajungi nd 
structori, 
profesori, 
ambasadori ai silviculturii româ
nești la colocvii internaționale. 
Alții s-au intors intre ai for după 
ce au umblat prin școlile și facul
tățile orașelor.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Foto : Gh. Vfnțllă

Pe țărmurile Cornului de Aur
situația la lața lo-studiat 

cului, a recomandat ca ea 
să fie rezolvată prin... dă- 
rîmarea orașului și con
struirea unor noi artere 
de circulație.

Dar între cele două zone 
în care se desfășoară lu
crările, pe o porțiune de 
circa un kilometru, prin
tre blocurile în care își au 
sediul cîteva bănci și în
treprinderi comerciale a- 
par locuințe mult mai mo
deste, printre care ade
vărate cocioabe. Pînă și în 
zidul străvechi al apeduc
tului descoperi mici ate
liere și prăvălioare ame
najate cu ajutorul cîtorva 
scînduri și table de tini
chea. In piața din fața po
dului Atatiirk vezi printre 
grămezile de pămînt și 
de-a lungul cheiului, de
zorientați de circulația in
tensă, grupe de cetățeni 
îmbrăcați cu haine și că
măși 
șepci 
avînd 
fără

peticite, unii cu 
ponosite pe cap 
aerul oamenilor 

o ocupație pre-

cisă. O notabilitate a 
orașului îmi spunea că 
afluxul de țărani ce so
sesc la Istanbul dinspre 
satele Anatoliei în căutare 
de lucru, deși s-a mai re
dus întrucîtva în ultima 
vreme, însumează încă 
vreo 70—80 000 de oameni 
anual.

...Se lasă noaptea, cu 
mantia de catifea neagră 
a întunericului. De la fe
reastra hotelului „Pera 
Palas", de unde ziua ad
mir panorama marelui 
triunghi de apă al Cor
nului de Aur pe care plu
tesc vapoare albe și mul
te ambarcațiuni mai mici, 
nu se mai 
ricii miilor 
minate ale 
imaginilor 
zilei îl iau impresiile 
nore. Peste zgomotul 
culației care urcă de 
din stradă, pînă la ore tîr- 
zii, se suprapune, cam pe 
la orele 21,30, vocea mue
zinului de la cea mai apro
piată moschee, amplifica

văd decit licu- 
de ferestre lu- 
orașului. Locul 
policrome ale 

so- 
cir- 
jos.

tă prin mijloace moderne 
de difuzare ; ea cheamă 
pe credincioși la ultima 
dintre cele cinci rugăciuni 
cotidiene ale cultului mu
sulman.

In oraș, viața continuă 
însă într-un ritm tumul
tuos. Prin una din strădu
țele înguste și întunecoa
se, atît de caracteristice 
vechiului Istanbul, se a- 
junge, nu peste mult timp, 
pe Istiklal Caddesi (Bule
vardul Independenței). 
Este principala stradă co
mercială din Beyoglu, 
cartierul european al ora
șului. începe de la gura 
„tunelului" (pe aci urcă și 
coboară, de pe cheiul por
tului, „cel mai vechi fier 
subteran din lume", cons
truit în 1873) și se termi
nă după vreo 2 km în pia
ța Taxim, unde se înalță 
monumentul celor căzuți 
în războiul de indepen
dență (1921—1923).

Nu numai pe Istiklal 
Caddesi, dar și pe o în
treagă zonă în jurul aces-

tei străzi, Hermes este 
bine reprezentat. Cele 
două trotuare cu magazi
ne arătoase de pe strada 
principală sînt dublate și 
triplate de sute de prăvălii 
și prăvălioare minuscule, 
care se înșiră una lîngă 
alta pe străzile și strădu
țele vecine.

Frumosul oraș de pe 
țărmurile Bosforului este 
și cel mai important cen
tru industrial al Turciei. 
Dl. Ficret Șener, se
cretarul adjunct al Ca
merei de industrie din Is
tanbul, îmi vorbește des
pre acest aspect. Circa 60 
la sută din industria noas
tră privată se găsește la 
Istanbul, îmi spune dîn- 
sul. Nu mă refer la secto
rul etatizat al industriei, 
care nu este de com
petența mea, adăugă el.

A. CERNEA

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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PIESE DECORATIVE
SAU FERMENT DE OPINIE ?

RAID

ANCHETĂ

• „Nervul" problemei: rolul activ al 
gazetelor de perete •între precizia micro- 
metrului și stilul pompieristic • Parcă ar 
fi scrise de aceeași mină! • Sub scară, să 
n-o bată soarele... • O manie a zorzoanelor
• „Cu critica e o poveste"

Dialogul următor poate 
sluji drept motto :

— Cum oglindește gazeta 
de perete activitatea din 
secția dv. ?

— „Oglindește" nu e un 
termen potrivit.

— Aveți ceva împotriva 
lui?

— In acest caz, da. Se 
spune în mod curent că ga
zeta de perete este o oglin
dă. Cred insă că unei ga
zete de perete i se cere mai 
mult decît simpla reflecta
re. Ea trebuie să fie un 
ferment de opinie, o pre
zență activă în viața de 
toate zilele a colectivului. 
Să dezbată probleme, să 
intervină, să stîrnească 
ecou. Altminteri, ce rost ar 
mai avea ?

Sugestiv e acest cadru al 
gazetei de perete : un mi- 
crometru de mari dimensi
uni, instrument de precizie, 
adevărat simbol al muncii 
din secție. Doar ne aflăm 
în sculăria uzinelor „23 Au
gust". Opinia redată la în
ceput aparținînd secreta
rului comitetului de partid, 
Șerban Marin — atinge în
suși „nervul" problemei: 
rolul activ al gazetelor de 
perete ca mijloace ale mun
cii politice de masă.

Confirmă „Sculerul" ? 
Toate articolele din cadru 
sînt la zi, avînd în obiectiv 
principalele probleme ale 
actualității. Locul central îl 
ocupă dezbaterea „la con
cretul uzinei", cum spunea 
cineva, a proiectelor de 
Directive și proiectului de 
Statut, întrecerea socialistă 
în întîmpinarea Congresu
lui partidului. Atrag atenția 
numeroasele propuneri de 
îmbunătățire a activității, 
în lumina răspunderii pe 
care o are sculăria în îm
bunătățirea calității pro
duselor. Cîteva intervenții 
critice, vizînd lipsuri în în
grijirea și folosirea unor 
mașini sau manifestări de 
indisciplină din partea unor 
sudori. Notabil : colectivul 
gazetei de perete urmăreș
te eficacitatea materialelor 
publicate, inserează „e- 
couri", răspunsuri la critică, 
ducînd pînă la capăt acțiu
nile inițiate.

Aspecte asemănătoare, 
specifice respectivelor uni
tăți de producție, înfățișea
ză multe alte gazete de pe
rete în fața cărora ne-am 
oprit recent. Cititorii aces
tor gazete (din secția motor 
a uzinelor „Tractorui"- 
Brașov, cooperativa agri
colă de producție Săveni — 
regiunea București și din 
atîtea alte locuri), ne-au 
mărturisit interesul cu care 
așteaptă fiecare număr nou 
De ce ? Fiindcă articolele 
publicate, uneori mai stîn- 
gaci scrise, sub o haină gra
fică modestă, au ceva im
portant de spus, închid in 
ele pulsul vieții, dezbat 
concret problemele tocului 
de muncă, surprind și cri
tică cu promptitudine ne
ajunsurile.

Pretutindeni ?

cole pline de generalități, 
scrise pe un ton călduț; 
cu singura grijă parcă de 
a nu rămîne spații goale. 
Impresie confirmată ast
fel :

— Tovarășe Breaslă, 
cum se explică faptul că 
ați scris un articol atît de 
general ? Nu vă ciocniți 
zilnic de problemele cali
tății ?

Întrebarea i-am adresa
t-o șefului C.T.C. din sec
torul acoperiri galvanice.

— Ba da. Insă din cauza 
vitezei...

Stil pompieristic. Con
trastul lui : felul cum ac
ționează colectivul de re
dacție (condus de Ana 
Brateș) al gazetei de pe
rete din secția nr. 1 con
fecții pentru femei a Fa
bricii de confecții și trico
taje „București". Temele 
articolelor, din vreme sta
bilite, sînt discutate amă
nunțit cu autorii. De reți
nut, pentru varietatea pre
ocupărilor, cîteva titluri 
spicuite la întîmplare : „A- 
sistența tehnică pe primul 
plan", „Tribuna controlo
rului de calitate" (rubrică 
permanentă), „Cum m-am 
pregătit să devin membru 
de partid", „Față-n fată 
cu documentația tehnică" 
(Scrisoare deschisă adre
sată serviciului tehnic), 
„Control în lanț sau slăbi
ciuni în lanț ?“, „Să ne 
respectăm tovarășii de 
muncă". Concepută cu vizi
bilă pasiune, transmisă de 
altfel și cititorilor săi, ga
zeta are culoare și perso
nalitate.

Și iată un alt contrast: 
între nivelul acestei gazete 
și cel al altora din a- 
ceeași fabrică — șterse, 
lipsite de nerv, uniforme. 
O uniformitate care ucide. 
Parcă toate ar fi gîndite 
de aceeași minte și scrise 
de aceeași mînă.

Cercetînd gazetele de pe
rete, îți sar în ochi con
trastele. Adesea între ga
zetele din aceeași între
prindere Șase cenușărese 
stau în umbra unei prin
țese — la Fabrica de ar
mături neferoase și echi
pament metalic din Capita
lă. Cenușăresele sînt gaze
tele de perete din secții; 
prințesa se află la intra
re, odihnindu-se în mijlo
cul unui rond de flori stră
bătut de o alee cu pie
triș : gazeta „centrală". 
Prin însuși amplasamen
tul ei, nu prea aține calea 
oamenilor care lucrează 
în uzină. Stă în schimb 
drept în calea vizitatorilor 
uzinei, pentru ca ei să-i 
remarce prezența. Ce rost 
au astfel de prințese puse 
doar să facă cu ochiul ? 
Oricît de „centrală", gaze
ta de perete nu e o carte 
de vizită ; trebuie destina
tă colectivului respectiv.

Cenușăresele se zbat în 
anonimatul impus de pre
zența formală a unor arti

După o lungă investigație 
fără rezultat pe întreg 
șantierul Centralei de ter- 
moficare București-Sud, ne 
sare în ajutor un ghid :

— Căutați gazeta de pe
rete ? E la pavilionul ad
ministrativ. In hol, sub 
scară.

Minunat ioc. Ferit de 
praf, de soarele arzător. 
Și totuși (sau tocmai de 
aceea !) gazeta e cam... de
colorată : o tăietură veche 
dintr-un ziar central (des
pre o fază de mult depă
șită a șantierului), un arti
col despre copii (1 iunie), 
altul despre concedii. Loc
șorul de sub scară, fe
rirea gazetei de freamătul 
marelui șantier își găsesc 
un corespondent fidel în 
structura colectivului de 
redacție : cei cinci membri 
sînt toți oameni de birou.

— Nici un muncitor- 
constructor, dintre sute și 
sute ?

— Adevărat — ne lămu
rește Marin Neacșu, locții
torul secretarului organi
zației de partid. însă e 
vorba de priceperea la 
scris. Avem în colectiv un 
băiat de talent, desenato
rul Mitrică. El ne face și 
toate inscripțiile de pe 
șantier.

— E responsabilul gaze
tei ?

—. Nu. Responsabil e un 
tovarăș cu răspundere : ad
junctul șefului de șantier. 
E foarte priceput.

Se prea poate. Dar te în
trebi : încredințarea gaze
tei de perete șefului ad
junct al șantierului e oare 
de natură să stimuleze 
critica ? Aici, ca și în alte 
părți unde gazetele de pe
rete stau pe sub „scări", 
în umbra vieții, ele trebuie 
să-și ocupe — la propriu și 
la figurat — locul central 
în atenția celor cărora li 
se adresează. Și să fie 
scrise de ei.

Schimbarea unui ar
ticol de la o zi la 
alta, „ediția specială" —

Expozifia Henri Catargi

mijloace ale unei publici
tăți dinamice, fierbinți — 
întrețin, se știe, pulsul a- 
tenției generale. Se petrec 
însă fenomene curioase. 
Unele gazete de perete se 
transformă, prin neprime- 
nire, în veritabile arhive, 
îngălbenite, articolele ca
pătă patina manuscriselor 
rare...

Se apropie vremea sece
rișului, dar gazetele de pe
rete ale cooperativei agri
cole de producție din Leș 
și ale S.M.T. Ghiorac, ra
ionul Salonta, mobilizea
ză... „Cu toate forțele la 
însămînțările de primă
vară". La uzinele „Victo
ria" din Călan, cîteva ga
zete vestesc apropierea zi
lei de 1 Mai.

La oțelăria uzinei „Trac
torul", în fața unei gazete 
de perete îmbătrînite, teh
nologul Iosif Mate ridică 
din umeri.

— Am multe sarcini, nu 
le pot cuprinde pe toate. 
Sînt membru al biroului 
organizației de bază, pro
pagandist și responsabil al 
gazetei de perete.

Cum poate fi lăsată 
la voia întîmplării apari
ția regulată a acestor ga
zete ? Nu le controlează, 
nu le îndrumă nimeni ? 
Există, mărturisită sau nu, 
tendința de a lăsa gazeta 
în grija unui singur om, a 
responsabilului și de a o 
lua în atenție doar în 
preajma marilor sărbă
tori. Și, poate nimic nu 
grevează mai tare asupra 
rostului unor gazete de pe
rete decît mentalitatea pă
gubitoare, de esență for
malistă, a „festivismului". 
Gazeta de perete e un to
varăș de fiece zi al colec
tivului, nu un oaspe care 
apare doar la zile mari în 
haine sărbătorești.

— "Wl—

O manie a grandiosului 
(spirit de paradă plus prost 
gust) a transformat unele 
gazete de perete într-un 
fel de piese decorative 
monumentale sau într-un 
mobilier ciudat... nici bu
fet, nici dulap. Furnir de 
nuc și aluminiu, bare ni
chelate, șiruri de ghivece 
cu flori, catifea și mătase. 
Pentru ce ? Cine poate 
confunda eleganța simpli
tății, aspectul atrăgător, 
datorat bunului gust și e- 
conomiei de mijloace, cu a- 
cele construcții greoaie 
care strivesc, sub fast și 
pompă, conținutul ?

— Avem cîteva gazete 
numai vopsele, fier forjat, 
neon și tot felul de zor
zoane. Dar oamenii nu prea 
zăbovesc lingă ele — 
recunoaște Gheorghe Po
pescu, responsabilul ga
zetei centrale de la uzinele 
„Victoria“-Călan. De ce ? 
Sînt neinteresante. Nu ri
dică probleme de interes 
larg. Nu se agață cu în
drăzneală de lipsuri. N-ai 
să vezi criticat un maistru 
sau uri' inginer. Mulți res
ponsabili de gazetă își 
spun : „de ce să-mi aprind 
paie-n cap cu critica ?“

Cam același lucru îl 
mărturisește loan Apostu, 
responsabilul gazetei de 
perete din sectorul șasiu 
de la „Tractorul". Lipsuri 
sînt destule în sector, dar 
articolele plutesc într-o 
netulburată cumințenie. De 
ce nu critică ?

— Ușor de spus, filozo
fează responsabilul. Dar cu 
critica e o poveste...

Adevărat, e o poveste. 
Cum să nu fie, dacă gaze
tele de perete — a căror 
menire este tocmai de a 
contribui la crearea, la pro
movarea unei opinii înain
tate, combative — se com
plac într-o dulce aștepta
re ? Și cum să nu fie, dacă 
tocmai cei care răspund de 
aceste gazete (citați mai 
înainte), în loc să acțio
neze principial, împotriva 
rutinei, a comodității, pre
feră să ofteze ?

Nu e limpede ce trebuie 
să fie gazeta de perete ? 
Ne reîntoarcem la opinia 
citată la începutul acestui 
articol...

Că Henri Catargi, artist din ge
nerația de 70 de ani, este la vîrsta 
aceasta la iei de activ, și de crea
tor activ, ca în plină tinerețe, o 
demonstrează cu prisosință înalta 
calitate estetică a celor patruzeci 
de picturi, în ulei și în acuarelă, 
pe care le întrunește expoziția re
centă. Peisagist de o viziune cu to
tul proprie, impregnată de o sensi
bilitate clasică pentru măreția pri
veliștilor, în special, Henri Catargi 
a făcut după 23 August 1944 pasul 
de la peisajul și natura moartă, 
practicate predilect în perioada 
dintre cele două războaie, la por
tretul individual și de grup, ca și 
la compoziția inspirată din viața 
cotidiană, dîndu-ne în ultimele 
două decenii neuitate imagini de 
oameni ai muncii, țărani coopera
tori și muncitori din industrie, în 
figurile cărora artistul surprindea 
noblețea inegalabilă a unui mare 
echilibru moral, a unei armonice 
structuri interioare. Caracterul e- 
xemplar al acestor portrete, pre
zentate ca atare sau integrate în 
scene „de gen” semnificative pen
tru zilele noastre, a ridicat me
sajul artei lui Catargi pe o treaptă 
superioară de comunicare a valo
rilor umaniste.

Integrarea, în opera sa, a aspec
telor noi pe care revoluția din țara 
noastră le-a conferit peisajului, s-a 
produs, mai ales prin descoperirea 
de către pictor a valențelor poeti
ce incluse în priveliștea industria
lă. De foarte recentă dată — un 
an, un an și jumătate — sînt peisa
jele din rafinării și șantiere, pre
zente în expoziția de față, prefi
gurate în cele imediat anterioare 
prin cîteva tablouri ce înregistrau 
încîntarea artistului în fața univer
sului geometric nou de forme des
coperit în halele și secțiile in
dustriei metalurgice și în șantiere
le navale. Plenitudinea pe care o 
permite construcției unui tablou, 
limbajul saturat de geometrie ce 
traduce prezența obiectului indus
trial (arhitectură și mașină, deopo
trivă și simultan), îl conduce pe 
artist la o euforie, în care lirismul 
său se regăsește intact, dar trans
pus, cum am putea spune, la o oc
tavă superioară. E ca o descoperi
re de nouă structură muzicală, me
nită să întregească registrul afec
tiv al artistului și imaginea lui 
despre lume, îmbogățită cu un e- 
lement în care natura și omul își 
au fiecare partea lor. Pictorul 
adaugă astfel la suita, mira
culos de tinerește realizată, a pei
sajelor ce condensează biogra
fia pămîntului patriei, receptate cu 
specificul lor geologic și geogra
fic, o altă suită, în care aspectul 
vizual al priveliștei este rezulta
tul intervenției conștiente a omului, 
a muncii colective pentru transfor
marea naturii.

Pentru ca un contemplativ ca 
Henri Catargi să fi putut ajunge 
la aceasta, este limpede că sufle
tul său a trebuit să se descopere 
adînc impregnat de transformările 
mediului. Catargi are nu numai 
antenele necesare ca să le recep
teze, ci și timbrul sufletesc cores
punzător rezonanței lor lirice. 
Mulți artiști au abordat, o dată cu 
genul peisajului industrial, tema 
nouă a transformării aspectului na
turii prin voința omului. Dar e rar 
să găsești un suflu atît de gran
dios (și de grandios fără nici o 
retorică, fără ostentație, prin sim
pla oglindire și selecție a structu

rilor specifice ale priveliștii), ca în 
tablourile lui Catargi. Ritmurile 
compoziționale, cadrajele echili
brate într-un chip ce dă priveliștii 
caracter festiv în cadrul cotidia
nului necontrafăcut, și autoritatea 
volumelor, resimțite în materiali
tatea lor concretă, ca mari sectoa
re spațiale ocupate de obiecte, al- 
ternînd cu mari pauze creatoare de 
tensiune în spațiu, sînt mijloacele 
Bpecifice care contribuie, deopo
trivă cu armoniile nobile de culoa
re, ținute în gamele discrete ale 
coloranților vechi, vegetali, din co
voarele nord-moldovenești și ma
ramureșene, la un efect optic ce 
nu se întîinește decît la marii 
maeștri.

Catargi are sobrietatea construc
ției și linearitatea plină ae o gra
ție gravă, deprinse din contactul 
îndelung cu pictura marelui Pal- 
lady, de care îl apropie și simpli
ficarea plină de noimă a suprafe
țelor și reducerea lapidară a for
melor la esențial, dar are în plus 
o amploare a cuprinderii peisagis
tice — (la Pallady restrînsd ia 
fragment), care-1 face moștenitor al 
clasicismului secolului XVII, al lui 
Lorrain și Poussin, trecut prin lecția 
de modernitate a unui geometru 
ideal al realității cum a fost Ce
zanne. In cultura românească 
Henri Catargi își are locul bine 
stabilit, pe care i-1 conferă un ta
lent de o formulă superioară, aso
ciat cu conștiința că slujește o artă 
cu mari tradiții, pe care le cunoaș
te și le iubește, înnoind în chip 
creator o direcție devenită perma
nentă a picturii românești : aceea 
a reafirmării, cu fiecare operă, a 
unui conținut de nobilă poezie, pri
lejuită de încîntările vizuale, aceea 
a unei arte care a eliminat gratui
tatea din plăcerea de a picta, an- 
gajîndu-se adînc pe linia pledoa
riei pentru valorile umanismului.

Două dintre lucrările lui H. Catargi aflate in ex
poziția personală a pictorului : 

„ȚĂRANCA CU COȘUL" (sus) 
„NATURA STATICA" (jos)

Ion FRUNZETTI

FOILETON
de Nicujă TANASE

Cumpărați 
hipopotami ?

Raid-anchetă realizat de Victor VÎNTU 
în colaborare cu coresp. regionali : 
Nicolae MOCANII, laurenfiu VISKI

Cînd am fost ultima oară în Africa 
ecuatorială m-am împrietenit cu o mul
țime de băștinași. Stăteam de vorbă cu 
ei pînă mi se închideau ochii de somn. 
Dar nu mă culcam. Trăgeam din lulea, 
mîncam banane, curmale și arahide, și 
iar discutam. Nu e prea lesne de explicat 
ce prietenie s-a legat între mine și ei. La 
despărțire, toți prietenii mei au plîns. 
Șeful unui trib mi-a spus într-o limbă 
necunoscută de dumneavoastră :

— Ce dorință ai ? Spune-mi ce dorință 
ai și ca semn de veșnică prietenie ți-o în
deplinim.

N-am avut de lucru și am spus :
— Acasă la mine am pisică, am șori- 

car, cîine lup, am cîțiva gîndaci de bucă
tărie... Eu iubesc foarte mult animalele, 
și în special hipopotamii. Dacă aș avea 
la mine acasă, la București, un hipopo
tam, aș face praf toți vecinii mei care au 
Wartburg-uri, Fiat-uri de 850, 1 100, 
1 300...

N-am zis bine hipopotam că mi-au și 
adus unul.

— E elatimud la (să vă traduc: „al 
dumitale e“).

Frumos animal și mai ales blind. Dar 
avea peste 2 000 de kilograme. Și în va
liza mea, oricît m-aș fi chinuit, n-ar fi 
intrat. M-am scuzat:

— Știți, eu nu plec direct la București, 
altminteri îl luam. Am altă rută. De-aici 
mă duc în Etiopia, să iau un interviu pen
tru „Sportul popular" maratonistului 
Bikila Abebe, de-acolo merg la Teheran, 
și numai după ce-mi vizitez niște rude din 
Pamir, mă întorc în Piața Romană, unde 
locuiesc.

Ne-am îmbrățișat, ne-am luat adresele, 
m-au condus toți pînă la prima stație de 
cămile...

Am călătorit eu cit am călătorit și cînd 
am ajuns acasă — cea mai mare surpriză a 
vieții mele : la Vama din București mă 
așteptau 649 de hipopotami. Prietenii mei, 
foarte atenți, îmi trimiseseră 650, unul 
însă a murit pe drum. Mi-au mai trimis 
o girafă, zece antilope și un bilet : „Ai du
mitale sînt. numai zece, restul pînă la 650 
vinde-i și trimite-ne banii în rate lunare, 
ori chiar trimestriale".

Spuneți și dumneavoastră ee poate să

facă un biet european cu zece hipopotami 
și unde să vîndă restul ? Cu girafa am 
rezolvat. O întrebuințez în loc de prăjind 
de rufe, din cele 10 antilope mi-am făcut 
pantofi Guban. M-am dus pe la toți prie
tenii mei și i-am. întrebat :

— Cumpărați hipopotami ? li dau și-n 
rate.

Deși prieteni, s-au uitat la mine ca la 
un televizor fără tub catodic. Am încercat 
la o grădină zoologică.

— Noi ți-am cumpăra unul, hai chiar 
doi. Dar n-avem lac și nici măcar un flu
viu ca-n Africa. Dacă am avea fonduri de 
investiții, am trage un fluviu prin spatele 
grădinii zoologice. Cu plăcere, dar nu se 
poate.

Am încercat la Circ. Directorul m-a în
trebat :

— Ce fac hipopotamii dumitale ?
■— Mulțumesc, bine sănătoși.
— Întrebam ce număr de atracție se 

pricep să facă, nu cum se simt.
Dacă am văzut că mă ia așa, am plecat. 

Bineînțeles necăjit. Ce fac cu 649 de hipo
potami ? Puteți să mă faceți mistic, puteți 
spune orice despre mine, dar există o pu
tere supraomenească. Și puterea asta 
supraomenească mi-a bătut la ușă. Era 
întruchipată în urececist. Mi-a zis :

— Am aflat, că dumneata ai niște hipo
potami greu vandabili.

— Exact.
— Vrei să scapi de ei ?
— Mai e vorbă ?
— Vrem să-ți dăm o mînă de ajutor. 

Trimite-mi-i mie.
— Dar cine ești dumneata ?
— De la U.R.C.C.-Craiova, li trimiți la 

depozitul de lingă gară și în cîteva săp- 
tămîni te scap de ei. Ii spui responsabilu
lui că ai discutat cu mine.

Așa am făcut și am scăpat de hipopo
tami. E adevărat că se naște întrebarea : 
Cum au fost vlnduți și cui 1 Credeți-mă, 
în momentul cînd am primit decontul, 
m-am mirat și eu. M-am deplasat la de
pozitul U.R.C.C. de lingă gară.

— Tovarășe responsabil, cum ai vindut 
hipopotamii 1

— Cu amănuntul. Cite unul de fiecare 
cumpărător.

— Aveți aici tn Craiova oameni care 
duc lipsă de hipopotami ?

— Nu.
—• Atunci ?
— I-am obligat să-i cumpere. Cum ? 

Simplu. „Arta lemnului" Craiova execută 
un tip de mobilă care este grozav de 
căutat. Cînd aud doritorii de mobilă că ne 
sosesc garnituri în depozit vin de cu 
noapte, fac liste, se dau bonuri de ordine..

— Și hipopotamul ?
— Greu mai înțelegi... care vrea să 

intre în posesiunea unei garnituri tip 
„Oltenia" îl obligăm să cumpere și un 
hipopotam.

— Și dacă refuză ?
— Dacă refuză ? Nu cumpără hipopo

tam, nu cumpără nici mobilă. Strigăm: 
„Altul la rînd".

— Și înainte de a vă veni hipopotamii? 
Ce vindeați pe lingă mobilă ?

— Altă marfă. De pildă paturi pentru 
copii ori de o sută de lei cărți de autori 
greu vandabili...

— Am auzit că și coșciuge.
— Poate în altă parte. La noi nu. Nu 

ținem asemenea articole.
— Dar dacă ați ține și ați avea stocuri 

supranormative ?
— Cu aprobare de la șefi, am scăpa 

de ele.
— Hipopotamii i-ați terminat. De-acum 

încolo cum vă descurcați ?
— Nu ne duce grija.
Totuși, ca să-i ajut, am scris prietenilor 

mei din Africa să-mi mai trimită un stoc 
de 1 000 hipopotami, 1 000 de cămile, 1 000 
de girafe, 1 000 de elefanți... Abia după 
ce am făcut comanda, mi-am dat seama 
că am făcut o neghiobie.

Ce fac eu ou atîtea animale sălbatice, 
dacă se iau cumva măsuri la Craiova să 
nu se mai vîndă mărfuri in mod condi
ționat ? Dar nu cred că se iau măsuri!

Acest foileton a fost scris după scrisoa
rea trimisă redacției de cititorul nostru 
Andrei Filon, care și-a cumpărat mobilă 
tip „Oltenia", dar care n-a avut fericita 
ocazie să pună mina pe un hipopotam, ci 
doar pe niște cărți în valoare de o sută 
de lei.

Aceleași cărți pe care le mai avea de 
la cumpărarea frigiderului.
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CINEMATOGRAFE

Laleaua neagră — film pentru 
ecran panoramic : Patria (Bd. Ma- 
gheru nr. 12—14). Inttlnire la 
Ischia — cinemascop : Republica 
(Bd. Magheru nr. 2), București 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 6), 
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5). America, America (ambele 
serii): Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), 
Grădina „Doina" (str. Doamnei 
nr. 9), Grivița (Calea Griviței — 
podul Basarab), Flacăra (Calea 
Dudești nr. 22), Miorița (Calea 
Moșilor nr. 127). învierea — am
bele serii : Carpați (Bd. Magheru 
nr. 29). Săritură tn Întuneric 
(completare Arta chineză de de
cupare) : Capitol (Bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej nr. 16 — rulează și la 
grădină), Floreasca (str. J. S. Bach 
nr. 2). Jungla tragică : Festival 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. li. 
rulează și la grădină), FeroySL. 
(Calea Griviței nr. 80), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Caidul 
(completare Gura lumii) : Victoria 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 7). 
Ianoșik — cinemascop (ambele 
serii) : Central (Bd. Gh. Gheor
ghiu-Dej nr. 2). Bădăranii (com
pletare Noi și soarele) : Lumina 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 12). 
Spre culmi: Union (str. 13 De
cembrie nr. 5—7), Dacia (Calea 
Griviței nr. 137). Program pentru 
copil : Doina (str. Doamnei nr. 9). 
Asta-i tot ce s-a tnttmplat (com
pletare Zilele Sighișoarei) : Doina 
(str. Doamnei nr. 9). Trei grăsuni
— Caii arabi — La hotarul a două 
lumi — Acolo unde Carpațli tn- 
ttlnesc Dunărea: Timpuri Nc 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 18). 
Casa Ricordi : Giulești (Calea 
Giulești nr. 56). Femeia necu
noscută : Stadionul Dinamo (Șos. 
Ștefan cel Mare), Arenele Liber
tății (Parcul Libertății), Buzești 
(str Buzeștl nr. 9—11), Modern 
(Piața G. Coșbuc nr. 1). Bufonul 
regelui: Grădina „Buzești' (str. 
Buzești nr. 9—11). Veselie la 
Acapulco (completare Artiști a- 
matori) : Cultural (Piața I. Pinti- 
lie nr. 2), Neamul Șoimăreștilor — 
cinemascop (ambele serii) — com
pletare Șoptrle : Înfrățirea Intre 
popoare (Bd. Bucureștii Noi). 
Can-Can — cinemascop : Excelsior 
(Bd. 1 Mai nr. 174). Fernand cow
boy (completare Comori de artă 
românească) : Cringași (Șos. Crin- 
gași nr. 42). De doi bani violete : 
Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57 — ru
lează și la grădină). Pădurea 
sptnzurațllor — cinemascop (am
bele serii) — completare Delta, ra
iul albinelor: Unirea (Bd. 1 Mai 
nr. 143 | rulează si la grădină). 
Fiul căpitanului Blood — cinema
scop (completare Secolul gtndirii 
omenești) : Tomis (Calea Văcărești 
nr. 21 i rulează și la grădină), Me
lodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț 
str. Lizeanu). Două etaje de fe
ricire : Vitan (Calea Dudești nr. 
97). Bine ați venit (completare 
Baletul negru din Senegal) : Mun
ca (Șos. Mihai Bravu nr. 221), 
Cosmos (completare Joris Ivens
— Șos. Pantelimon nr. 89). Oliver 
Twist : Ponular (Str. Mătăsari nr. 
31) Wlnnetou — cinemascop 
(completare Iosif Kelmonski): Arta 
(Calea Călărași nr. 153: rulează 
și la grădină), Drumul Sării (Str. 
Drumul Sării nr. 30). Cronica u- 
nei crime — cinemascop (com
pletare Eu și oglinda) : Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221: rulează 
si la grădină). Scaramouche — ci
nemascop (completare Pionieria 
nr. 3/1965) : Viitorul (Str. M. Emi- 
nescu nr. 127). Animalele (com
pletare Pionieria nr. 3/1965) : Co- 
lentina (Șos. Colentina nr. 84 ; 
rulează și Ia grădină). Hocheiștii
— cinemascop (completare Gelo
zie) : Volga (Șos. I. Pintilie nr. 
61). Hanka : Rahova (Calea Raho- 
vei nr. 119 : rulează și la grădi
nă). Baby Mătyăs : Progresul 
(Șos Giurgiului nr. 3). Dă-i Înain
te fără grijă (completare Soare 
in sticlă) : Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196 — rulează și la 
grădină). Merii sălbatici (comple
tare Puiul de vultur) : Ferentari 
(Calea Ferentari nr. 86). Nuntă cu 
peripeții (completare Locuința) : 
Cotroceni (Sos. Cotroceni nr. 9). 
Arena circului (completare Dinco
lo de cercul polar) : Pacea (Bd. 
Uverturii nr. 70—72). Regina ctn- 
tecelor : Grădina „Vitan" (Calea 
Dudești). Parisul vesel : Grădina 
„Progresui-Parc" (Piața Libertății). 
Cum se reușește In dragoste : Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale a R.P.R. (Piața Scînteii).

|TELE VIZIUNE

Orele 19,00 — Jurnalul televizi
unii. 19,20 — Pentru pionieri și 
școlari : Cum se Întocmește un 
insectar. 19,50 — Orizont ’70. 20,10
— Spectacolele săptămînii. 20,25
— Filmul documentar „Pictlnd
natura". 20,45 — Teleîilatelia.
21,00 — „Frumoasele nopți de iu
lie" — Transmisiune de la Mos
cova. 21,40 - Noi centre muzicale 
pe harta țării, tn tncheiere : bu
letin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea

Ieri în țară : Vremea a fost căl
duroasă, cu cer variabil, tn cursul 
după-amiezii s-au semnalat aver
se locale, însoțite de descărcări 
electrice în Banat și nordul Do- 
brogei și izolat în regiunea de 
nord. Vîntul a suflat srab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului 1» 
ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 21 de grade la Intorsura 
Buzăului și Baraolt și 31 de grade 
la Băilești și Călărași. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, 
cu cer temporar noros. Tempera
tura maximă a atins 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 Iulie. în țară : Vre
me ușor instabilă, mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi 
sub formă de averse, însoțite izo
lat de descărcări electrice. Vîntul 
va sufla slab pînă la potrivit din 
vest. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 12 și 
22 de grade, iar maximele între 
22 și 32 de grade. In București : 
Vreme schimbătoare, mat ales la 
începutul Intervalului. Tendințe 
de ploaie slabă. Temperatura în 
creștere.



SClNTElĂ PAGINA 3

cupaCLUJUL Șl PITEȘTIUL
lAFOTBAl ÎN FINALĂ

La 11 iulie, pe stadionul „23 
August’ din Capitală, prețiosul 
troleu al „Cupei R. P. Române' 
și-l vor disputa Știința Cluj și Di
namo Pitești. Așadar — caz foar
te rar — o finală de „Cupă* fără 
echipe bucureștene. Istoria, de 
peste 30 de ani, a popularei com
petiții fotbalistice, menționează 
că astfel de situații s-au mai în- 
tîmplat doar de 3 ori pînă acum : 
in ediția 1933—34 (Ripensia Ti
mișoara — Universitatea Cluj 
5—0), în 1947—48 (I. T. Arad — 
C.F.R. Timișoara 3—2) și, ceva 
mai recent, în 1956 (Progresul O- 
radea — Energia Cîmpia Turzii 
2—0).

Cum s-au calificat fotbaliștii 
piteșteni și cei clujeni ? Fiecare 
din semifinalele desfășurate ieri 
își are neprevăzutul ei.

CINE ȘTIE SĂ LUPTE 

CÎȘTIGĂ
Meciul de la Ploiești, dintre Di

namo București și Dinamo Pitești, 
părea fără importanță, bucureș- 
tenii (campionii pe 1965, dețină
torii „Cupei' din 1964) fiind con
siderați mari favoriți. Pornind 
poate de la o astfel de presupu
nere, obișnuiții tribunelor stadio
nului ploieștean s-au abținut să 
urmărească meciul. De altfel, la 
ora de începere a jocului, doar 
vreo 2 000 de spectatori erau pre- 
zenți în tribune.

încă de la primele schimburi 
de mingi s-a văzut clar că echi
pa campioană privește cu ușu
rință partida. E drept, campionii 
dominau, dar toate acțiunile lor 
ofensive se năruiau, ca de un zid, 
de apărarea masivă, întărită și 
promptă a piteștenilor. Șuturile lui 
Frățilă, Haidu, Pîrcălab nu și-au 
atins niciodată ținta, cel mult 
mingea ricoșînd în corner din pi
cioarele adversarilor. Formația 
piteșteană, mulțumită în general 
că poate să se apere cu succes, 
n-a încercat decît rareori să trea
că la contraatac. Și așa, timp de 
vreo 30 de minute, jocul s-a des
fășurat la întîmplare, echipa 
bucureșteană acționînd fără ori
zont, iar piteștenii căutînd să 
mențină un scor alb. își făceau 
probabil calculul de a se califi
ca, în cele din urmă, pe baza me
diei de vîrstă...

Iată însă că în min. 30, un atac 
al piteștenilor capătă ceva mai 
multă incisivitate prin aportul lui 
Țîrcovnicu. Mai întîi, acesta îl 
încearcă pe Uțu printr-un șut de 
la distanță. Portarul dinamovist 
respinge greu mingea, dar tot în 
picioarele adversarilor. Piteștenii 
organizează un nou atac. Apăra
rea campionilor nu intervine la

Campionatele 
universitare
Finalele campionatelor republi

cane universitare la jocuri spor
tive continuă pe mai multe baze 
sportive din Capitală.

Iată cîteva dintre ultimele re
zultate: fotbal Cluj — Tg. Mu
reș 6—1 (6—1), București II — 
Iași 3—1 (1—0); volei masculin 
Craiova — Pitești 3—1, Brașov — 
Cluj 3—0, București I — Timi
șoara 3—0, Brașov — Petro- 
șeni 3—0; handbal Galați — 
Iași (mase.) 8—7, București I — 
Brașov (mase) 28—19, Timișoara 
— București II (fem.) 9—4.

Astăzi sînt programate meciuri 
de fotbal (pe stadioanele Poli
tehnica și I.M.F., de la ora 15,30), 
baschet și volei (pe terenurile 
Universitatea și I.M.F., de la 8,30 
și 15,30).

„SCENOGRAFIA** STRĂZII
(Urmare din pag. î-a)

Cred că organele comerciale ar 
trebui să țină seama de faptul că 
o vitrină este mai frumoasă atunci 
cînd expune mai puține mărfuri, le
gate însă de o idee, decît atunci 
cînd etalează exponatele tuturor sec
țiilor, ca pe o listă de prețuri. In 
afara unei idei originale care să a- 
tragă privirea șl eventual să-l și 
amuze pe trecător (umorul este in
tens folosit în arta publicitară mo
dernă), se impune și o prezentare 
decorativă de bună calitate, atît sub 
raport artistic cît și al materialelor 
întrebuințate. Am văzut o dată o vi
trină în care erau expuse confecții 
din materiale neșifonabile. Pentru a 
reliefa sugestiv această însușire, între 
atrăgătoarele obiecte în culori des
chise era plasată o instalație veche 
de călcat, cam de pe la 1 900, rugi
nită. cu piese lipsă, cu o pernă uzată 
din care ieșeau paiele pe la cusă
turile destrămate. Deci, fantezie și 
umor, un contrast voit față de măr
furile expuse, un mic spectacol pe 
care trecătorul îl poate privi cu in
teres, care îl cîștigă și îl reține în 
cele din urmă. 

timp; dezorientată, îl lasă nemar
cat pe Naghi la numai 3—4 m în 
fața porții lui Uțu. O centrare pre
cisă a piteștenilor îl găsește pe 
Naghi; șutul acestuia, puternic, 
precis, face ca mingea să intre 
în poartă, cu tot plonjonul dispe
rat (dar nesigur 1) al lui Uțu.

Partida capătă un nou aspect. 
Piteștenii atacă mai decis, în 
timp ce bucureștenii — surprinși 
— comit numeroase greșeli teh
nice și de orientare. N-a lipsit 
mult ca in min. 36, de exemplu, 
Țurcanu să majoreze scorul la 
2—0 pentru echipa sa. De două 
ori în același minut el a fost în 
situații clare, dar întîi a luftat, 
iar la faza imediat următoare l-a 
silit pe Uțu să plonjeze în extre
mis.

Campionii preiau inițiativa. A- 
tacă în viteză, depășesc primul 
eșalon defensiv al piteștenilor, se 
apropie vertiginos de poartă, șu- 
tează din toate pozițiile. Apăra
rea adversă nu poate fi depășită. 
Prin salturi pe cît de spectacu
loase, pe atît de sigure și opor
tune, tînărul portar Niculescu cu
lege nu numai mingile șutate de 
înaintarea campionilor, dar și a- 
plauzele publicului. Pe măsură 
ce timpul trece, dinamoviștii 
bucureșteni (ca și cei piteșteni) 
devin tot mai nervoși. Duritățile 
iau locul intrărilor corecte la ba
lon. Spre siîrșitul partidei, la un 
atac pe partea stingă, Haidu este 
faultat în careu. Faza continuă, 
ca și cum nu s-ar fi întîmplat ni-

Joc la disperare (fază din meciul 
disputat ieri la Ploiești)

Foto : M. Cioc

Ciclism pe litoral
CONSTANȚA (prin 

telefon). — La sfîrșitul 
săptămînii trecute, ci
cliștii noștri au partici
pat pe litoral la două 
importante competiții 
interne: campionatul
republican de contracro- 
nometru pe echipe (100 
km pentru seniori și 50 
km pentru juniori), des
fășurat pe șoseaua Con
stanța — Tulcea, și cam
pionatul de semifond 
individual (80 km seni
ori și 50 km juniori), pe 
un circuit la Mamaia.

Spre deosebire, de în
trecerea de contracro- 
nometru,' proba de ieri, 
pe circuitul de la Ma
maia, a avut o desfășu
rare anostă. După par
curgerea cîtorva ture, 
Moldoveanu și Egyed

Evitarea șablonului, a monotoniei, 
folosirea elementelor care individua
lizează trebuie să călăuzească și 
concepția prezentării firmelor, a re
clamelor luminoase sau a celor strict 
grafice. Iar în amplasarea lor se cu
vine să se țină seama și de ansam
blul arhitectural pe care urmează să 
fie instalate. Cîteodată firmele de 
neon sînt așezate la întîmplare, dău- 
nînd compoziției arhitectonice. Bună
oară, săltărețul cetățean care țîș- 
neșfe din ceașca de cafea, plasat pe 
singurul perete gol al blocului unde 
se află magazinul „Unic’. Această 
suprafață netedă trebuia să rămînă 
curată, rolul ei fiind și de a echilibra 
printr-un volum compact șirurile de 
ferestre continue care traforează blo
cul. Nerespectarea unei legi de com
poziție plastică dă ansamblului un 
aspect hibrid, sporit de desenul nu 
prea inspirat al reclamei.

Alăturate vitrinelor, firmele de 
neon, bine repartizate și frumos co
lorate, dau farmec străzilor seara, 
creează fizionomia nocturnă a orașu
lui, la fel de importantă ca și cea 
de zi. Există din ce în ce mai multe 
posibilități de nuanțare a luminii de 
neon, dar din păcate apar adesea

mic... Scorul nu se modifică nici 
după ce, în ultimele 2—3 minute, 
echipa bucureșteană atacă pe un 
front larg, cu toate forțele.

Victorioși cu I—0, dinamoviș
tii din Pitești și-au asigurat ast
fel calificarea în finală. Fără în
doială, ei au obținut un succes 
meritat care nu poate fi pus prea 
mult pe seama comportării sla
be a echipei bucureștene. După 
cum remarca și antrenorul Ilie 
Oană, observator federal la a- 
cest meci, „Dinamo București 
n-are nici o scuză pentru forma 
slabă în care s-a prezentat ieri; 
jucătorii, în marea lor majorita
te, au început prea relaxat me
ciul și n-au știut apoi ca, prin 
calm și pase precise, să depă
șească o apărare supranumeri- 
că. Insuccesul bucureștenilor se 
datorește și portarului Nicules
cu, care, în formă excelentă, a 
salvat cel puțin 3—4 goluri’.

AVANTAJUL

TINEREȚII
Semifinala de la Brașov (Știin

ța Cluj — Progresul București) 
a avut, de asemenea, un dezno- 
dămînt neașteptat: clujenii s-au 
calificat pe baza mediei mai scă
zute de vîrstă a formației. A- 
ceasta întrucît la încheierea ce
lor 90 de minute și apoi, după 
prelungirile regulamentare, ta
bela de marcaj arăta egalitate.

Referitor la desfășurarea me
ciului de la Brașov, coresponden
tul nostru N. Mocanu ne-a trans
mis că ambele echipe au luptat 
cu înverșunare pentru victorie. 
Timp de 120 minute, jucătorii au 
aruncat în luptă toate forțele, din 
păcate făcînd uz și de numeroa
se durități.

După o repriză de tatonări re
ciproce, în care nu s-a înscris 
nici un gol, Progresul deschide 
scorul. In minutul 53, Ia o fru
moasă acțiune colectivă, D. Po
pescu înscrie. Nu mult după a- 
ceea, clujenii beneficiază de o 
lovitură de la 11 m. Adam trans
formă: 1—1. în prima prelungire 
Știința ia conducerea. Autorul 
golului: Adam, în minutul 95. In 
minutul imediat următor. Ia un 
fault în careu al clujenilor, D. 
Popescu execută un 11 m și ega
lează. Progresul caută să iniție
ze noi atacuri. De cîteva ori reu
șește, însă nu mai fructifică ni
mic. Pînă la sfîrșit. clujenii joa
că prudent, știind că, mai tineri 
fiind (în prealabil ei și calcula
seră media de vîrstă), se vor pu
tea califica în finală si cu un re
zultat egal. Ceea ce s-a și în
tîmplat.

Ion DUMITRIU

(Steaua) au reușit să 
evadeze.

„Grosul" plutonului s-a 
mulțumit cu postura de 
pașnic urmăritor, nefi- 
ind atras nici măcar de 
lupta pentru locul trei 
în clasament. „Păzlrea" 
adversarilor, a colegilor 
de echipă constituie 
într-adevăr o tactică, 
dar de aici și pînă la 
indolența cu care erau 
disputate sprinturile la 
fiecare tură, există desi
gur o distanță aprecia
bilă. Atmosfera de indi
ferență din timpul aces
tei probe s-a reflectat și 
in faptul că din cei 46 
alergători care au luat 
startul, doar 10 au în
cheiat cursa.

Constantin ANI

PE SCURT DE PESTE HOTARE
• Aproape 100 000 de spectatori au urmărit du

minică la Moscova meciul internațional amical de 
fotbal dintre echipele U.R.S.S. și Braziliei. Fotbaliș
tii brazilieni au dominat, repurtînd victoria cu sco
rul de 3—0 (2—0). Au marcaf:1 Pele (2) și Flavio.

• Cea de-a 5-a ediție a cursei cicliste internațio
nale „Tour de l’Avenir* s-a încheiat la Barcelona, 
unde 84 de concurenți rămași în cursă și-au disputat 
ultima etapă — confracronomefru individual, în două 
manșe, pe un circuit de 9,800 kilometri. Locul întîi 
a revenit alergătorului francez Bernard Guyot cu 
timpul de 29’05’’ (pe distanța de 19,600 kilometri). 
Cicliștii români au realizat următoarele timpuri: 
31’23" — Zanoni, 31’46’’ — Ciocan, 36’27” — Suciu.

• Proba de săritură cu prăjina din cadrul con
cursului atletic de la Minsk a revenit sportivului so
vietic Nikolai Keidan cu performanța de 4,70 m. Pe 
locul doi, cu același rezultat, s-a clasat P. Astafei.

• Jucătoarea australiană Margaret Smith a cîști- 
gaf proba de simplu femei la turneul internațional 
de tenis de la Wimbledon, învingînd-o cu 6—4, 
7—5 pe Maria Bueno (Brazilia), într-un meci care a 
durat 55 de minute. La simplu bărbați, cîștigătorul 
a fost fot un reprezentant al Australiei, Roy Emerson, 
victorios cu 7—5, 6—4, 6—4 în fața compatriotului 
său Fred Stolle.

firme cu același scris subțiratic și 
impersonal, de cele mai multe ori 
în nearmonioasa combinație de roșu 
și albastru. O gamă de culori mai 
bogată și mai multe sisteme de a crea 
jocuri mobile de lumini ar însufleți 
prin varietate peisajul citadin. în a- 
ceeași idee, cred că ar merita mai 
multă osteneală operațiunea de 
botezare a restaurantelor, bufe
telor, cofetăriilor sau a magazine
lor. Ni se pare nefericită pasiunea 
diferitelor T.A.P.L.-uri pentru geogra
fie sau, și mai rău, pentru o nume
rotare abstractă (Unifatea numărul...) 
Ca și felul de a intitula strict funcțio
nal magazinele care vînd același 
sortiment de mărfuri (Mercerie, Pro
duse lactate, Băcănie etc.), firmele 
avînd pe deasupra aceeași culoare și 
același model de litere. Cu cît ar fi 
mai atrăgătoare pentru consumatori 
localuri concepute pe o anumită idee, 
cu un caracter precizat, unde totul, 
de la decorația pereților pînă la ve
selă și la îmbrăcămintea ospătarilor, 
să fie unitar, armonizat.

Cred că principiile la care m-am 
referit mai sus sînt valabile și pentru 
diversele domenii ale publicității. în 
primul rînd, în sfera culfural-artistică 
se poate pretinde mai multă fantezie 
creatoare. Afișele de expoziții, de 
teatru sau de film, fațadele și vitri
nele respective nu sînt destul de a- 
tractive. Chiar dacă un spectacol are 
succesul asigurat, nu există nici un

motiv care să-i scutească pe cei în 
drept să neglijeze nivelul publicității 
sub pretext că efortul n-ar mai fi ne
cesar. Un afiș, un program, un panou 
publicitar bine alcătuit fac parte din 
același act de cultură care a generat 
și spectacolul, necesită aceeași grijă 
și exigență artistică. Ele trebuie să-l 
atragă pe spectator, să-l pună în 
atmosferă, să-i sugereze tema fără a-i 
dezvălui simplist și brutal subiectul, 
în leatru progresele sînt mai evi
dente ; totuși pentru un spectacol 
sînt necesare două feluri de afiș (unul 
de text, altul de imagine), lucru care 
nu se practică încă prea des. Pentru 
filme, afișele lasă și mai mult de do
rit, formulele grafice sînt prea limitate 
și de obicei dimensiunile prea reduse. 
Cred că și fațadele cinematografelor 
pot fi îmbunătățite ca aspect. Siste
mul panourilor mari și al fotografiilor, 
care după ce au fost uzate la sălile 
de premieră sînt mutate la cinema
tografele mai modeste, unde sînt eta
late fără nici un fel de retușuri, vă
dește indiferență față de public și 
lipsă de preocupare estetică sau cel 
puțin gospodărească. Fotografiile, 
de obicei difuzate înfr-un format prea 
mic, pot fi mărite și aranjate în dife
rite fotomontaje la intrare sau în 
foaiere, cum au fost, de pildă, frumos 
prezentate la cinematograful „Patria” 
pentru filmul „Pădurea spînzuraților’. 
La fiecare film nou, cinematografele 
mari pot construi un cadru special 
sau diferite dispozitive pe care să fie 
variat prezentate fotografiile supra
dimensionate, repetate, fragmentate

MONDIALELE
DE FLORETĂ - FEMEI

1. Galina Gorohova (U.R.S.S.)
2. Olga Orban-Szabo (România)

PARIS 4 (Agerpres). — Duminică 
seara în sala „Coubertin’ din Paris a 
fost cunoscută noua campioană mon
dială de floretă. La această ediție, în 
lupta directă pentru cucerirea titlului 
suprem au participat patru sportive ro
mânce și două sovietice. Fără îndoială, 
performanța floretistelor noastre de a 
se califica cu 4 reprezentante în turneul 
final constituie un remarcabil succes. 
Pe întregul parcurs al campionatelor, 
reprezentantele țării noastre au repur
tat victorii de prestigiu. Ileana Drîmbă, 
adevărată revelație a competiției, a eli
minat-o pe lldiko Rejto (R. P. Ungară), 
campioană olimpică și mondială, pe 
Palm (Suedia) și Rasfvorova (U.R.S.S.). 
Maria Vicol a realizat un adevărat fur 
de forță eliminînd din concurs, printre 
altele, pe Masciofta (Italia), Gapais 
(Franța) și Regno (Italia).

Finala a fost așteptată cu mare in
teres, majoritatea specialiștilor acor- 
dînd credit la titlul mondial uneia din
tre cele 4 sportive românce. După o 
serie de asalturi deosebit de spectacu
loase, titlul a revenit însă experimen
tatei florefiste sovietice Galina Goro
hova, care a totalizat în turneul final 
4 victorii (4-3 cu Prudskova, 4-2 cu 
Orbon-Szabo, 4-3 cu Vicol și 4-3 cu 
Drîmbă).

M.edalia de argint a fost cucerită de 
reprezentanta țării noastre Olga Orban- 
Szabo (fostă campioană mondială în 
1962 la Buenos Aires), cu 3 victorii 
(tușe 11-13). Ea a dispus cu 4-0 de 
Drîmbă, cu 4-0 de lencic și cu 4-2 de 
Vicol. Valentina Prudskova (U.R.S.S.) 
s-a clasat pe locul trei cu 3 victorii 
(tușe 14-17). Prudskova a cîșflgat cu 
4-3 la lencic, cu 4-0 la Olga-Szabo și 
cu 4-3 la Vicol. Au urmat în clasa
mentul final Maria Vicol — 2 victorii, 
Ecaterina lencic — 2 victorii (de re
marcat că ea a învins-o pe campioana 
mondială Gorohova cu 4-3) și Ileana 
Drîmbă — 1 victorie (la Prudskova).

PRONOSPORT
Concursul nr. 27 din 4 iulie

U.R.S.S. — Brazilia (0-3) 2
Rapid — Știința Cluj (jun.) (1—2) 2
U.T.A. — Farul (jun.) (2—1) 1
Steaua — Progresul (jun.) 
A.S.A. Tg. M. — Știința

(1-1) X

Tim. (jun.) 
Ancora Gl. — Unirea

(2—4) 2

Negrești (baraj C) 
Minerul Corn. — Mlnobradul

(2-0) 1

(baraj C)
Unio S. Mare — Progresul

(2—0) 1

Reghin (baraj C) 
Rai. Cîmplna — I.M.U.

(2-2) X

Medgidia (baraj C) (1-3) 2
C.F.R. Carans. — Dinamo Orad. anulat 
S. N. Oltenița — Oltul Rm.

Vtlcea (baraj C) 
Laromet Buc. — C.I.L.

(1-0) 1

Gherla (baraj C) (3—1) 1

„HOTEL NORD"— o nouă și impozantă construcție pe Calea Grlvlței din Capitală

Cronica
zilei

Delegația parlamentară france
ză condusă de Maurice Schumann, 
președintele Comisiei de afaceri 
externe a Adunării Naționale Fran
ceze, care ne vizitează țara la in
vitația Comisiei de politică externă 
a M.A.N., a făcut duminică o călă
torie în regiunea Dobrogea. După

MAREA VALOARE A LEMNULUI CELULA VIE
(Urmare din pag. I-a)

Realizarea programului de refa
cere și exploatare a pădurilor este 
asigurată de fonduri de investiții 
importante alocate de stat pentru 
mecanizarea intensă a principale
lor operații de lucru, dezvoltarea 
rețelei de drumuri forestiere și a 
parcului auto al întreprinderilor. 
Indicii de mecanizare la doborît- 
secționat și scos-apropiat, opera
ții de bază în exploatările fores
tiere, prevăzuți în șesenal, au fost 
atinși cu doi ani mai devreme. A- 
ceasta constituie o premisă esen
țială pentru îndeplinirea sarcini
lor ce revin ministerului în pe
rioada 1966—1970.

în anii viitorului cincinal, re
țelei existente de drumuri fores
tiere i se vor adăuga alți peste 
10 000 de km ; se va încheia în 
linii mari amenajarea căilor de 
acces pe văi și pe versanți, ceea 
ce va asigura accesibilitatea a- 
proape totală a pădurilor. Aceas
ta va contribui la reducerea dis
tanțelor de scos-apropiat, la efec
tuarea într-o mai mare proporție 
a lucrărilor de îngrijire și igienă 
a arboretelor. întreprinderile de 
construcții forestiere trebuie să or
ganizeze mai temeinic execuția lu
crărilor, să ia măsuri pentru in
troducerea metodelor avansate și 
reducerea prețului de cost pe kilo
metrul de drum construit.

Politica economică a partidului 
de dezvoltare în ritm susținut a 
ramurilor industriale care au asi
gurată în tară baza de materii pri
me își găsește oglindire și în 
industria de prelucrare a lem
nului. Lemnul are în prezent un 
nou destin, esențial diferit de tre
cut. Progresele înregistrate de a- 
ceastă ramură a economiei în pe
rioada planului șesenal reprezintă 
un punct de cotitură sub raportul 
nivelului producției, al dotării teh
nice și — mai ales — al gradului 
de valorificare superioară a ma
sei lemnoase.

în industria de prelucrare a lem
nului s-a îndeplinit cu succes sar
cina trasată de Directivele celui 
de-al III-lea Congres al partidu
lui de a valorifica superior și com
plex masa lemnoasă. Producția a 
crescut într-un ritm mediu anual 
de peste 18 la sută. Continua lăr-

etc., creînd o prezentare dinamică a 
filmului. Nici foaierele de teatru nu 
sinf prea atrăgătoare. De ce să stea 
publicul înfr-un mediu neutru, de 
sală de așteptare ? Inițiativele Teatru
lui de Comedie, Teatrului Mic, Tea
trului „Ion Creangă’ de a organiza în 
foaiere expozifii de arfă plastică sînf 
bine venite ; se pot găsi și noi solufii.

Din cele de mai sus rezultă 
că, indiferent de domeniu, de
corația modernă trebuie să se 
supună și să urmărească a- 
numite principii și legi care 
nu pot fi ignorate. Obiectele 
sînt puse în valoare atunci 
cînd nu sînt înghesuite, cînd 
un fond neutru sau contrastant 
le scoate în valoare caracteris
ticile, cînd ansamblul este di
vers, dar păstrează o concep
ție unitară, cînd se respectă 
legile de compoziție plastică.

Viața noastră se desfășoară 
în mijlocul unui oraș în con
tinuă prefacere și înnoire. 
Bucuria de a munci este sti
mulată și de mediul înconju
rător. Din ce in ce mai mult, 
formele și culorile ne devin e- 
lemente necesare zilnic. Este
tica străzii, perfecționarea ei 
continuă, stimularea interesu
lui pentru formele artistice 
valoroase care să pătrundă cît 
mai mult în peisajul vieții zil
nice vor contribui la înfrumu
sețarea orașului și la educația 
artistică a publicului. 

un scurt popas la sediul Sfatului 
popular al orașului Constanța, 
unde președintele Petre Nicolae, 
deputat al M.A.N., a înfățișat as
pecte privind dezvoltarea economi- 
co-socială a orașului, au fost vizi
tate noi cartiere de locuințe ale o- 
rașului, stațiunile Mamaia, Eforie-

gire a cadrului în care lemnul și-a 
găsit o utilizare rațională este ex
primată sintetic de următorul 
exemplu : în acest an, valoarea 
produselor obținute dintr-un me
tru cub de masă lemnoasă ex
ploatată va fi cu peste 90 la sută 
mai mare decît în 1959, față de 80 
Ia sută cît era prevăzut.

Familia numeroasă a marilor 
unități de industrializare a lem
nului nu este o simplă pre
zență pe harta industrială a 
țării, ea contribuie din plin la 
dezvoltarea celorlalte ramuri ale 
economiei, la satisfacerea cerințe
lor de export, la creșterea pro
ducției bunurilor de consum. în 
numeroasele fabrici noi, construite 
în anii șesenalului, majoritatea in
tegrate în combinate industriale, 
procesele tehnologice au un înalt 
grad de mecanizare, iar unele linii 
sînt complet automatizate. înalta 
eficiență economică a valorifică
rii masei lemnoase în combinate 
este ilustrată de faptul că indi
cele de utilizare a lemnului brut 
a ajuns la C.I.L. Comănești și Su
ceava la 80 la sută, iar la cele 
aflate în construcție va atinge 
85 la sută. Aceste exemple, care 
nu sînt singulare, dovedesc în 
mod grăitor justețea măsurilor 
luate de partid pentru valorifica
rea superioară și multilaterală a 
lemnului pădurilor noastre.

Concentrarea producției în mari 
combinate cuprinzînd fabrici de 
cherestea, placaj, furnir, plăci a- 
glomerate și fibrolemnoase, par
chete, mobilier, uși-ferestre, dota
te cu o tehnică de prim rang, 
constituie o chezășie a înfăptuirii 
sarcinilor de perspectivă. în pe
rioada viitorului plan cincinal se 
vor produce, peste realizările din 
acest an, 188 000 tone de plăci a- 
glomerate și fibrolemnoase, de 1,6 
ori mai multă mobilă. Gama sorti
mentelor se va lărgi cu noi produ
se : drojdie furajeră, placaje mu
late, plăci fibrolemnoase stratifi
cate, case prefabricate din plăci fi
brolemnoase și placaj, tipuri mo
derne de mobilă și altele.

O problemă deosebit de impor
tantă, asupra căreia este necesar 
să ne concentrăm toate forțele, o 
constituie continua îmbunătățire a 
calității produselor Înzestrarea 
întreprinderilor cu tehnica moder
nă, încadrarea lor cu ingineri și 
tehnicieni bine pregătiți, creșterea 
calificării muncitorilor vor asigura 
produselor economiei forestiere o 
calitate superioară. Nu vom pre
cupeți nici un efort pentru ca pro
dusele din lemn purtînd marca 
„Fabricat în România" să se bucu
re de o apreciere crescîndă în rîn- 
durile cumpărătorilor din țară și 
pe piața mondială. Pentru ridica
rea calității produselor vom abor
da noi direcții de cercetare în ve
derea diversificării continue a sor
timentelor. Vor fi aplicate noi pro
cedee tehnologice avansate pentru 
realizarea de produse finite com
plexe. Institutul de cercetări fo
restiere trebuie să se preocupe încă 
de acum de elaborarea unor meto
de mai eficiente pentru controlul 
calității producției, tratarea lemnu
lui și reglarea automată a mașini
lor.

Importantele realizări obținute 
sub conducerea partidului în dez
voltarea economiei forestiere în 
perioada șesenalului reprezintă 
pentru viitorul plan cincinal o 
bază de gospodărire rațională a 
patrimoniului forestier, de valori
ficare superioară și complexă a 
masei lemnoase Colectivele între
prinderilor din economia forestie
ră. specialiștii din institutele de 
cercetări, de proiectări și din mi
nister și-au manifestat din nou. cu 
prilejul dezbaterii proiectelor de 
Directive, deplina încredere în po
litica partidului, hotărîrea fermă 
de a-și spori eforturile pentru în
făptuirea sarcinilor ce le revin în 
noul cincinal. 

nord, Eforie-sud și stațiunea expe
rimentală Dobrogea.

★
Cu prilejul Zilei luptătorului din 

R. S. F. Iugoslavia, duminică a a- 
vut loc la Cimitirul Eroilor din Ti
mișoara solemnitatea depunerii de 
coroane de flori la mormintele u- 
nui grup de ostași iugoslavi căzuți 
pe teritoriu] regiunii Banat în cel 
de-al II-lea război mondial, în lup
tele împotriva fascismului.

In aceeași zi, o solemnitate ase
mănătoare a avut loc și la Cimiti
rul Eroilor din Arad, unde sînt în
humați luptători iugoslavi care 
s-au jertfit în primul război mon
dial.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

Poate că ceea ce te izbește cel 
mai mult cînd te întorci In satul de 
azi este ieșirea lui din izolarea pa
triarhală de altădată, legătura sa 
largă, directă și complexă cu lumea, 
situarea sa — ca o celulă vie — 
tn prezentul socialist al patriei. Oa
menii satului meu învață azi intr-o 
singură iarnă cit nu a învățat pe 
vremuri tot județul într-o sută de 
ani. Se învață in primul rlnd a- 
gricultură modernă, științifică dar, 
cu aceeași destoinicie, oamenii își 
apropie noțiuni și cunoștințe des
pre natură, despre societate, despre 
viata internațională, cunoștințe pe 
care cartea, radioul, televiziunea, 
ziarul — devenite prezente familia
re — le completează și le imhogă- 
tesc. Cit de departe a rămas tn 
urmă imaginea țăranului ..tradițio
nal" I

l-am reîntilnit pe consătenii mei 
in aceste zile dezbătind proiectele 
de Directive ale Congresului parti
dului. Discutau cu pricepere cu 
realism, cu un Înalt spirit de răs
pundere pentru interesul obștesc. 
Imaginea a ceea ce va deveni tara, 
sau o celulă vie a acestei țări — 
satul lor — se contura cu precizie. 
Discutau despre sporurile recolte
lor viitoare, despre căile unei mai 
bune gospodăriri a avutului ob
ștesc. despre valorificarea tuturor 
posibilităților economice ale coo
perativei agricole. Era un schimb 
viu și intens de idei, de păreri, de 
experiență, impregnat de acel sen
timent de tortă și de siguranță pe 
care munca in comun, agricultura 
socialistă. îl conferă oamenilor.

Am privit școala nouă 110 săli de 
clasă, 20 de profesori) noile plan
tații cu vită de vie peste paragini
le de odinioară, stîlpii electrificării 
care aduc lumină In toate cele 700 
de case, locui unde se va ridica 
noul cămin cultural Știu că nu este 
nimic neobișnuit. Așa arată satele 
de azi. Așa arată și satul meu — 
Fintinele.

Dintre cei multi care au creat și 
creează viața nouă a satului Imi 
place uneori să-mi reamintesc cite- 
va chipuri, citeva nume.

In 1945. abia întorși din război. 
Samson și Alecu. doi bărbați tineri 
aspriți de campanii, povesteau ce
lor mai băirini sau foarte tineri 
vlrtejul prin care trecuseră. As
cultam cu evlavie fapte de arme 
ale ostașilor: Mureș, Tlszalok. 
Tatra.. $i în viata de acasă 
s-au dovedit a fi oameni de nădej
de. Consătenii le-au încredințat mal 
tîrziu munci de conducere. Unul 
dintre ei este acum in fruntea coo
perativei agricole.

Din vacanțele altor ani țin min
te că aveau consătenii mei o for
mație artistică a cărei faimă stră
bătuse regiunea. Sau cel puțin așa 
mi se părea mie, atlîndu-mă săptă- 
mină de săptămînă în autocamioa
nele ce ne purtau spre un nou 
spectacol tn satul vecin, la sche
lele petroliere sau la cabanele lu
crătorilor forestieri. Era printre noi 
un dansator, rin „băiat de viață*, 
deschis la vorbă care povestea 
pretutindeni eu însuflețire cum a 
pornit comuna noastră pe drumul 
cel nou. trasat de plenara din mar
tie 1949...

Cind mă întorc acasă. In sat. prin 
lanurile care imi bai pieptul, știu 
că acel om ma va căuta. înarmat 
cu un camele/, prietenul de odi
nioară îmi va povesti atîtea și atl- 
tea fapte, imi va descrie atlt de co
lorat preocupările și viața oameni
lor din satul natal Incit aproape 
că nu va ti nevoie să-mi explice 
de ce Imi Împărtășește totul.

Ca președinte al sfatului popular, 
prietenul acesta al meu are convin
gerea crt despre comuna Fintinele 
merită să scrii o carte...



Japonezii in 
fața urnelor

TOKIO 4 (Agerpres). — La 4 
iulie, 38 600 000 de alegători japo
nezi, aproximativ 68 la sută din 
întregul corp electoral, s-au pre
zentat în fața urnelor pentru a 
alege 127 din cei 250 de senatori 
care formează Camera Superioară 
a parlamentului Japoniei. Votarea 
a luat sfîrșit în cursul serii în 
toate cele peste 45 000 de secții de 
vot răspîndite în întreaga țară (cu 
excepția a două sate inundate în 
urma ploilor torențiale, unde vo
tarea a fost amînată pînă la 11 iu
lie).

Este prima consultare electorală 
care are loc de la preluarea condu
cerii guvernului de către actualul 
prim-ministru, Eisaku Sato. Ele 
urmează să indice modificările in
tervenite în atitudinea corpului 
electoral de la precedentele ale
geri.

Primele rezultate neoficiale ale 
alegerilor de duminică oferă par
tidului liberal democrat de guver- 
nămînt 16 mandate, iar partidu
lui socialist din opoziție șase man
date. Rezultatele complete ale ale
gerilor vor fi cunoscute, probabil, 
în cursul zilei de luni.

Evoluția situației din Vietnam
Avioane doborîte de partizani

SAIGON 4 (A-
gerpres). — In pe
ninsula Camao din 
Vietnamul de sud, si
tuată la 175 km sud- 
vest de Saigon, se 
desfășoară lupte de 
amploare între de
tașamentele de par
tizani și trupele gu
vernamentale spriji

nite de unități ame
ricane. Partizanii au 
doborît un avion de 
recunoaștere la bor
dul căruia se aflau 
un pilot american și 
un ofițer sud-viet- 
namez. Ocupanții a- 
vionului au pie
rit. Lupte între par
tizani și trupele

guvernamentale sînt 
semnalate și în pro
vincia Vinh Binh 
(unde un avion gu
vernamental de tip 
,.Skyraider" a fost 
doborît de tirul par
tizanilor), în pro
vincia Quang Ngai și 
în regiunea Vinh 
Long.

Marinari americani debarcați 
la Qui Nhom

ARESTAREA LIDERILOR
ONOR PARTIDE DIN ECUADOR

QUITO 4 (Agerpres). — Autori
tățile militare ecuadoriene au a- 
restat sîmbătă pe liderii unor i 
partide politice care se pronunță | 
pentru înlăturarea regimului mili- I 
tar și instaurarea unui regim ci
vil. Aceste partide — în număr de 
13 și grupate într-o uniune — 
hotărîseră ca în ciuda interdicției 
impuse de autoritățile militare să 
organizeze săptămîna viitoare 
mari demonstrații în sprijinul 
unui guvern civil. Agenția France 
Presse scrie că printre cei arestați 
se află și Aurelvo Gavila Cajas, 
vicepreședintele Partidului conser
vator, și Gonzalo Oleas Zambrano, 
secretar general al Partidului so- | 
cialist ecuadorian. Potrivit unor i 
știri, liderii politici arestați au fost 
îmbarcați pe un avion al forțelor 
aeriene pentru a fi duși în exil, 
probabil în Paraguay.

HANOI 4 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei populare viet
nameze a trimis duminică Comi
siei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam un 
mesaj în care se arată că la 1 iulie 
au debarcat pe țărmul sud-vietna- 
mez, la Qui Nhom, alți 500 de ma
rinari ai flotei a șaptea americane 
pentru a participa la războiul a- 
gresiv. După ce au adus în Vietna
mul de sud 60 000 de militari ame
ricani, Statele Unite au hotărît re-

Bombardarea 
unor centre populate

HANOI 4 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că, la 3 iulie, 
grupuri de avioane americane au 
pătruns în mai multe rînduri în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam, 
bombardînd și mitraliind centre 
populate din provinciile Hoa Binh, 
Ninh Binh, Tanh Hoa, Nghe Van 
și Quang Binh.

Australia persistă
CANBERRA 4 (Agerpres). — 

Ministrul australian al armatei, 
A. J. Forbes, a adresat un apel 
ofițerilor și soldaților din așa-nu- 
mitele „forțe militare cetățenești" 
să se ofere în mod voluntar pen
tru a participa timp de 12 luni la 
luptele din Vietnamul de sud. A- 
genția Reuter citează aprecierea 
observatorilor politici din Canber
ra, potrivit cărora apelul minis
trului reflectă părerea guvernului

cent să trimită alți 20 000 de sol
dați în încercarea de a ieși din si
tuația extrem de critică în care se 
află aici.

Ky — un aliat 
compromițător

LONDRA 4 (Agerpres). — 
„Am fost întrebat care sînt 
eroii mei preferați. Am unul 
singur : Hitler" — cu această 
declarație își începe interviul 
primul ministru sud-vietna- 
mez, generalul Cao Ky, publi
cat de „Sunday Mirror". Ex- 
plicîndu-și declarația, Cao Ky 
spune că în Vietnamul de sud 
situația a devenit atît de dis
perată încît în prezent „avem 
nevoie de patru sau cinci hi- 
tleri". Iată și comentariul făcut 
de „Sunday Mirror" la acest 
interviu : „Aliatul nostru : un 
prim-ministru al cărui erou 
este Hitler".

pe calea aventurii
australian că angajarea sa în 
Vietnamul de sud va fi, probabil, 
intensă și de lungă durată. Se 
pare, continuă agenția, că guver
nul a hotărît să formeze mari uni
tăți, cu un efectiv total de 28 000 
de oameni, pentru a fi trimise în 
Vietnamul de sud. Se știe că de 
pe acum se află în Vietnamul de 
sud trupe regulate australiene cu 
un efectiv de 1 200 de oameni.

PE ȚĂRMURILE 
CORNULUI DE AUR

(Urmare din pag. I-a)

Majoritatea întreprinde
rilor (43 la sută) sînt din 
domeniul industriei textile, 
care, în ultimii ani, a în
registrat o creștere puter
nică. Avem apoi numeroa
se întreprinderi ale indus
triei alimentare (14 la su
tă), ale industriei de pie
lărie, ale industriei chimi
ce, ale industriei de 
montaj (de pildă pentru 
frigidere, mașini de spă
lat etc.). Folosim un per
sonal de aproximativ 
100 000 de muncitori. In
vestițiile însumau în anul 
1963 un total de 445 de mi
lioane lire turcești, dintre 
care 245 milioane lire erau 
investiții străine. (41 la 
sută capital american, 24 
la sută olandez, 18 la sută 
italian).
Istanbulul, continuă inter

locutorul meu, este toto
dată cel mai mare centru 
de import al țării, circa 70 
la sută din importuri so
sind aci. Importăm îndeo
sebi echipament industrial 
în valoare de un miliard 
lire anual, cereale (în ca
drul ajutorului primit din 
surplusul de alimente a- 
merican) în valoare de 
500 milioane lire și petrol 
(700 milioane tone). Ați 
observat, desigur, că în 
ultima vreme o parte a o- 
piniei publice din țara 
noastră este agitată din 
cauza acestui ultim punct 
al importurilor, pe care-1 
socotește dezavantajos 
pentru economia naționa
lă. Un membru al parla
mentului a susținut că so
cietățile străine care im
portă petrolul îl vînd pe 
piața turcă la un preț su
perior cu 35 la sută prețu
lui de pe piața mondială. 
După decepția suferită de 
noi din partea S.U.A. 
în chestiunea cipriotă, 
problema petrolului este 
al doilea factor care hră
nește valul de antiameri- 
canism existent în prezent 
în Turcia, îmi expli
că dl. Șener.

în domeniul exportului 
(centrul cel mai important 
de export este portul Iz
mir) am înregistrat în ulti- 

i mii ani unele progrese, 
dar balanța de plăți a ță

rii rămîne deficitară, ex
portul nostru fiind încă 
mult inferior importului.

Silindu-ne să mărim ex
porturile, dăm totodată a- 
tenție așa-numitelor veni
turi invizibile, printre care 
în primul rînd turismului. 
Iată de ce am primit cu 
satisfacție înțelegerea din
tre organizațiile de turism 
din Turcia și România, în 
baza căreia motonava 
„Transilvania" și-a reluat 
cu începere de la 1 iunie 
cursele pe care le face de 
trei ori pe săptămînă, a- 
ducînd de la Constanța tu
riști străini care-și petrec 
vacanța în România și do
resc să includă în ea și 
vizitarea Istanbulului. A- 
cordul este un bun exem
plu al avantajelor pe care 
țările noastre îl pot obține 
din colaborarea reciprocă. 
Dl. Șener îmi spune apoi 
că, după părerea lui, le
găturile economice și co
merciale dintre țările 
noastre ar trebui să se in
tensifice în general. De a- 
ceea, crede că plecarea 
unei delegații turce de ex- 
perți economici la Bucu
rești anunțată în ziare 
este un lucru foarte 
bun. Turcii nutresc, în ge
neral, sentimente de sim
patie față de România, în
cheie dînsul.

O dovadă despre cam
pania ce se dezvoltă în 
Turcia în chestiunea pe
trolului am văzut-o cînd ie
șeam din localul Camerei 
de industrie. Pe caldarî- 
mul mai multor străzi fuse
seră înscrise peste noap
te, cu litere mari, albe, lo
zinci care cereau : „Afară 
cu societățile străine". 
„Destul cu imperialis
mul", „Petrolul să fie na
ționalizat", „Turcia nu va 
deveni niciodată nici un 
Vietnam, nici o Republică 
Dominicană". Lozincile 
purtau o dublă semnătu
ră : Asociațiile studențești 
și sindicatele turcești.

O altă dovadă că în 
Turcia se petrece ceva 
nou mi-a furnizat-o... un 
film. Titlul lui : „Karanlik- 
ta Uyananlar' (Cei ce se 
trezesc în întuneric). Ac
țiunea se petrece într-o 
fabrică de vopsele și este

istoricul unei greve, în 
cursul căreia se făurește 
conștiința sindicală și de 
clasă a muncitorilor. Pe 
ecran, sindicaliști cinstiți, 
care apără drepturile 
muncitorilor, luptă cu pa
tronul, cu membrii sindi
catului galben, care pen
tru bani sînt gata să facă 
orice mișelie, cu agenții 
capitalului străin, care vor 
să desființeze industria 
națională. Viața populației 
din mahalalele mărginașe 
și mizere ale orașului 
este pusă în contrast cu 
viața opulentă a cercu
rilor. patronale.

După cîte am aflat, nu 
a fost ușor de obținut au
torizația pentru prezenta
rea acestui film, realizat 
de un grup de cineaști 
progresiști în frunte cu 
regizorul Ertem Gorec. 
Cercurile muncitorești, 
sindicale și studențești 
care au exercitat presiuni 
în acest scop socotesc a- 
probarea obținută ca o 
victorie a lor. „Consider 
acest film ca o reușită 
excepțională ce merită să 
fie larg cunoscută atît în 
țară oît și peste hotare, 
mi-a spus dl. Semih Tu- 
grul, unul din cei mai cu- 
noscuți critici cinemato
grafici din Turcia".

Noul din viața politică, 
socială și culturală a 
Turciei — dezbaterea po
zițiilor și creațiilor pro
gresiste — nu se dez
voltă fără piedici. Dim
potrivă, forțele politice 
de dreapta și de extre
mă dreaptă din aceas
tă țară agită sperietoarea 
„pericolului comunist' și 
duc o înverșunată cam
panie cu scopul de a 
compromite pe purtătorii 
ideilor înaintate. Dar pe 
biroul ziaristului Cetin 
Altan, care este una din 
țintele de predilecție ale 
acestor încercări de deni
grare, am văzut un teanc 
de scrisori de solidariza
re și sprijin sosite din 
partea cititorilor.

— Pentru prima dată 
primesc scrisori de la ță
rani — mi-a spus nu fără 
emoție cunoscutul ziarist 
progresist. In felul lor, 
sînt vestitori ai zilelor de 
mîine.

Honduras:

GLOANJE ÎMPOTRIVA 
ȚĂRANILOR

Comitetul pentru drepturi u- 
mane din Honduras a cerut o an
chetă în legătură cu asasinarea 
țăranilor de către armată în sa
tul El Jute din regiunea mun
toasă El Progreso.

în scrisoarea trimisă Curții su
preme de justiție, președintele | 
comitetului, Edgardo Paz Barni- l 
ca, a cerut pedepsirea vinovaților 
pentru această crimă, care 
constituie „un act de violare 
flagrantă a drepturilor omu
lui". După cum a arătat Bar- 
nica, trupe ale regimului mi
litar din Honduras au pă
truns în satul El Jute și au ciu
ruit cu gloanțe pe cîțiva țărani, 
ale căror cadavre au fost apoi a- 
runcate într-o casă umilă care 
aparținea uneia dintre victime și 
căreia i s-a dat foc pentru „a 
șterge astfel urmele crimei". A- 
cest genocid, se subliniază în fi
nalul scrisorii, are toată confi
gurația unei crime politice crude.

„Marea Baltică- j 
mare a păcii!“ j

ROSTOK 4 (Agerpres). — La 4 | 
iulie, la Rostok a început „Săptă- I 
mîna păcii în regiunea Mării Bal- ■ 
tice", manifestare care se desfă- g 
șoară sub lozinca „Marea Baltică I 
— mare a păcii !“. Cu acest prilej H 
a avut loc un mare miting,

Au rostit cuvîntări Walter UI- | 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G. și președinte al Consiliu
lui de Stat al R.D.G., și Willi | 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. R

Mai rămîn 
însă 1OOOO... |

WASHINGTON 4 (Agerpres). — g 
Președintele S.U.A., Lyndon John- I 
son, a hotărît retragerea din Repu
blica Dominicană a 1 400 de para- g 
șutiști nord-americani. Această 
măsură nu va afecta însă prezența 
americană în Republica Dominica- g 
nă, deoarece, după cum menționea
ză agențiile de presă, în această 
țară vor mai rămîne peste 10 000 I 
de militari ai Statelor Unite, înglo- | 
bați în așa-zisele forțe interameri- 
cane.

I 

împotriva politicii de apartheid n

STATE AFRICANE CER CONVOCAREA 
CONSILIULUI DE SECURITATE

NEW YORK 4 (Agerpres). — De
legațiile a 35 de state africane au 
hotărît să organizeze săptămîna 
viitoare o ședință particulară în 
care să ia în discuție măsurile pe 
care le vor mai întreprinde în ca
drul campaniei îndreptate împotri
va politicii de apartheid duse de 
guvernul rasist al Republicii Sud- 
Africane.

Intre problemele pe care le vor 
discuta figurează hotărîrea aces-

I
I 
I

tor state de a cere convocarea Con- _ 
siliului de Securitate pentru a lua 
în dezbatere situația creată, dato
rită discriminării rasiale, în Repu- 
blica Sud-Africană. Potrivit unor | 
informații, în prezent au loc con- ■ 
sultații între aceste delegații, pre- g 
cum și în diverse capitale ale unor 
state africane pentru a se stabili o 
dată propice pentru convocarea I 
Consiliului de Securitate.

Tancuri și soldați ai trupelor guvernamentale sud-vietnameze patrulînd prin Saigon dupâ 
declararea stării de război

ROMA. Președintele Republicii Chi
le, Eduardo Frei, care se află în 
vizită oficială în Italia, a avut între
vederi cu președintele italian Saragat.

LONDRA. Pe aeroportul din Londra, 
Reginald Maudling, unul din liderii 
partidului conservator, care a făcut 
o vizită în Uniunea Sovietică la 
invitația grupului parlamentar al 
U.R.S.S., a declarat, între altele, că la 
Moscova a avut tratative utile în 
legătură cu comerțul anglo-sovietic.

PEKIN. După vizita în Republica 
Arabă Unită, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
s-a întors la Pekin.

LONDRA. Luînd cuvîntul sîmbătă 
în localitatea Swansea (țara Galilor) 
cu prilejul unei reuniuni a Partidului 
laburist, ministrul finanțelor al Marii 
Britanii, J. Callaghan, a declarat că 
„deficitul balanței de plăți a Angliei 
a fost, este și va continua să fie un 
factor de frînare pentru fiecare 
hotărîre a guvernului laburist".

După ceasul al 12 lea
B GHINIONUL SIGURANȚEI
B COUVE DE MURVILLE: „Eu nu mai am 

ce căuta aici"
Presa străină continuă să acorde spații largi eșecului recentelor nego

cieri, de la Bruxelles, în problema finanțării politicii agricole comune a 
„celor șase". Corespondenții de presă la fața locului relatează că spre 
miezul nopții de joi atmosfera la Bruxelles devenise foarte încordată. Ca 
un făcut, două minute după ora 12 sala de ședințe s-a cufundat în întu
neric, pentru că s-au ars siguranțele. Apoi miniștrii „celor șase" s-au retras 
în sala cunoscută sub denumirea de „sala catastrofelor"'. Peste o oră $•' 
cincisprezece minute , Couve de Murville, care a prezidat ședința, a deț>.. 
rat : „Din păcate, sîntem nevoiți să declarăm că între noi nu există unitate 
în problemele cele mai importante, că am suferit un eșec și că, de aceea, 
trebuie să punem capăt discuțiilor".

Din „sala catastrofelor", reia tează corespondenții străini, miniștrii n-au 
ieșit laolaltă. Ministrul olandez Luns a părăsit ședința încă înainte de închi
derea ei oficială. Couve de Murville, intenționînd să intre în sala unde 
se ținea conferința de presă și văzînd că delegația vest-germană se afla 
la masă, s-a întors, aruncînd în treacăt ziariștilor : „In cazul acesta 
eu nu mai am ce căuta aici". El a revenit abia după ce ministrul afacerilor 
externe vest-german Schroder a părăsit sala.

Iată ce scriu despre cauzele eșecului de la Bruxelles ziarele „New 
York Times" și „Le Monde" :

„PIAȚA COMUHĂ 
sub semnul întrebării"

„Guvernul (rancez a pus la în
doiala viitorul Pieței comune și a 
amenințat, de tapt, cu blocarea 
tuturor măsurilor viitoare ce ar 
putea ti întreprinse în vederea 
integrării vest-europene.

Ministrul informațiilor, Alain 
Peyrefitte, a adăugat că Franța 
«nu prevede nici un fel de întru
niri pe viitor» ale consiliilor Pieței 
comune. El a făcut aluzie la fap
tul că, pe lîngă înghețarea Pieței 
comune în stadiul său actual. 
Franța ar putea hotărî abrogarea 
rezultatelor obținute pînă în pre
zent.

Francezii au sentimentul că 
sînt îndreptățiți de a se situa pe 
această poziție, întrucît n-a fost 
onorat angajamentul privind agri
cultura. Ei se consideră liberi să 
ceară o revenire la tarifele va
male mai ridicate existente îna
inte.

Oficialități franceze au ară
tat că, deoarece țările mem
bre ale comunității nu vor

să-și respecte cuvîntul, Întreaga 
organizație se află sub semnul 
întrebării. Aceleași cercuri au 
„demascat" intransigența olan
dezilor și italienilor, care au fost 
în fruntea luptei împotriva dele
gației franceze. Dar deosebit de 
nemulțumite s-au arătat oficiali
tățile franceze față de vest-ger- 
mani, pe al căror sprijin conta
seră înainte. R.F.G. a promis să 
fie alături de Franța, dar apoi 
și-a schimbat părerea. Unele ofi
cialități franceze au dat vina pe 
Statele Unite. Ele suspectează că 
Washingtonul a exercitat presi
uni asupra guvernului condus de 
cancelarul Erhard, pentru ca a- 
cesta să adopte o poziție anti- 
franceză.

Americanii au vrut ca întîlnirea 
de la Bruxelles să-l impacienteze 
pe generalul de Gaulle, pentru a 
arăta în mod clar că acesta 
nu-și poate impune voința asu
pra restului Europei (occiden
tale)".

Fondul problemei:

INTERESELE NU COINCID
I„Pînă acum șansa a 

surîs întotdeauna mi- 
iniștrilor celor șase, la 

terminarea fiecărei con
fruntări dramatice ce 

Iavea ca obiect politi
ca agricolă comună. 
De data aceasta, desfi- 

Inul nu le-a mai fost 
favorabil. Frica de vid 
n-a fost suficientă pen- 

Itru a înlătura obstaco
lele. Astfel, această 
dată de 1 iulie 1965 

Ise va înscrie, fără în
doială, printre cele 
mai sumbre în analele 

I Pieței comune, iar cri
za care începe va fi, 
probabil, mai gravă 

Idecît aceea care a ur
mat după ruperea ne
gocierilor cu Marea 
Brifanie.

ICum de s-a ajuns 
aici? Dincolo de peri-

Ipefiile de ultimă oră, 
marcate ca de obicei 
prin surprize, schim-

■ buri de concesii, re

veniri etc., poziția in
tereselor este incon
testabil aceea care a 
semănat de la început 
confuzie în aceste ne
gocieri. După ce a fă
cut eforturi lăudabile 
în direcția italienilor 
pentru a amortiza con
secințele financiare pe 
care politica agricolă 
comună ar fi avut-o 
pentru ei, Giscard 
d’Estaing a lansat a- 
ceastă frază în consi
liul celor șase: «Există 
o circumferință și exis
tă un centru. Centrul 
negocierilor de astăzi 
este reglementarea fi
nanciară agricolă». Un
de era, de fapt, în 
acea noapte centrul 
și unde circumferința?

De mult timp, pentru 
olandezi, ca și pentru 
comisia Hallstein, pen
tru italieni și, în sfîr
șit, pentru germani, 
„centrul" era viitorul 
politic al Europei (oc

cidentale) și nu al e- 
conomiei. Se putea 
oare răspunde prin 
concesii economice re
vendicărilor politice? 
Franța a crezuf-o. Ea 
s-a înșelat.

Singura ei conso
lare este, fără îndo
ială, de a-și putea spu
ne că nu e singura 
care s-a înșelat. Co
misia Hallstein a cre
zut că poate forța ca
dența Europei celor 
șase, propunînd un fel 
de „fugă înainte", por
nind de la finanțarea 
„Europei verzi" pen
tru a se ajunge la un 
buget federal, contro
lat de Parlamentul 
european. înseamnă 
că a avut o părere 
prea bună despre for
țele sale și despre lo
gică, într-o lume unde 
interesele națiunilor și 
cele ale unei Europe 
unite nu coincid.

RIO DE JANEIRO. Consiliul națio
nal al securității al Braziliei a hotărît, 
în cadrul unei ședințe speciale la care 
a participat și președintele Castello 
Branco, anularea decretului de expro
priere a rafinăriilor particulare de pe
trol din tară.

Ciocniri violente 
în partidul Mapal

TEL AVIV. In cadrul unei reu
niuni a partidului izraelian Mapai, 
care a avut loc în localitatea 
Ashdoth, s-au produs sîmbătă, 
pentru prima oară, ciocniri violen. 
te între partizanii fostului premier 
Ben Gurion și cei ai actualului pre
mier și lider al partidului, Eshkol. 
Mai multe persoane au fost rănite.

Se știe că Ben Gurion a luat ini
țiativa prezentării la apropiatele 
alegeri parlamentare a unei liste 
proprii de candidați, ceea ce echi
valează cu o sciziune a partidului 
Mapai, care se află la putere de la 
crearea statului Izrael.

NEW YORK. In orașul Jackson, ca
pitala statului Mississippi, au avut loc 
două mari marșuri de protest împo
triva discriminării la care sînt supuși 
negrii în Statele Unite. Demonstranții 
au străbătut străzile orașului fără să 
țină seama de acțiunile provocatoare 
și periculoase ale rasiștilor.

DAMASC. în capitala Siriei a fost 
publicat un decret privind retroceda
rea către proprietari a 27 de companii 
industriale naționalizate de stat în 
luna ianuarie a acestui an. Pînă acum 
au mai fost scoase de sub prevede
rile de naționalizare încă 30 de com
panii. Partidul Baas motivează hotă
rîrea de retrocedare prin faptul că 
cele 27 de firme dispun de un capital 
redus.

WASHINGTON. Ministerul de Finanțe al S.U.A. a anunțat că pentru prima 
oară în ultimii 30 de ani stocul de argint a! S.U.A. a scăzut sub un miliard de 
uncii. De la începutul anului curent stocul a scăzut cu 207 milioane uncii.

DAMASC. La 4 iulie a sosit la 
Damasc o delegație economică a R. D. 
Germane care va purta tratative cu 
guvernul Republicii Arabe Siria în 
scopul dezvoltării colaborării econo
mice, tehnice și culturale dintre cele 
două țări.

ROMA. Ediția de anul acesta a pre
miului „Strega" pentru literatură a 
fost acordată scriitorului Paolo Vol
poni pentru romanul „Mașina mon
dială". în Italia, premiul „Strega" este 
una din cele mai înalte distincții a- 
cordate scriitorilor de prestigiu.

ELVEȚIA. Zăpezile care au căzut în acest an în Alpi au durat mai mult 
ca de obicei. Trecătoarea Klausen a fost printre cele din urmă care au 

fost redate circulației

Magie 
și politică

Din Liberia sosesc știri în care 
amănunte macabre se amestecă în 
modul cel mai intim cu politica. In 
urmă cu două săptămîni, poliția a 
descoperit cadavrul unei femei 
decapitate.

în Kekata, unde a fost găsit 
cadavrul, populația trăiește de 
mai mult timp într-o atmosferă 
de teamă, inspirată de dispariția 
mai multor femei ale căror cada
vre fuseseră, de asemenea, muti
late. După cum relatează agențiile 
de presă, pentru nimeni nu mai 
exista îndoiala că aceste asasinate 
sînt în raport direct cu unele ce
remonii magice care se practică 
în rîndurile unei populații neevo
luate. După o anchetă minuțioasă, 
poliția i-a arestat pe Elsi Holder, 
primarul din Kekata, și pe Amos 
Nagbe, directorul lui „Booket Wa
shington Institute". Aceștia au fă
cut mărturisiri asupra desfășurării 
ceremoniilor magice.

Cei doi arestați l-au pus în cau
ză pe Clarence Simpson, fost vice
președinte al Liberiei. „El ne-a dat 
1 000 de dolari în monedă mărun
tă, pentru ca să-i procurăm maxi
larul inferior, ochii și obrajii unei 
femei, în vederea unei ceremonii 
rituale destinată să-l facă să devi
nă... președinte al republicii". 
Simpson le-a promis asasinilor 
posturi în „guvernul" său în cazul 
cînd practicile de magie neagră ar 
fi produs efectele așteptate.

Bineînțeles, Simpson a negat, 
dar la banca pe care o conduc* 
s-a confirmat că s-au remis in
tr-adevăr 1 000 de dolari unor 
persoane.

REDACȚIA SI ADMTNTSTRATIA : București. Plata „Scînteii" Tel 17 60 10.17 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorll voluntari din întreprinderi și instituții Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil


