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O Ce ne cere 
această 
epocă!

zjstăzi, oamenii muncii de pe șantierele in- 
/B dustriale și de locuințe din întreaga țară, 
B din institutele de cercetare și proiectare pentru construcții sărbătoresc pentru prima dată, în primul an al noului cincinal, Ziua constructorului. Sărbătorirea Zilei constructorului — instituită de Comitetul Central al P.C.R. cu începere din acest an — constituie un semn de înaltă prețuire a activității celor peste o jumătate de milion de lucrători din construcții, a contribuției lor active la înălțarea numeroaselor obiective industriale și social-culturale, la continua înflorire a patriei socialiste.însuflețiți de sarcinile mari trasate de Congresul al IX-lea al partidului, de recomandările prețioase cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor '’in construcții, cercetătorii și proiectanții, munci- vorii, tehnicienii și inginerii de pe șantierele țării și-au mobilizat, în întrecerea socialistă, toate forțele pentru îndeplinirea în cît mai bune 'condiții a planului de investiții. Azi, de ziua lor, constructorii se prezintă cu realizări însemnate în execuția unora din obiectivele primului an al cincinalului. Dintre numeroasele vești sosite în ultimul timp la redacție, se detașează cîteva. De la începutul anului, în multe ramuri ale economiei au fost puse în funcțiune noi capacități de producție. Se apropie de sfîrșit construcția hidrocentralei de pe Argeș, furnalul de 1 000 mc de la Hunedoara înaintează rapid spre cota finală. Primul cuptor electric de 50 tone — cel mai mare din țară — de la Uzina metalurgică București, a șarjă. A început construcția unor noi obiective industriale. Anul acesta s-au dat în folosință peste 16 000 de apartamente.în fața lucrătorilor din construcții stau în prezent sarcini deosebit de importante. După cum s-a subliniat și la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., sarcina centrală și permanentă a titularilor de investiții, a lucrătorilor din construcții, trebuie s-o constituie folosirea rațională a tuturor fondurilor alocate, ridicarea eficienței economice a investițiilor, economisirea mijloacelor materiale și financiare. Atenția proiectanților și constructorilor trebuie îndreptată hotărît spre terminarea și punerea în funcțiune a celor peste 500 de obiective planificate pe acest an, începerea celorlalte lucrări noi de mare importanță pentru producția anilor viitori, pregătirea temeinică a investițiilor care vor fi începute în 1967. Alegerea celor mai eficiente soluții constructive și procedee tehnologice, încă din faza studiilor tehnico-economice, reducerea ponderii construcțiilor în totalul investițiilor, aplicarea măsurilor economico-organizatorice menite să asigure respectarea cu strictețe a termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor — toate acestea trebuie să preocupe, in cel mai înalt grad și în egală măsură, pe beneficiari, proiectanți și constructori. Pe șantierele unde există rămîneri în urmă se impun măsuri hotărîte pentru impulsionarea execuției lucrărilor. Forța propulsivă a inițiativei creatoare a lucrătorilor din construcții este activitatea organizațiilor de partid, chemate să vegheze la îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de plan, la creșterea productivității muncii, reducerea costului lucrărilor și îmbunătățirea calității construcțiilor industriale și de locuințe, să extindă experiența înaintată a constructorilor, să laborare fructuoasă între toți factorii de realizarea planului de investiții.De Ziua Constructorului, întregul urează oamenilor de pe șantiere, de de proiectare și cercetătorilor din construcții noi și importante succese în îndeplinirea la timp și exemplară a sarcinilor mari care le revin.

produs recent prima

asigure o co- care răspundnostru popor la planșetele
Pe un șantier al întreprinderii de construcții și montaje 

siderurgice Galaji
Foto : M. Andreescu

Întîi s-a măsurat cu mun
ții. La Salva-Vișău, la Bum- 
bești-Livezeni. Cu elemen
tele cele mai dure ale na
turii. A creat viaducte, po
duri, tunele. A cucerit pus- 
tietăfi. Bătălia cu natura s-a 
complicat din an în an și 
acolo unde nu izbîndiseră 
niciodată lopata și căruța 
au izbîndif excavatoarele 
buldozerele, screperele, ma
caralele. Dar uneltele noi au 
cerut oameni noi. O țară în 
plină construcție a creat o 
oaste de constructori. Nu
mai cu bărbafii care înaltă 
azi cetatea otelului de la 
Galaji s-ar fi cîștigat, în 
evul mediu, bătălii celebre. 
Fiecare obiectiv al industriei 
noastre moderne poartă 
anul și locul unei campa
nii creatoare de mari pro
porții.

Mari premiere s-au petre
cut în umbra Ceahlăului, a 
Munților Metalici, în Făgă
raș, la Hunedoara, sub ce
rul liber și vast sub care o- 
dinioară s-au împlinit afîtea 
fapte ale istoriei noastre 
zbuciumate și măreje. Am 
învățat să trăim laolaltă cu 
natura. Am cutreierat sălba
tica vale a Bistriței și am 
văzut de pe digul de beton 
cum crește o mare alpină și 
cum albia de piatră a rîu- 
lui se preface într-o salbă 
de lacuri și centrale elec
trice. Meșterii de la Bicaz 
au plecat la Argeș, iar acum 
Argeșul ne invită, la peste 
o sută de metri adîncime, 
în craniul de piatră al mun
ților care au privegheat odi
nioară opera meșterului Ma- 
nole, în palatul subteran 
construit cu o rară iscu
sință, să vizionăm primele 
hidroagregate care vor fur
niza tării noi fluvii de ener
gie electrică. Din munte în 
munte, constructorii ne duc 
înlr-un continuu crescendo

Traian FILIP

spre Porțile de Fier, făcîn- 
du-ne martori la spectacolul 
impresionant al devierii Du
nării. Un dig metalic de opt 
kilometri a despicat șuvoa
iele năpraznice și a izolat 
albia de cremene, în care 
se sapă temeliile celei mai 
temerare construcții, pala
tul electricității de pe Du
năre, centrala-ecluză de pe 
malul românesc. Aici, la 
Porțile de Fier, și-au dat 
întîlnire vestiți construc
tori, veterani ai șantierelor 
nafionale, cei care mode
lează cu mintea, cu brajele, 
cu mașinile arhitectura de 
granit a tării.

mînfurile nestatornice, au 
apărut diguri pe aproape 
toată lungimea Dunării, fă- 
cînd să dispară de azi pe 
mîine lacuri întinse ca Ezer 
și Greaca, să răsară din 
unde insula mare a Brăilei, 
să fie îndiguifă Borcea. O 
rîpă prăpăstioasă ca malul 
stîng al fluviului, în dreptul 
cartierelor gălăjene Țiglina 
și Mazepa, pe o distantă de 
mai mulfi kilometri a fost 
asanată, amenajată. S-a con
struit un nou chei din dale 
de piatră și beton, alei pe 
diferite nivele, un bulevard 
care va deveni principala 
arteră de circulație în par-

CARNET DE REPORTER
Istoria contemporană vor

bește prin asemenea opere. 
S-au scris și se scriu nenu
mărate pagini autobiografi
ce la Roznov și Săvineșfi, la 
Slatina și Borzești, la Craio
va și Turnu-Măgurele. Fieca
re construcție a însemnat o 
școală și din această școală 
au ieșit meșteri capabili să 
mînuiască o mașină moder
nă, să interpreteze un pro
iect, să conducă o lucrare. 
Secole de-a rîndul au rîvnit 
oamenii la pămîntul sfăpînit 
de ape. Iar acum au venit 
constructorii înarmați cu 
mașini, înarmați cu știință, 
și au dovedit că ceea ce 
nu s-a putut înfăptui în tre
cut, se poate înfăptui acum. 
Au apărut diguri pe malul 
mării și în Deltă, sute de 
kilometri de canale în pă

țea de sud-vest a orașului. 
Frontul de lucru al con
structorilor, masat acum pe 
ultima parte a falezei, va 
transforma acest mal al Du
nării într-o priveliște mo
dernă dintre cele mai pito
rești.

Cel care construiesc au 
trecut, cu respirația lor fier
binte, peste tîrgurile și ora
șele osîndite odinioară să 
rămînă file de album la ar
hiva istoriei. Și au durat 
orașe noi. Le-au așezat lin
gă un izvor al metalelor, al 
cărbunelui, al pietrei și lem
nului, pe malul unor ape 
care au căpătat răsunete 
moderne : pe Valea Trotu- 
șului, lîngă Bîrzava, pe Olt, 
pe Mureș. Din cartiere 
năruite de vreme s-au mu
tat nu indivizi izolați, nu 
familii, ci populații de mii

și de zeci de mii de locui
tori. Aceste populajii au in
trat în blocuri, în microra- 
ioane dotate cu parcuri și 
autostrăzi, cu impunătoare 
edificii de cultură și artă. 
O ridicare în masă a nive
lului de civilizajie, aceasta 
înseamnă opera meșterului 
constructor în socialism.

Albumul, arhitecturii ro
mânești înfățișează ca pe
niște realizări demne de
laudă edificiile de pe lito
ral, modernele cartiere ale 
Bucureștiului, peisajele ci
tadine din lași și Craiova, 
din Timișoara și Arad. Apa
riția lor n-ar fi fost posibilă 
fără omul-constructor, fără 
fabricile de ciment din Cer
navoda, Bicaz și Tîrgu-Jiu, 
fără aportul numeroaselor 
întreprinderi în care s-au 
alcătuit și se alcătuiesc an- 
samble și subansamble, pie
se metalice și panouri pre
fabricate, fără șantierele de 
construc(ii-monfaje al căror 
mecanism complicat s-a în
vățat din mers.

Abia intrafi în cincinal, 
constructorii ne pun în fajă 
graficul lor dinamic și ne 
înfățișează în cifre și sche
me viitoarele peisaje ale 
(ării. Uzina metalurgică- 
București a anunfat intrarea 
în funcțiune, la termen, a 
ojelăriei prevăzute cu pri
mul cuptor electric cu arc 
de 50 de tone capacitate. 
Uzina din Slatina a trecut 
la mărirea capacității. încă 
o hală de electroliză, încă 
un cuptor pentru anozi, 
încă 25 de mii de tone alu
miniu anual pe malul Oltu
lui. Constructorii de aici 
lucrează după metoda „dru
mului critic", metodă ma
tematică de planificare des-

(Continuare 
în pag. a II-a)

H Opera nu mai poate rămîne ia stadiul de 

melodramă sentimentală

® Sferturile de finală ale mondialelor 
de fotbal

către masele largi a 
spiritului Congresului.

Poate niciodată po
porul nostru nu a trăit 
cu atîta fervoare lucidă 
bucuria conștiinfei de 
sine. Bineînțeles că lu
crurile merg mînă în 
mînă. Fără verificarea 
clipă de clipă a te
meliilor sale materiale, 
concrete, mîndria unui 
popor e o deșertăciune. 
Beneficiem azi de o 
acoperire în aur : a- 
ceea a faptelor. întreb 
pe cei din generajia 
mea și mai vîrstnici : 
cînd oare noțiunile de 
progres social, de bu
năstare și înflorire a 
patriei, de suveranitate 
și independentă națio
nală au reprezentat 
altceva decîf noțiuni 
abstracte, de felul - ce
lor puse în circulația 
de deviza generoasă și 
utopică a Revoluției 
Franceze ? Aspirații 
fără confinut, pretext 
ideal pentru declama
ții idealiste sau înșelă
toare ? I Azi aceste no
țiuni sprijinite și hrăni-, 
te de activitatea pros
peră a unui popor în 
plin progres, și sudat 
într-o unitate morală și 
socială pe care numai 
dispariția antagonisme
lor de clasă o îngă
duie, au o densitate 
aproape concretă.

M-am întors de cu- 
rînd dinfr-o lungă că
lătorie, prin S.U.A. în 
care, răspunzînd cu
riozității oamenilor, am 
vorbit mult despre (ara

A fracul un an de la 
momentul istoric mar
cat de al IX-lea Con
gres al Partidului și 
directivele menite sS 
asigure dezvolta
rea României pe o 
treaptă nouă a desă- 
vîrșirii construcției so
cialiste au început să 
se întrupeze în reali
tăți concrete.

Primul an al cincina
lului a ajuns la jumă
tatea lui și premisele 
înfăptuirii planului au 
tost atît de temeinic 
pregătite, încît de pe 
acum se Știe că în- 
tr-o seamă de domenii 
Directivele Congresu
lui al IX-lea vor fi de
pășite. Aceasta în
seamnă că fiecare din
tre noi a început să 
preia din mers pe u- 
merii săi partea ce i se 
cuvine din sarcinile mă
rețe puse în fața po
porului de partid. Fără 
încordări spectaculoase, 
fără demonstrații gran
dilocvente. Nimeni nu 
pare mai preocupat, 
viafa de toate zilele își 
urmează cursul ei fi
resc, alcătuit din bucu
riile și necazurile obiș
nuite ; concediile și 
vacantele trimit spre 
munte sau spre mare 
sute de mii de oameni 
robuști, optimiști și cu 
o mare poftă de 
viafă.

Fenomenul ml se 
pare remarcabil. Pe 
de o parte el oglindește 
simțul de măsură și, aș 
spune, știinfa exactă cu 
care partidul cînfărește 
sarcinile și puterile po-

de Horia
LOVINLSCU

porului, disprefuind cu 
spirit realist și uma
nist disproporția și 
excesul ; pe de altă 
parte, faptul că ritmul 
activității planificate și 
climatul sever, exi
gent, cu totul specific 
muncii moderne, ne-au 
devenit firești, familia
re. Ceea ce nu e deloc 
pujin I

Anvergura și însem
nătatea în adîncime a 
unor înfăptuiri și mă

(Continuare 
în pag. a V-a)
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De la 31 iulie

la 7 august

cîntecului
dansului
și portului

popular

și militariștilor nord-

și, implicit, a unor agregate complicate, controlorului poate poate greși. Totuși,

a unor guverne care 
nitatea țărilor lor în 
americani.

extraordi- Republicii București. (Agerpres)
Hoang Tu, ambasadorul nar și plenipotențiar al Democrate Vietnam la la cererea acestuia.

Mi-Ro-

de ocupație, majoritate
vadă știrbită independența și suvera- 
monopolurilor

I
I

Bile mici, de oțel argintiu, mii și mii, cercetate zilnic de ochi a- geri. Nu cumva să treacă vreuna cu riduri pe suprafața ei lucioasă. Un simplu control estetic ? Nicidecum, este vorba de un minuțios examen de precizie : ridurile, chiar și cele mai fine, pot periclita funcționarea unui viitor rulment mașini sau Dar atenția slăbi, omul acest procedeu este aplicat curent la fabricile de rulmenți din Bîrlad și Brașov. Nu s-ar putea ca rigurosul control să fie efectuat de mașini care, neobosite și neinfluențabile, să cerceteze calitatea bilelor, oricît de multe ar fi. eliminînd implacabil pe bele care prezintă defecte de fabricație ?Sînt aproape patru ani de cînd se discută această problemă. Cercetătorii de la Centrul de mecanica solidelor al Academiei au a- dresat atunci celor două fabrici de rulmenți cîteva întrebări. Ce probleme ați dori să soluționeze cercetătorii noștri științifici ? în ce direcție v-am putea oferi aju-

Timp de o săptămînă, între 
31 iulie și 7 august, pe mai 
multe scene din orașe și sta
țiuni balneo-climaterice se va 
desfășura o adevărată trecere 
în revistă a bogățiilor nepie
ritoare ale folclorului româ
nesc, în interpretarea unor 
valoroase ansambluri de ar
tiști amatori din opt regiuni 
ale țării. O dată cu cîntecele 
și jocurile populare, artiștii 
amatori vor aduce în lumina 
reflectoarelor, într-o adevă
rată paradă a portului româ
nesc, cele mai frumoase cos
tume naționale de pe cuprin
sul țării. Festivalul se va des
fășura pe litoral (la Mamaia, 
Eforie Nord și Sud, Constan
ța, Mangalia și Techirghiol), 
pe Valea Prahovei (la Sinaia 
și Predeal) și în Capitală, pe 
scenele teatrelor de vară He
răstrău, N. Bălcescu și 23 Au
gust.

La Festivalul din acest an 
participă ansambluri folclori
ce din regiunile Argeș, Crișa- 
na, Dobrogea, Galați, Ma
ramureș, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Oltenia și Suceava. 
Ansamblurile folclorice din 
Galați și Crișana apar pentru 
prima dată în cadrul unui a- 
semenea festival. Fiecare an
samblu va prezenta un pro
gram reprezentativ 
regiunea respectivă, 
spectacolul prezentat 
giunea Maramureș va 
dat pe tema unei

pentru 
Astfel, 

de re- 
fi bro-

frumoase

Anda MARINESCU

(Continuare în pag. a V-a)

torul ? Din discuții s-a profilat ca temă de cercetare: realizarea unei instalații care să exercite automat, cu repeziciune și precizie. selectarea și „controlul aspectual" al bilelor de rulmenți, în imaginația lor, atît inginerii celor două fabrici cît și cercetătorii centrului vedeau deja viitoarele instalații în funcțiune. Dar...Să depănăm un pic firul lucrurilor. O primă vizită la fabrica de la Brașov. Inginerul Mircea Săvulescu, șeful secției bile, își amintește : „Știu că s-au purtat discuții cu un institut al Academiei, că ne-a fost prezentat un aparat". Mai multe amănunte ne oferă ing. Aurel Săndescu, care conduce în prezent serviciul con- structor-șef: „La o .primă încercare a aparatului despre care e vorba, s-a constatat că trebuia îmbunătățit sistemul de mișcare a bilelor. Cercetătorii ne-au solicitat concursul și am convenit să reproiectăm împreună o piesă e- sențială : „capul de antrenare", în ianuarie 1966, acesta a fost expediat la Centrul de mecanica solidelor pentru a fi montat aparatul respectiv în vederea ceperii probelor. De atunci mai știm nimic...".„Necesitatea automatizării cestui control este evidentă, spune și ing. Ștefan Dumitrescu, directorul Fabricii de rulmenți- Bîrlad. Controlul, așa cum îl practicăm în prezent, este dezavantajos, subiectiv. Parametrul verificat este apreciat în mod diferit, de la un controlor la altul. Ochiul controlorului obosește repede, reducînd productivitatea operației. în alte țări, acest control se execută automat cu aparate corespunzătoare. în urmă cu doi-trei ani un colectiv al Centrului de mecanica solidelor a întreprins, la noi și la uzina „Rulmentul", anumite cercetări, rezultatele parvenindu-ne sub forma unor articole publicate în revistele de specialitate. Totuși problema nu a fost pe deplin rezolvată.Toată lumea este de acord că sistemul este vechi, de productivitate redusă, dăunător pentru ochi, dar contract de colaborare în vederea realizării cu forțe comune a viitoarei cercetări s-a încheiat numai între fabrica „Rulmentul" din Brașov și Centrul de mecanica solidelor din București. Desigur, în cele din urmă, ar fi beneficiat de noua instalație și fabrica de la Bîrlad.Deși a trecut atîta vreme, „controlul aspectual" automat al bilelor de rulmenți nu s-a materializat nici la Brașov, nici Iad.Ne-am deplasat pentru cum stau lucrurile și la de mecanica solidelor din București. Instalația există, se experimentează funcționarea ei. Din rezervor ies una după alta bilele. Se opresc o clipă, apoi încep a se roti rapid, cercetate de raza de lumină a unui subtil ochi electronic. Cele cu defect sînt automat azvîrlite la o parte. Nici un ochi omenesc nu mai trebuie să-și încordeze privirea. Deodată succesiunea bilelor se oprește. Pe un ecran roșu, apare inscripția : „Nu mai avem bile !“, pe fețele privi-
Gheorghe BARBU 
Nicoîae MOCANU 
Manole CORCACI

suri ca : înființarea U- 
niunii nafionale a coo
perativelor agricole de 
producfie, crearea Con
siliului National al Cer
cetării Științifice, măsu
rile pentru grăbirea 
dezvoltării producției 
de mașini-unelle, elec
trotehnice și electroni
ce etc., etc., constituie 
doar un aspect al ur
mărilor Congresului în 
acest prim an al cinci
nalului.

Există însă și un al
tul mai subtil, care nu 
e de natură materială, 
dar e tot atît de im
portant ca și cele mai 
concrete realizări. E 
vorba de asimilarea de

DE MINIȘTRIPreședintele Consiliului de niștri al Republicii Socialiste mânia, Ion Gheorghe Maurer, primit sîmbătă dimineața

Este îndeobște cunoscut că cercurile imperialiste din Statele Unite, 
acest centru al reacțiunii mondiale, desfășoară pe toate continentele o 
politică contrară intereselor popoarelor, amenință independența și su
veranitatea statelor, se amestecă în mod brutal în treburile lor interne. 
Imperialiștii americani pun la cale comploturi și diversiuni, sprijină 
cercurile reacționare, mențin la putere, cu forța armatelor, regimuri pu
trede, respinse de propriile popoare. Așa cum în Europa S.U.A. se folosesc 
de blocul agresiv N.A.T.O., ca de o principală unealtă pentru înfăptuirea 
politicii lor de dictat, de îngrădire a libertății statelor de a se manifesta 
pe arena internațională, în țările Americii Latine generalii Pentagonu
lui încearcă să încropească așa-numitele „forțe internaționale" care să 
apere interesele monopolurilor și cercurilor reacționare din S.U.A., la 
sud de Rio Grande. Acest proiect, pentru înfăptuirea căruia S.U.A. 
depun atîtea eforturi, recurgînd la presiuni economice, politice și militare, 
întîmpină rezistența hotărîtă a popoarelor latino-americane, precum și 
a unor guverne care nu vor să —----- -> -------------------

interesul

la Bîr-a vedea Centrul

(Continuare în pag. a III-a)

Cînd președintele S.U.A. afirma, într-un discurs rostit la o Universitate din Texas, că „este necesară crearea unui nou meca- ’ nism internațional pe . acest continent pentru a face față evenimentelor ce se succed cu rapiditate", el se referea pentru prima oară în mod deschis Ia forța armată interameri- cană permanentă. Cu același prilej, președintele S.U.A. spunea că „vechea distincție între războiul civil și cel internațional și-a pierdut semnificația", dezvăluind astfel implicit esența tei forțe.De atunci aproape un în care prototipul „forței permanente" a fost experimentat pe viu, sub forma trupelor

proiecta-
a trecut an, timp

străine în mare nord-americane, în Republica Dominicană. Acum eforturile Washingtonului sînt îndreptate în direcția pregătirii pentru armateiDe mult timp, publicațiile linanțate de Pentagon și de Departamentul de Stat nu-și precupețesc cuvintele de laudă la adresa „doctrinei Johnson" care privește integrarea militară a continentului drept un lucru de căpătîi, un pas logic al integrării în alte domenii. în realitate, doctrina nu e nouă, ci reprezintă o continuare adaptată împrejurărilor de azi a unor doctrine ce poartă numele unor predecesori ai actualului președinte nord-

terenului „legalizarea" continentale.

VIAȚA .
Interna-
ȚIONALA-

— MA-tenAiA A- 
taawl®i’ Ixteme. al RJX

— ■Primul organism d N. A. T.. O. 
cere pSrOește Franța 'L

m3

american, începînd cu Theodore Roosevelt —• „strategul big stick- ului", adică al bîtei mari aplicate pe spinarea statelor latino- americane. Fostului diplomat brazilian Osvaldo Aranha îi aparțin cîteva afirmații profetice privitoare la intențiile de militarizare a Americii Latine, în cadrul unui interviu acordat ziarului „Jornal do Brasil", A- ranha spunea între altele : „în fața noilor probleme internaționale Statele Unite au ajuns la concluzia că în America Latină guvernele militare sînt cele ce oferă garanții mai mari privind menținerea statu-quo-ului. Intrăm într-o fază cînd numai militarii se voi bucura de încrederea integrală a Washingtonului în cadrul unei strategii generale de reprimare și stăvilire a mișcărilor sociale".Aproape de încheierea ultimului său mandat, președintele Dwight Eisenho-
Vasile OROS

(Continuare 
în pag. a V-a)
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la mine în casă ?

Trista delăsare

Ion ISTRATI

în 
cu

Pînă la finalizarea turiștii pot totuși a- !n munfi cu un tre- forestier (deși I. F.

n-am nici 
la mine ? 

gospodărie

mai atent. N-avea 
Dar îmi zîmbea.

de agenfiacadrul re-

precis, cu cinci minute îna- 
de a mă trezi. A intrat, pe 
mea deschisă,
a început să-mi cotrobăiască 
casă. M-am trezit. L-am în-

Lucrări de restaurare la 

cetatea Nfeanifului

F’'U?: I • N de Nicufă TANASE

Foto : Agerpres
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■ îndeosebi acum, în sezonul vacanțelor și al concediilor. Oficiul național de turism e una din instituțiile cele mai intens solicitate de cetățeni. Cer- petînd „jurnalul de bord" Cri excursiilor se poate observa că pe lîngă investițiile mări de energie organizatorică, avînd drept scop acțiuni de mare anvergură (tururi ale României, excursii în Deltă etc.), agențiile O.N.T. din fiecare regiune oferă ■ localnicilor și altfel de dru- fneții care își propun în- țr-un număr mai redus de zile să atingă o serie de obiective culturale sau istorice de mare importanță din cuprinsul regiunii. Nu- există colț al țării unde inițiativa organizatorilor să nu aibă de ales țntre numeroase vestigii ale istoriei poporului nostru, muzee șl case memoriale sau vestite monumente ale naturii.*■ Astfel, agenția regională Bacău a O.N.T. Car- pați a întreprins o serie âe-acțiuni pe itinerare loiale, de-a lungul văilor Bistriței, Trotușului, Șiretului și Ozanei, sau ' pe greștele Carpaților răsă- riteni. „Turul regiunii", care durează două zile, excursiile de o zi pe Ceahlău sau pe trasee ca Bacău — Tg. Neamț — Bi- caz. — Piatra Neamț trezesc. un interes perma- pent.■_ Cu toate acestea, se poate aiirma că în domeniul excursiilor locale O.N/T.-ul a făcut încă prea puțin. în general, se nia- 
nifesîă tendința de a se 
aborda un număr restrîns 
de. trasee, pe rute cunos
cute din anii anteriori, 
„premierele" turistice fi
ind, din păcate, destul de 
rare.

Itinerare
neglijate
; Pe cuprinsul regiunii Hunedoara, în Munții O- rășției, Sebeșului, Retezat șe află multe din cele, mai importante vestigii dacoromâne din țara noastră a căror excepțională valoa- țe. istorică atrage numeroși turiști români și stră- jni. Cu toate acestea, în
treprinzătorii care se în
cumetă spre cetățile Gră- 
cliștea, Blidaru, Costești 
trebuie să facă față unor 
veritabile probe de înde- 
fnînare și de orientare tu
ristică. La agenția regio
nală O.N.T. Deva nu se 
găsește nici un material 
fare să dea informații 
precise și utile asu
pra acestor ..itinerare, deși una dintre obliga- . {iile agenției âr fi „descoperirea" și popularizarea unor noi rute, mai puțin umblate și mai dificile pentru excursioniștii individuali. La cetățile da
cice, accesul în munți 
cu vehicule rutiere 
este încă posibil, 
mai mulți ani se
cută, fără nici un rezultat 
practic, despre construi
rea unui drum care să 
lege aceste monumente

isterice de șoseaua națio
nală.ideii, junge nulejOrăștie nu manifestă suficientă înțelegere fată de transportul turiștilor). Sus la cetăți nimic nu arată că cei care au în grijă monumentele sînt bucuroși de oaspeți. Amenaja
rea unei cabane sau a 
unui refugiu se amină me
reu. Situația este similară 
și la cetățile din Munții 
Sebeșului.în regiuni există însă și locuri istorice ușor accesibile ; de pildă, Sarmize- getusa. Aici O.N.T.-ul organizează excursii ?— Mai puțin, pentru că ele nu sînt rentabile, locul fiind foarte cunoscut localnicilor — ne răspunde 
Ion Narița, șeful serviciului excursii interne al Agenției O.N.T. Deva.Oare așa sfau lucrurile ? Sînt numeroși oameni 
ai muncii, tineri, pionieri 
care ar dori șă viziteze 
Ulpja Traiana, mai ales 
dacă itinerarul ar cuprin
de și alte obiective turisti
ce, precum rezervația de 
zimbri, parcul dendrologic 
din Sîmoria etc.Tn regiunea Brașov abia 25 la sută din planul valoric realizat pe primele șase luniO.N.T. este acoperit de acțiunile îngiunii. A. Stavros, care se ocupă în cadrul Sfatului popular regional Brașov de problemele turismului, ne spune :— Sfatul 'popular a invitat de nenumărate ori filialele O.N.T. din regiune să organizeze excursii lo- ■ cale, îndrumîndu-le chiar să stabilească niște grafice, de comun acord cu cele doilă întreprinderi de stațiuni : climaterice de la noi. Insistențele au rămas însă fără nici un rezultat. Sînt ignorate multe locuri frumoase, cu condiții corespunzătoare de cazare, apropiate de centrul de regiune (Cheile Cibinului, Cheile și Cascada Tami- na, Valea Sadului etc.

se șt reușite pliante, dar ele prezintă doar litoralul, cîteva stațiuni balneo-cli- materice și cabane turistice din alte regiuni. Pentru regiunea Brașov, în ultimul an s-au tipărit numeroase ghiduri, atît de către Editura Meridiane cît și de muzeul regional. Numai că cele tipărite la București, cum ar fi pliantele despre cabana Ne- goiul, cabana Secuilor, stațiunea Păltiniș, au fost expediate într-un număr atît de mic încît nu pot ii găsite decît în colecția O.N.T. sau la cabanele respective.în Hpsa materialului de propagandă turistică tipărit, sau oricum în completarea acestuia, excursionistul apelează la serviciul ghizilor. Cunoștințele lor, modul atractiv de expunere, varietatea și ineditul faptelor comunicate, reprezintă o. altă modalitate prin care O.N.T.-ul ; poate lansa ;noi invitații la drumeție.. -Totul însă depinde pregătirea

ghizilor însoțitori. în a- cest scop, agenția O.N.T. Bagău a organizat timp de trei luni o serie de cursuri care au cuprins lecții de cunoaștere a o- biectivelor turistice, de îmbogățire a culturii ghizilor. Ar fi util ca astfel de inițiative să existe în fiecare regiune, anual, la începutul sezonului turistic. 'Colaborînd cu organizațiile U.T.C. și de pionieri, cu sindicatele, O.N.T. Car- pați și filialele sale regionale au datoria să intensifice acțiunile privind cunoașterea tradițiilor istorice. a monumentelor de cultură, a noilor obiective industriale din regiune, pentru ca la întrebarea „Cunoașteți regiunea în care locuiți ? rile afirmgtive să din ce în ce mai roase.
Anchetă realizată ...
Radu CONSTANTJNESCU, 
Nîcolge MOCANU, 
Laurenjiu VISKI 
și Pavel PÎNTEA

La mine, în apartament, e o căl
dură insuportabilă. Poate pentru 
că stau perete în perete cu un 
pompier care-și aduce de lucru a- 
casă. Ferestrele și chiar ușile mele 
stau larg deschise și ziua și noap
tea.

Pentru că ușile și ferestrele 
mele stau deschise în permanență, 
îmi intră în casă cine vrei și cine 
nu vrei. In continuare, vă voi da 
doar două exemple și veți fi lă
muriți pe deplin prin cîte îmi este 
dat să trec. Norocul meu este însă 
că stau bine cu inima și mai ales 
cu nervii. Că altfel, eram de mult 
pămînt de flori.

Primul exemplu:
Dormeam. O mînă mă mîngîie 

pe obraz. După ce m-am trezit, e 
drept cam rece, am văzut în fața 
mea o umbră îmbrăcată în cear
șaf alb, curat, spălat și călcat

Nufărul". întreb umbra :
— Dumneata cine ești ?
— Sînt Nicolae Butari.
— De unde ești ?
— Am fost din orașul Lipova. 

Str. Mărășești nr. 24.
— Stai jos.
— Nu pot.
— De ce ?
— Sînt mort. Mort de cinci anii 

De bătrînețe.
— Dacă ești mort, atunci 

cauți la mine ?
— Am găsit ușa deschisă și, 

afară de asta, știu că te ocupi 
foiletonul.

nu 
De 

dis-

Invitații
la drumeție 
care nu ajung 
la destinatariînainte de a-și alege un itinerar, excursionistul studiază în amănunțime traseul pentru a afla care sînt obiectivele turistice, monumentele istorice și de artă care pot fi vizitate. Această documentare prealabilă cu ajutorul pliantelor și ghidurilor joacă rolul unei veritabile invitații la drumeție, căci de ea depinde viitoarea rută aleasă. în acest domeniu eforturile făcute de organizatori au avut ca rezultat editarea unui numeros material propagandistic. Se pare însă că principala lipsă care persistă încă o constituie necoordonarea realizării și difuzgrii lui. La Bacău, de pildă, există numeroa-

E poate puțin cunoscut Arh" răsfoit recent aces- ■ - - * - ' te ve'chi și uitate publicații kogălniceniene, tipărite cu caractere chirilice, de tranziție, după ce, în prealabil, am întreprins o plimbare prin Iași, poposind prin mai toate restaurantele orașului. Neîndoios lucru, despre localurile de alimentație publică din acest oraș al țării se pot spune și multe cuvinte bune. Nu sînt gurmandul sau răsfățatul care să caute înadins, cum ar zice proverbul, spini în făină. Totuși, cum se mai spune de asemenea, în unele localuri „bucatele fură ele bune, dar n-a știut nașa a le pune" ori „zeci de feluri de bucate, tot fasole mestecate” — în genere cu o largă aplicare la Iași. Desigur, se poate ca responsabilelor de la restaurantul „Moldova” din Piața Unirii, și nu numai lor, să le placă, în mod special, supa gulaș ca și borșurile â la grecque și ă la russe (cu sau fără curentele greșeli de ortografie) ori cele ardelenești, ba unii chiar să se dea în vînt după gulașuri și papricașuri, ca, de pildă, responsabilii restaurantelor „lașul” sau „Expres”. Aceasta nu implică însă introducerea, automat, a respectivelor

faptul că, în urmă cu 125 de ani M. Kogălniceanu a tipărit, împreună cu C. Negruzzi, cea dintîi carte de bucate, sistematic o- rînduită, din literatura noastră culinară. Apărută la Iași, în 1841, la Cantora Foii sătești, prima ediție a lucrării, căreia i-au urmat alte două și care cuprindea „200 de rețete de feluri de buca- te cercate, prăjituri și alte treburi gospodărești”, a- testă nu numai o seamă de predilecții propriu-zis culinare ale autorilor ei, ci, mai ales, familiaritatea lor cu problemele literaturii gastronomice. De altfel, Kogălniceanu e și cel care, în aceeași perioadă, a adaptat în românește și a localizat în chip foarte spiritual 20 de „a- forisme pentru cei ce iubesc a- mmca bine”, respectivele maxime fiind, la originea lor,, cele cu care renumitul gastronom francez A. Brillat-Savarin își prefața amuzanta și instructiva sa carte ziologia gustului”.„O masă fără licuri — aprecia, altele, Kogălniceanu, este ca o femeie căreia îi lipsește un ochi”. Sau „dacă bucătarul se face, friptu- rarul se naște”...

feluri de mmcare m meniu și repetarea lor excesivă, din comoditate, săp- tămîni în șir, fără a se mai ține seama de măsură, i discernămînt, de varietatea gusturilor. Firește, gastronomia — ca și iubirea, ca și arta — fie- ne scuzată comparația, nu cunoaște hotare. Dar pentru a-și cuceri extindere și prestigiu, ea trebuie neapărat să plece de la tradiții locale, de la imaginație etc., toate a- cestea necesitînd a bine cîntărite, ingenios echilibrate, armonizate, spre a satisface, la un grad cît mai înalt, exigențele crescînde ale consumatorilor. Există,
fi

servind ca, mcepmd anumiți tovarăși de secția comercială locală, trecînd pe la cei de la T.A.P.L. și vizînd mai toate restaurantele .ieșene (cu excepția celdi de s la „Bolta rece”) capa'cita- ' tea lor de a aprecia și de a îmbina utilul cu frumosul, cu economicul, cu randamentul, cu servirea ireproșabilă etc... cam lipsește. Numai destupați de rutină, de o anumită delăsare, de comoditate, de toleranță reciprocă, de șabloane și de celelalte tare birocratice în întocmirea meniurilor, i-am putea aplauda ca pe unii care trebuie și pot să dea respectivelor localuri

specifice moldovenești de notorietate. Nădăjduim totuși — pe temeiul afî.- tor remarcabile realizări cîte, evident, sînt de pus la socoteală în celelalte sectoare de activitate din Iași,' că, adueîndu-ne a- minte de vechile rețete culinare, ca acelea ale lui Kogălniceanu, dar și de atîtea prețioase altele

ale gastronomilor contemporani, ale gospodinelor noastre, și dînd dovadă de inițiativă, de fantezie creatoare și de spirit de răspundere, — nădăjduim, spunem, că nu va trebui să mai așteptăm prea mult!

Cit de grav îngustăm

noi bucătăria

românească

Fi-mezi- între

mult inventat, un vechi și deja obosit cal de bătaie la care cei răspunzători de bunul mers și, îndeosebi, de răul mers al restaurantelor, apelează curent, declarînd că, foarte adesea, clientul este extrem de dificil. De a- semenea, se face mult caz și de clasica locuțiune latină în virtutea căreia se afirmă scolastic că, la fel ca și despre culori, despre 
gusturi... non disputandum — și pe care mai toți 
teapeliștii zilelor noastre ■ (cel puțin cei ieșeni) o iau, la aman, în brațe. Desigur, gustul e, indiscutabil, un mare domn, în sensul bun al cuvîntu- lui. Numai că el se do- bîndeșțe cu efort și trebuie cultivat. Ne-ar părea bine dacă am greși măcar cîtuși de puțin ob-

personalitate distinctă, le creeze vad, să le confere stima cuvenită din partea publicului consumator. Pînă atunci, însă, se pare că vom continua, din păcate, să nimerim nu arareori în niște quasi semi-spelunci ca la „Rapid”, la „Dunărea” ori „Podu-Roș“ ; să nu găsim mai niciodată o riguroasă bună servire la „Cina”, „Rarău” ori la „Hanu Ancuței”, în timp ce în centru, la „Moldova”, la „lașul”, la „Expres”, la „Lacto-bar”, ca și la „Cotnari” (ca să nu mai socotim „Crama pie- ții” și atîtea bufete ca a- celea din Hală) să așteptăm, pînă se vor calcula, în afara bucatelor răsobișnuite — și prețurile la de mult, de mult doritele mîncăruri

OASTEAmeșterilor
(Urmare din pag. I)

Noul bufet expres deschis

i
ori se fac 
i, măsură- 
amplasării 
industriale 
incluse în 

planului 
fabrica de auto- 

combinat 
secția

fășurafă a operajiilor de 
construcție. La Tarnija-Osfra 
se extinde stația de flofare 
a minereului, iar pe malul 
Bistriței, la Leșul Ursului, va 
fi gata curînd puțul de ac
ces, lucrare la care s-a 
atins cea mai mare viteză 
de forare pe verticală. La 
Bacău, constructorii ne aduc 
vestea încheierii lucrărilor 
la ultimele centrale hidro
electrice de pe Bistrița, în 
timp ce în alțe părți ale 
țărji Srau dat primele cupe 
de excavator, 
prospectări, stuc 
tori în vederea 
unor obiective 
oe mari proporți 
faza definitivării 
cincinal : 
turisme, un nou 
de cauciuc sintetic, 
de grupuri termoenergelice 
de mare putere și altele.

Am asistat la mari 
miere industriale. Am ascul
tat corul uriaș al construc
torilor întruniți la miting în 
hala depozitului de fosforite 
de la Turnu Măgurele. Am 
văzut tălăzuind coloanele 
de muncitori care au ridi
cat marile uzine și cartiere 
bucureștene.

Sub soarele de aur al lui 
iulie, meșterii citadelelor 
moderne, constructorii — 
înconjurați de stima între
gului popor — își sărbăto
resc plini de entuziasm 
creator „ziua” — expresie 
a înaltei cinstiri pe care 
le-o aduc partidul și gu
vernul țării, toți cei . ce 
muncesc din patria noastră. 
Iar. glasurile lor .puternice 
șțrăbat spațiul țării acoperii 
cu edificii socialiste durate 
și șlefuite de ei. Și nu 
există inimă care să nu le 
aducă un elogiu fierbinte.

Articolul „De gustibus... disputandum”, publicat nu demult în „Scînteia”. a scos în relief cîteva aspecte generale ale problemei, care se cer însă reluate și adîncite. O primă constatare nefavorabilă : de la un capăt la altul al tării, bineînțeles cu unele excepții, unitățile de profil oferă preparate și meniuri uniforme, după rețete aproape identice. Preparatele specific românești, cu tradiție, apar pe scară redusă, din această pricină unele din ele fiind chiar pe cale de dispariție.în legătură cu tema în discuție, aș vrea să fac unele propuneri, în speranța că ele vor fi urmate de măsuri răspuns la tuale.Succesul implică în varietatea Posibilități există destule. Numai retetarul general în vigoare cuprinde peste 2 000 de refete, ca șă nu mai vorbim de inventivitatea fiecărui bucătar în crearea de preparate noi. în afară de aceastș, șă nu uităm preparatele specifice fiecărei regiuni, De ce un turist care ne traversează tara de la Oradea la Constanta, să nu facă cunoștință cu vestitele ciuperci din regiunea Crișana, sau cu specialitatea de iaurt și cu minunatele fructe de aici; cu varza „â la Cluj” trecînd prin acest oraș ; cu excelentul nostru păstrăv de- munte, cu un mușchi împănat la frigare și cu papanașii renumiti ai Brașovului ; cu o ciulama de pui cu mămăliguță și cu sărmăluțe în foi de vită, trecînd prin Ploiești sau București; iar la Constanța — cu un borș pescăresc, un crap la proțap sau cu un berbec „haiducesc”. Toate acestea udate, bine înțeles, cu vinurile regiunii respective.Diferențierea bucătăriilor regionale se impune, în acest scop sugerez

și bău- pe liste- din par-varieta- trebuie

imediate, ca exigentele ac-de bucătărie primul rînd meniurilor.

ideea unor expoziții, concursuri gastronomice regionale, prilejuri cu care să se stabilească produsele. preparatele turile obligatorii le restaurantelor tea locului.în ce privește tea, consider cămers și mai departe, prin profilarea unor unități din marile orașe sau din stațiunile turistice, pe preparate specifice pescărie, mânești duse de dent, în va tine și de necesitatea de a oferi și preparate dietetice, de regim. Cît despre restaurantele nespeciali- zate. ele trebuie să ofere consumatorului atît produse de bucătărie românească, cît și de bucătărie internațională.O grijă permanentă din partea bucătarilor și restauratorilor cere alcătuirea unor meniuri sănătoase, echilibrate și totodată agreabile. Limitarea la ciorbe, mititei și fleici la grătar, adică la ceea ce nu necesită prea multă muncă, nici o deosebită pricepere, înseamnă a bate pasul pe loc, a lipsi pe consumatori de un meniu variat, bogat, de posibilitatea alegerii după gust sau potrivit recomandării medicale. De asemenea,, cruditățile nu trebuie să lipsească din rîle nici uneia unitățile de alimentație publică. La fel, nu se poate trece peste necesitatea ca în cadrul marilor bucătării să lucreze și un cofetar, specialist în dulciuri de bucătărie.Arta culinară ar avea mult de cîștigat printr-o mai judicioasă organizare interioară a bucătăriilor, prin îmbunătățirea echipamentului tehnic culinar și a spațiilor anexă, a învățământului profesional.

vînat, mîncăruri ro- tradiționale, pro- zahana etc. Evi- toate cazurile se seama de sezon

meniu- dintre

Petre GEORGESCU
șeful complexului hotelier 
„Carpafi“-Brașov

Ce dorești, domnule mort, de 
la mine ? Zău, sînt obosit. Vreau 
să mă odihnesc. Totuși, spune, ce 
vrei ?

— Să mă odihnesc și eu.
— Cine te împiedică ?
Funcționarii sfatului popular al 

orașului Lipova. Ii trimit mereu 
fiului meu, Mihai Butari, înștiin
țarea să mă prezint să fac muncă 
de prestație. Adică, să mă duc cu 
o cazma și un tîrnăcop să curăț 
șanțul din fața casei. Mereu îl a- 
menință pe fiul meu: „Dacă nu se 
prezintă. îl amendăm". Fiul meu 
le explică de fiecare dată că sînt 
dispărut de mult dintre cei vii. Dar 
ei nu se lasă. Contez în scriptele 
lor ca forță de muncă.

— Tovarășe mort, eu 
o vină. De ce ai venit 
Du-te la șeful secției 
comunală (tot noaptea). Tre- 
zește-l. ‘

I-am dat bani de tren și mortul 
a plecat spre Lipova...Al doilea exemplu.

Povestea care urmează s-a pe
trecut ziua. Adică, spre dimineață. 
Mai 
inte 
ușa 
care 
prin 
trebat:

— Ce cauți ?
— Un tăvălug.
— Poftim ? ! ? ! Ce-i ăla tăvă

lug?
— Tăvălugul este un cilindru 

copipresor, pe care noi, întreprin
derea forestieră Băbeni, îl între
buințăm la tasarea drumurilor fo
restiere.

— Și-l cauți
— Da.
L-am privit 

ochii tulburi... 
l-am zis :

— Hai să fim serioși. Ce dorești 
de la viața mea ?
,,^-lFIenel..eu<:l^fez lg, Ințreprir^r • dețjecț\ 'forestieră^ ^.din Bffierți- 
Ărgeș. ... ' ..- Și ?-

— In luna februarie am trimis 
cu vagonul Nr. 1418566 la I.R.U.M. 
București prin stația Progresul un 
tăvălug spre reparare capitală.
- Și?
— Tăvălugul a dispărut.
— Un tăvălug din ăsta nu e fox 

sî.rmos ori pisică de Angora să dis
pară. Are aproape zece tone.

— A dispărut. Lemnele putrezesc 
în pădure și noi nu putem face 
drumuri. De amortizat îl amorti
zăm și ia-l de unde nu e.

— Cînd l-ați trimis, I.R.U.M. a 
semnat de primire ?

— A semnat. Eu acum m-am 
deplasat la București să-l iau.
- Și?
— Tăvălugul nu e. Nu te supăra 

că l-am căutat la dumneata. Ți-am 
adus o temă.

— Iți mulțumesc anticipat.
Am pornit amîndoi spre I.R.U.M.j 

care funcționează pe Șoseaua Sa- 
laj nr. 91, raionul Lenin. întreb :

— V-a trimis I. F. Băbeni un tă
vălug pentru reparație capitală ?

-Ne-a trimis cu scrisoarea de 
trăsură nr. 1144/32.

— E gata ?
— Nu.
— De ce ?
— A dispărut.
Coincidența e coincidență I Chiar 

în acel moment a intrat un lucră
tor de la miliția raională. Se adre
sează reprezentantului dă la 
I.R.U.M.

— Sînteți amendați cu suma de 
lei. . . . pentru că ați depozitat U- 
tilaje grele pe Șoseaua Giurgiului, 
în fața imobilului cu nr.... și ați 
blocat strada.

Ne-am urcat într-o mașină. Uti
lajul greu pentru care ‘ primea a- 
mendă I.R.U.M.-ul era tăvălugul 
cu pricina. Zăcea acolo din februa
rie.

Fie căldura din apartamentul 
meu cît de mare, nu mai las ușa 
deschisă, o încui. Dacă aveți ne
voie de mine, sunați de trei ori...

CAMPING

ÎN APROPIEREA

sighișoareiZilele acestea și-a întîmpi- nat primii oaspeți campingul situat pe șoseaua națională asfaltată dinspre Mediaș, la numai .3 km de Sighișoara, pe liziera pădurii, în apropiere de restaurantul-grădină „Hula Daneș”. Corturile impermeabile de 2 și 4 persoane oferă condiții plăcute de odihnă Noua amenajare turistică ește dotată rcu dușuri, grup sani- să a un
dotată rcu dușuri, grup far etc. Turiștii care vor viziteze romantica cetate Sighișoarei pot face aici reconfortant popas.
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stringentă pentru economie, 
care nu se finalizeazăîn primul semestru din acest an Combinatul chimic Borzești și-a îndeplinit și depășit planul la toți indicatorii. Notam cîteva cifre, cîțiva indici care dau măsura eforturilor combinatului pentru îmbunătățirea perseverentă a activității economice. Productivitatea mun

cii a crescut cu 6,S la sută, economii
le la preful de cost se ridică la 21 
milioane lei, iar rentabilitatea obfi- 
nută în semestrul care a trecut depă
șește cu 6 procente pe cea planificată. La cîțiva pași de Combinatul chimic și despărțit de el de o rafinărie și o termocentrală, se află Combinatul' de cauciuc sintetic, subordonat aceleiași Direcții generale — a industriei petrochimice din Ministerul Industriei Chimice. Numai ca distanță Combinatul de cauciuc sintetic este a- propiat de cel de la Borzești, fiindcă în privința realizărilor el se află rămas în urmă. La sfîrșitul

semestrului, nici unul din indicatorii planului nu a fost îndeplinit. Chiar mai mult, unele rezultate obținute în primul semestru sînt sub nivelul celor din perioada corespunzătoare a anului trecut. Este vorba; printre altele, de rentabilitate și preț de cost.Să analizăm mai pe larg, față în față, factorii care au favorizat sau, dimpotrivă, au frînat creșterea gradului de economicitate a producției și nivelul rentabilității — indicatori esențiali ai activității productive. în acest scop apelăm la alți indici, care au puterea de a oglindi riguros mărimea cheltuielilor raportată la dinamica producției. Aceasta, pentru a diagnostica cît mai exact cauzele primare ale neîndeplinirii cu peste 48 milioane lei de către Combinatul de cauciuc sintetic a sarcinii de reducere a prețului de cost.
întreprinderea industrială Cheltuieli la 1000 lei producție-marfă

Cheltuieli cons- tant-conven- ționale la 1000 lei producție- marfă
Cheltuieli neproductive la 1000 lei producție-marfăPlan Efectiv Plan EfectivCombinatul chimic Borzești 791 727 364 319 4,70Combinatul de cauciuc sintetic din orașul „Gh. Gheor- ghiu-Dej“ 833 936 257 323 5,70

teriale și bănești. Se cuvine să precizăm că în planul M.T.O., de pildă, există prea puține măsuri care vizează reducerea prețului de cost. Nici una din măsurile înscrise în acest plan nu are o eficiență ante- calculată. Din cele cu termene de aplicare în semestrul I, 29 nu s-au realizat încă. La altele s-a renunțat pe parcurs, ele fiind insuficient fundamentate. Concluzia că în a- cest combinat s-a acționat prea lent, fără energie, nu este deci gratuită. Ea este întărită și de următoarele aprecieri, cuprinse în darea de seamă a combinatului, pe semestrul I 1966... „depășirea consumurilor specifice la utilități are o valoare absolută de 12 110 000 lei, iar economiile la consumurile specifice de materii prime și materiale însumează 610 000 lei". Deci, s-a înaintat cu pași de melc. Sau, după ce se arată că stocurile su- pranormative necreditate la materii prime, și materiale s-au situat, în medie, la peste 16 milioane lei, tot în darea de seamă se spune : „Cu toate acestea, prin măsurile tehnico-organizatorice luate de combinat s-a reușit să se realizeze o reducere a nivelului cheltuielilor

neproductive, față de perioada corespunzătoare a anului trecut de 339 000 lei". „Cu toate acestea"... înseamnă automulțumire și, dacă se va continua în acest ritm, de- abia peste cinci ani, adică la sfîrșitul cincinalului, combinatul va reuși să lichideze cheltuielile neproductive actuale. Oricine va fi de acord că nu se poate admite o asemenea situație. Credem că forul de resort nu îmbrățișează - a- ceastă variantă. Cum la fel nu trebuie să aprobe nici propunerea conducerii combinatului, care servește drept concluzie la darea de seamă amintită : „Se impune pentru viitor, în primul rînd, diminuarea sarcinii de plan la nivelul posibilităților combinatului"... care ni se pare neîntemeiată, cel puțin dintr-un motiv : pînă acum nu s-a dovedit că s-au epuizat toate rezervele interne ale producției.Cum se explică deosebirea flagrantă dintre activitatea celor două combinate ? Răspunsul tovarășului Ion Marinescu, director general adjunct în Ministerul Industriei Chimice, s-a axat, ceea ce nu satisface, tot pe așa-zisele cauze o- biective. Interlocutorul a adăugat

că acum în Combinatul de cauciuc 
sintetic se află o brigadă de specia
liști, care urmăresc rezolvarea proble
melor coroziunii, catalizatorilor și îm
bunătățirea calității cauciucului. Dar, de ce tocmai acum ? Deficiențele s-au făcut simțite încă din vara anului trecut. Nu s-au tărăgănat prea mult lucrurile ? Realitatea este că neajunsurile puteau fi preîntîmpinate. Cel puțin acum este absolut necesar să nu se amîne nici o clipă aplicarea celor mai eficiente măsuri de intervenție. 
Colectivul combinatului așteaptă 
din partea conducerii fehnico-admi- 
nisfrative și a ministerului un sprijin 
competent și rapid în solutionarea 
efectivă a problemelor tehnice și or
ganizatorice majore, de care depinde 
folosirea la întreaga capacitate a in
stalațiilor, recuperarea rămînerii în 
urmă și îndeplinirea exemplară a pre
vederilor planului pe acest an. Ministerul Industriei Chimice are posibilități să realizeze o întorsătură de 180 grade în activitatea acestui mare obiectiv industrial. Aceste posibilități trebuie folosite din plin, operativ și cu o eficiență cît mai ridicată.

Viorel SĂLĂGEAN

(Urmare din pag. I)torilor un zîmbet: „inteligentă mașină !“. Ea poate livra și alte informații, ca analiza statistică a bilelor cercetate și semnalizarea de rigoare : „Toate bilele bune", „Toate bilele rebutate".De ce instalația zace încă aici, în laborator, de ce nu-și îndeplinește îndatoririle în halele spațioase ale fabricilor ? Adresăm întrebarea conf. ing. dr. Radu C. Bogdan, directorul adjunct științific al Centrului de mecanica solidelor. Astfel, aflăm calvarul a- cestei lucrări care, după atîția ani, nu a ajuns încă la punctul final. La prima întâlnire, între cercetători și ingineri — ne spune interlocutorul nostru — toată lumea a fost de acord, ideea realizării unei asemenea instalații a fost primită cu entuziasm. Secția de teoria mecanismelor a Centrului a început de îndată lucrările teoretice. După un an de cercetări originale, cu rezultate interesante, valabile și sub aspect general științific, a reieșit că pe baza unui sistem mecano-fotoelectric,

Este vizibil că în cazul Combinatului chimic contribuția importantă la scăderea prețului de cost a adus-o reducerea cu 64 lei față de plan a cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă. Izvorul acestei economicități dinamice, fiindcă diminuarea cheltuielilor a avut loc concomitent cu creșterea volumului producției-marfă, constă in 
micșorarea cu 4,5 milioane lei a con
sumurilor specifice de materii prime 
și materiale auxiliare, reducerea cu 
un milion de lei, față de anul trecut, 
a cheltuielilor neproductive, scăderea 
cu 45 de Iei a cheltuielilor conven- 
fionale-constante la 1 000 lei produc- 
jie-marfă. Numai prin diminuarea consumurilor specifice la două din produsele de bază ale combinatului — soda caustică și fabricatele fi- tofarmaceutice — s-au obținut e- conomii suplimentare de aproape 
4 milioane lei.Care este „secretul" acestor bune realizări ? Din discuțiile purtate cu tovarăși din conducerea combinatului s-a conturat o cale unanim apreciată : concentrarea forțelor spre 
'fructificarea rezervelor interne 
ale producției, pe ansamblul sec
țiilor și la fiecare loc de muncă. Planul M.T.O. este o dovadă concludentă. Din cele 24 de măsuri prevăzute a se aplica în primul semestru, și axate, îndeosebi, pe problemele reducerii consumurilor specifice și a prețului de cost, ale sporirii productivității muncii, 23 au fost valorificate înainte de termenele stabilite, ele influențînd substanțial îndeplinirea integrală a planului. Eficiența obținută în producție este pilduitoare. Prin înlocuirea caolinei cu argile caolinoa- se și construirea unei instalații de recuperare a policlorurii de vinii din latexul degradat — acestea sînt numai două din măsurile a- plicate — se realizează economii anuale de peste 3 milioane lei. Dacă la cele amintite adăugăm 
grija pe care colectivul combinalului 
o dovedește față de continua funcțio
nare, la indici înalți, a instalațiilor, 
față de înlăturarea stagnărilor nejusti- 
ficafe sau accidentale, de evitarea

pierderilor, avem imaginea hotărîrii acestui colectiv al industriei noastre chimice de a ridica pe o trep- tă superioară eficiența activității economice.Din păcate, așa cum s-a văzut, la Combinatul de cauciuc sintetic prețul de cost a fost nerealizat cu peste 13 la sută. Este o depășire a cheltuielilor neverosimil de mare. Care sînt cauzele ? Conducerea combinatului este tentată' să motiveze că neîndeplinirea sarcinii de reducere a prețului de cost, s-ar datora în exclusivitate nerealizării planului la. producția globală, din cauza lipsei butadienei — fabricată tot în cadrul combinatului — a unor materii prime pe"care trebuia să le primească de la Rafinăria Brazi și Rafinăria din orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“. Fără îndoială, factorul producție globală a influențat, într-o oarecare măsură, nivelul prețului de cost. Dăm , mărimea acestor influențe : neîndeplinirea volumului planificat al producției în unități naturale a determinat creșterea prețului de cost cu 6,5 milioane lei, iar nerea- lizarea structurii planificate a producției — cu 2,4 milioane lei. în total, aproape 9 milioane de lei. Dar, de aici și pînă la suma amintită, 48 milioane lei, este o mare diferență ; ca atare, conducerea combinatului nu are dreptate. Iată, de altfel, ce indică „radiografia" prețului de cost. Cheltuielile neproductive se ridică la peste 2 milioane lei, din care mai mult de jumătate sint numai dobînzile pentru credite restante. Cheltuielile efective la 1 000 lei producție-marfă sînt simțitor mai mari față de cele planificate — ceea ce corespunde unei depășiri generale a prețului de cost de peste 20 milioane lei. O influență deloc neglijabilă a avut și creșterea cu 66 lei față de plan a cheltuielilor con- vențional-constante la 1 000 lei producție-marfă.
Luînd în brațe cauzele „obiective", 

conducerea combinatului nu a acțio
nat decîf timid și nehotărît împotri
va acestor „supape" de pierderi ma

Din cele 400 000 ha prevăzute a se amenaja pentru irigații din fondurile statului, în perioada anilor 1966—1970, 270 000 hectare se vor realiza în gospodăriile de stat. La aceasta se vor adăuga amenajările prin mijloacele proprii ale unităților.Irigarea, după cum aflăm de la Departamentul Gostat, va fi extinsă la acele culturi care asigură un spor mare de recoltă. Pe lîngă porumb, sfeclă de zahăr se amenajează suprafețe mari pentru cultivarea irigată a plantelor furajere valoroase cum sînt .lucerna și soia, în acest scop vor fi date în exploatare sisteme mari dintre care a- mintim pe cele de la Carasu, regiunea Dobrogea, pe 59 000 hectare, Călățui-Călărași pe 18 000 hectare, terasa Viziru, regiunea Galați — 12 000 hectare etc. Pe lîngă marile combinate de creștere și îngrășare a animalelor se extind culturile de lucernă irigată. Așa este sistemul de irigație de la G.A.S. Adunații Copăceni, unde va trebui să se a- sigure furaje pentru 3 300 vaci și 700 tineret taurin, sau cel de la G.A.S. Lița, raionul Turnu Măgurele. Lucrări avînd același scop se fac la Barboși-Galați, Dorolț-Mara- mureș, Mihai Viteazu, Lunca Mureș, Aiud, regiunea Cluj etc. Se prevede irigarea a 15 000 ha cu vii și 1 500 ha livezi dintre care o bună parte sînt plantații intensive.Ce s-a făcut și ce trebuie să se întreprindă, în continuare, pentru realizarea în întregime a suprafețelor irigate și îndeosebi a celor prevăzute pentru acest an ? De la Departamentul de îmbunătățiri funciare și de la Departamentul Gostat aflăm că s-a urmă-

rit ca sistemele de irigație să răspundă unor exigențe sporite : livrarea apei la plantă în cantitatea necesară și la timpul potrivit, ocuparea de către sistemul -de aducțiune a apei a unei suprafețe cît mai mici, folosirea acelor instalații care să permită desfășurarea proceselor de producție în condițiile unei mecanizări intensive, să asigure simplitate, siguranță și eficiență economică sporită. Pornind de la aceste cerințe, specialiștii au stabilit un număr de sisteme de irigare care prezintă numeroase avantaje. Pentru prima dată în țară se extinde sistemul de distribuție a apei prin rețele de conducte îngropate prin care apa circulă sub presiune. în acest caz, pierderile de apă sînt mici, se evită înmlăștinirea terenului și parțial sărăturarea. Conductele fiind îngropate, nu ocupă de- cît foarte puțin teren arabil. Asemenea sisteme s-au amenajat la G.A.S. Lița, raionul Turnu Măgurele, și la G.A.S. 30 Decembrie de lîngă Capitală. Continuă să fie extinsă conducerea apei prin canale și distribuirea ei la plante prin aspersiune. Nu sînt neglijate nici metodele mai simple cum este irigarea prin brazde etc.— Ce se irigă din suprafețele prevăzute a fi date în folosință în această vară ? Am adresat această întrebare tov. Luca Iuliu, director în Departamentul Gostat, care răspunde de problema irigațiilor.— Pe unele șantiere există o serie de întîrzieri în ce privește lucrările de amenajare și din această cauză nu se pot face udările.— Care sînt cauzele ?— Pentru lucrările executate de Departamentul de . îmbunătățiri funciare a întîrziat elaborarea pro-

in hala de montaj a Fabricii de mașini-unelte și agregate-București Foto : Gh, Vințilă
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iectelor ca și executarea lucrărilor, au lipsit unele materiale. La amenajările care se fac prin posibilitățile locale ale gospodăriilor de stat, lucrările au început tîrziu și de aceea n-au putut fi terminate.Proiectele pentru lucrările de irigații sînt executate de către Institutul de proiectări pentru îmbunătățiri funciare. Iată ce ne-au spus tovarășii Ion Crașoveanu și Ionel Georgescu, șefii sectoarelor 1 și 2 .irigații de la acest institut.— Prin crearea Departamentului de îmbunătățiri funciare din Consiliul Superior al Agriculturii, au fost delimitate mai bine și sarcinile institutului nostru. S-a stabilit ca o grupă de proiecte să fie predată pînă la 30 aprilie, iar alta pînă la 30 mai. Sarcina a fost in mare parte îndeplinită. Ele au fost date Trustului de construcții pentru îmbunătățiri funciare pentru executare. Paralel se pregătește execuția proiectelor pentru 1967. Pînă la sfîrșitul anului vor fi puse pe masă toate proiectele și beneficiarul va putea trece la lucru din timp. Intr-adevăr, a întîrziat elaborarea unor proiecte. Reorganizarea institutului a cauzat, și pierdere de timp. Dar întîrzierile se datoresc și greutăților pe care ni le face Departamentul Gostat, beneficiarul lucrărilor. Se fac numeroase reveniri și cereri pentru modificarea proiectelor terminate, ceea ce duce Ia risipă de forțe, la întîrzieri.— De ce se întîmplă așa ?— Cine s-a gîndit că se vor putea face noi comasări de teren — răspunde din nou tov. Luca Iuliu. Trebuie să ne orientăm pe parcurs.Dar cererile pentru modificarea de proiecte sînt prea numeroase și duc la risipă de forțe și bani. „Prevederea în perspectivă a lucrărilor care urmează să fie executate — spun specialiștii institutului — ar trebui să stea mai mult în atenția Departamentului Gostat". Este, desigur, o cerere îndreptățită. Nu este mai puțin adevărat că și proiectanții schimbă des soluțiile, ceea ce duce la întîrzieri și chiar la risipă de fonduri.Problema care se pune acum este terminarea de urgență a amenajărilor la suprafețele prevăzute pentru ca irigarea culturilor, să se poată face neîntîrziat. Aceste lucrări sînt executate de Trustul de construcții pentru îmbunătățiri funciare. Ce s-a realizat pînă în prezent ? Iată ce ne răspunde în această privință tov. Constantin Vasiliu, directorul trustului.— Planul valoric pe primul semestru la lucrările de amenajare în vederea irigării a fost realizat și chiar depășit. Dar indicatorul principal al activității noastre este darea în folosință a obiectivelor prevăzute pentru ca apa să ajungă la plante. Pînă acum, din planul pe trimestrul doi s-au recepționat amenajările de la G.A.S. Vișina, regiunea Oltenia, pe 1150 ha și G.A.S. Serbești-Bacău pe 300 ha. Sînt în curs de recepție lucrările de la gospodăriile de stat 30 Decembrie, Mihăilești, Bordușani și Fetești. Dar mai lipsește cîte un sorb, un cot sau cine știe ce, care întîrzie punerea în funcțiune a sistemelor. în ce privește irigarea propriu-zisă — deși lucrările sînt executate — udarea nu a început, nu se face la nici unul din sistemele noi.Iată deci că banii se consumă —

și este vorba de zeci de milioane de lei — dar sistemele de irigații nu pot fi folosite. Este adevărat că nu s-au asigurat toate utilajele; lipsesc, de exemplu, aripile de aspersiune. Sînt lucrări care trebuiau terminate cu o lună în urmă și încă nu sînt puse la punct. Se constată defecțiuni pe canale, care provoacă întreruperi în alimentarea cu apă, revărsări care trebuie remediate urgent. Zilele acestea a fost dat în funcțiune sistemul de irigații de la G.A.S. Rusănești-Ca- racal. Cînd să se treacă la efectuarea stropirilor s-a constatat că pe canalul principal de aducțiune nu vine apa în cantitate suficientă. Dar s-au făcut studii, s-au întocmit proiecte. Cum este totuși posibil ca la sfîrșit să se ajungă la asemenea situație ? După cum constructorii dau în folosință locuințele „la cheie", se cere ca și în domeniul amenajării terenului pentru irigații lucrările să fie predate în perfectă stare de funcționare, la termenele și în condițiile prevăzute.Faptul că amenajările pentru irigații executate de către Departamentul de îmbunătățiri funciare și cele care se execută prin posibilitățile gospodăriilor de stat au întîrziat explică într-o oarecare măsură de ce, în această perioadă, nu se fac irigații pe toate suprafețele prevăzute. Din ultima situație aflată la Departamentul Gostat rezultă că în regiunile Oltenia, Galați și Dobrogea nu se aplică udările pe toată suprafața și la momentul potrivit. Este o situație care trebuie să dea de gîndit.Terminarea amenajărilor și irigarea tuturor suprafețelor unde există posibilități de aducțiune a apei sînt lucrări care nu trebuie să sufere nici o întîrziere.
Ion HERȚEG

în cinstea

constructorului
<<*»

prin utilizarea unei raze de lumină destinată să exploreze suprafața bilelor metalice se va putea construi instalația necesară. încurajați de rezultate, am propus, în anul 1963, fabricii din Bîrlad și celei din Brașov o convenție de colaborare tehnico- științifică. Bîrladul, în ciuda entuziasmului inițial, a dat înapoi și am încheiat convenția numai cu fabrica din Brașov. La începutul anului 1964, s-au predat acesteia sub forma unui memoriu științific rezultatele cercetărilor teoretice și experimentale necesare trecerii la etapa următoare : realizarea prototipului experimental. Pentru a veni în întîmpinarea cererii fabricii colectivul nostru de cercetători a conceput și proiectul de execuție al instalației. Proiectul a fost ulterior îmbunătățit și acceptat de fabrică, care, deși și-a asumat obligații contractuale ■- precise, nu a pus la dispoziție mijloacele financiare necesare. Centrul a acceptat să finanțeze lucrarea din propriul buget.La începutul anului 1965, ne-a fost livrată partea mecanică a instalației executată de Fabrica de rulmenți din Brașov. O decepție. Abaterile de fabricație- influențau negativ funcționarea1' întregului sistem. în ciuda insis-* tențelor depuse, refacerea părții” mecanice, cu toate exigențele de precizie, a durat încă un an. Ca urmare, abia acum sînt în curs, în laborator, experimentări privind conexarea acestei părți mecanice cu blocul fotoelectronic de comandă automat, studiat si realizat în cadrul Centrului. Executînd cu întîrziere lucrările care îi reveneau, fabrica a stîn- jenit nu numai planurile de cercetare privind instalația care o interesează, ci și alte lucrări. Aparatul conceput, care urmează a fi finisat, a intrat în conflict cu alte lucrări noi, împiedicînd activitatea de cercetare a colectivului științific. Insuficienta atenție cu care a fost privită lucrarea la Brașov a provocat deci dificultăți și altor întreprinderi.Cred că ar fi util să ne oprim și asupra cauzelor care au generat această situație. Execuția elementelor mecanice, încredințată succesiv în cadrul serviciu-' lui de studii mai multor ingineri, este una din cauze. Nici unul ’ dintre ei nu și-a însușit, din cauza timpului scurt disponibil, bazele teoretice ale studiului respectiv, premisă esențială a unui aport din partea fabricii. Dat fiind volumul mare al problemelor de studii și proiectări, consider prea puțin ca numai trei din circa 120 de ingineri ai fabricii să acționeze în acest sector. Asemenea situații există desigur și în alte părți; prin lichidarea lor s-ar putea contribui în • mod eficient la o mai grabnică- finalizare a rezultatelor cercetării științifice. "în urma acestor consultări a ~ reieșit limpede că unitatea bîrlă-"" deană s-a mulțumit doar să urmărească lucrările institutului ' în publicațiile științifice, fără a- solicita cercetătorilor relații;' amănunțite, din dorința de a evita eventualele perturbări, legate de introducerea unei inovații. La Brașov, cercetarea a găsit inițial înțelegere, dar s-a izbit de numeroase piedici. La Centrul' de mecanica solidelor a fost in- ' suficientă stăruința depusă în vederea cointeresării celor două unități productive. Calvarul „selectorului automat pentru controlul aspectual al bilelor de rulment" demonstrează că nu ajunge recunoașterea condiționării reciproce a științei și producției. Numai eforturi reale și eficien- ' te în vederea întăririi legăturilor dintre cercetare și industrie, colaborarea activă pe baza interesului comun de a face să progreseze știința și economia noastră pot aduce rezultate concrete.
însemnate realizări pe șantiere• De pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier se a- nunță că, sîmbătă, în amonte de batardou au început, înainte de termen, lucrările de construcție a ecluzei. încă din primele ore ale dimineții s-au turnat primele betoane la cea dintîi lamelă a radierului ecluzei. Succesul a fost închinat sărbătoririi ..Zilei constructorului".• Trustul regional de construcții Cluj a încheiat de Ziua Constructorului un prim bilanț al activității sale în acest an. Au fost notate peste 50 de obiective industriale, comerciale și social- culturale cu calificativul de recepție „bine" și „foarte bine".

între construcțiile terminate în ultimul timp se remarcă hala de montaj a uzinelor „Unirea" din Cluj, noua stație a centrului meteorologic, silozul de la Stațiunea experimentală agricolă Turda și altele. Au fost predate șapte complexe comerciale și de deservire.• La Ploiești, Tîr- goviște, Cîmpina și Buzău au fost predate locatarilor, înainte de termen, blocuri însu- mînd aproape 700 de apartamente. Acest rezultat a fost închinat de constructori zilei lor. In total, în cursul acestui an. în orașele regiunii Ploiești au primit locuințe noi peste 1 200 de familii.• Sîmbătă după-a- miază, la cluburile con

structorilor de pe marile șantiere ale Capitalei, la cele ale întreprinderilor’ de specialitate și pe estrade amenajate în aer liber au avut loc spectacole cuitural-artistice consacrate sărbătoririi „Zilei constructorului". Cu acest prilej, conducători ai Consiliului Uniunii sindicatelor din construcții, activiști de partid, conducători de întreprinderi de construcții și mari șantiere au vorbit despre semnificația Zilei constructorului, despre munca și succesele obținute de constructori. Asemenea manifestări cuitural-artistice au avut loc și pe marile șantiere de construcții din țară. (Agerpres)
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în etapa actuală pentruCe credeți că se impune
A

nume care fac 
româ- 

oameni ce se în- 
cu frumusefe de 
pe linia persona- 
nobilă a plasticii

atitudine 
Desenul 

înfierează, 
lui Goya are în ce direcții ar trebui

' '
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Fiecare meserie, cînd 
e făcută cu temeinicie, 
cu dragoste, își are 
șantierul ei de elabora
re care include : cinste 
profesională, muncă fă
cută cu răbdare, in
ventivitate și o cunoaș
tere temeinică a mese
riei. Să spunem că vrem 
să ne facem o masă — 
pentru asta trebuie să 
mergem la un fîmplar 
și să o comandăm. A- 
cesfa stabilește preful 
și ne dă un termen, de 
exemplu 6 zile, după 
care luăm masa, o du
cem acasă, o insta
lăm și după o lună se 
răscrucește nemaifiind 
bună de nimic. Mergem 
la al doilea tîmplar — 
acesta ne dă un termen 
mai lung (lucru care 
ne supără), dar el ne 
demonstrează că refuză 
să o facă din lemn ud, 
că lemnul trebuie să se 
usuce și după aceea 
croiala, fasonarea, în
cheierea îi cer timp și 
că el numai 
țiile acestea 
jează.

Pornind 
legendă 
unele din 
corative 
din statuile mari și cos
tisitoare, din picturile 
contemporane au fost 
făcute de primul tîm
plar, și nu de al doilea. 
Mă ridic împotriva 
unei arte pur comer
ciale, căci a o practica 
mi se pare o jignire a- 
dusă poporului din ai 
cărui bani sînt plătite 
lucrările noastre. Este 
firesc să răspundem cu 
cinste la cinste.

Lipsa 
dalarea 
fine ne 
zatie și 
Din experiența proprie 
mi-am dat seama că e- 
forlul de autodepășire 
al unu' artist trebuie să 
fie continuu. Artistul a- 
devăral nu 
tori și i 
trebuie să 
cum roade 
furi.

Desenul 
condiție ca 
pira ca 
Pentru a 
desenator 
muncești mai mult decît 
ce' ce trăgeau la gale
re. Desenul este un vis 
în care cînd începi să 
te adînceșfi nu te mai 
pofi opri. Pe parcurs 
se simplifică — linia 
rămîne pură. Prin de
sen ajungi cu timpul să 
pot' judeca cu compe
tentă echilibrul spațiu
lui. Linia desenului tre
buie să fie la exigenta 
tăieturii de bisturiu în 
operație — dar din pă
cate, din cauza super
ficialității avem multi 
plasficieni care fac in
cizia în dreptul inimii 
atunci cînd au de ope
rat o apendicită. Mă 
gîndesc acum la un 
desen de Brueghel : 
„Pictorul și amatorul” 
— am stat cu acest de
sen foarte mult în fată, 
și m-am minunat. Mij
loacele de exprimare

în condi- 
se anga-

la aceastăde
constatăm că 
panourile de- 
monumentale,

de muncă, pe- 
pe formule ief- 
duc la improvi- 
nu la calitate.

are sărbă- 
concedii, arta 

i roadă în el 
apa în ma-

este prima 
să poji res- 

artist plastic, 
deveni bun 
trebuie să

sînf puse cu o simplita
te dusă pe cele mai 
înalte culmi ale gîndirii 
și dăruirii plastice. De 
la Brueghel mă duc la 
Goya și mă așez cu
sfială în fata unui alt
monument care, cîf e 
de înalt tot pe atît
este de adînc. „Capri
ciile” și „Dezastrele" 
sînt mărturie a unui 
fluviu vijelios de uma
nitate și de 
în acei timp, 
lui Goya 
desenul 
sentinfa în el. Desenul 
în mîna 
racterul 
este 
ferea, 
conformismul, 
nea, 
nă 
fac să trăiască,_cu îndîr- 
jire peste toate modele, 
peste toate strălucirile 
ieftine. Goya are drep
tate, aceasta este fi
reasca linie a omului 
cinstit. Desenele lui 
Van Gogh se înscriu în 
aceeași familie — cin
stea și curățenia 
oară a artistului 
întreaga operă.

Mă gîndesc 
contemporani ai 
inteligenfi, culfi — care 
vor de dragul capului 
lor
ra 
cii 
lui

lui e armă. Ca- 
liniei lui Goya 

neiertător — pu- 
îndrăzneala, ne- 

atifudi- 
proporția în pagi- 
— toate, toate îl

înscrisa numai ati
tudinea exterioară — 
plată și neconvingătoa
re, fără vis. Vreau, în 
această ordine de idei, 
să amintesc cu respect 
cîfeva 
cinste plasticii 
nești, 
scriu 
fapte 
lă și 
noastre, artiști care con
ving și care muncesc 
cu rîvnă pentru a înăl
ța mereu edificiul cul
turii românești. D. 
Ghiafă (albit în fata șe
valetului) ne dă o pic
tură de sevă sufleteas
că puternică, e un pic
tor care se înscrie prin 
sănătatea gîndirii plas
tice, ca urmaș al co- 
voarelor și ceramicii 
românești. Pictura lui 
Ghiafă este rezultatul 
unei munci grele de o 
viafă, autorul ei ne 
este un îndreptar, este 
un pictor pe care îl ur

și îl iubim. Al. 
fost 

este

în toamna aceasta își vor deschide pentru prima oarâ 
porțile numeroase școli noi. Printre acestea se numără 
și clădirea școlii recent terminată în cartierul Dudești- 
Cioplea, aproape de capătul arterei Baba-Novac din 

Capitală

Foto : M. Andreescu

interi- 
inundă

la unii 
noștri,

prefios să mute sfe- 
preocupărilor plasfi- 
de la povestea omu- 
la absfracfiuni. Dar 

aș fi fost de acord 
dacă n-aș privi lumea 
din jurul meu. Oare 
crimele Inchiziției nu 
seamănă cu crimele a- 
mericane din Vietnam ? 
Goya dacă ar fi trăit 
astăzi ce ar fi pictat ? 
Abstracțiuni la 
sau un ciclu cu 
frele războiului ?

Scriu aceste 
cu nădejdea de a naște 
în șantierul de creație 
al colegilor mei dorin
ța de a face lucrări 
funcționale, lucrări care 
să folosească, lucrări 
de atitudine interioară 
îmbrăcate într-o haină 
a plasticii care să cores
pundă ( 
pirafiei 
tru. în 
sfracte 
artiști 
dărnicie 
ceptional, 
noi culmi gîndire colo- 
ristică, gîndire de echi
libru al spafiului — 
dar datoria 
contemporan 
este părerea mea) este 
de a analiza temeinic 
fenomenul plastic actual 
și de a-l folosi cu grijă 
și mărefie înfr-o operă 
figurativă care să răs
pundă cu maiestate 
preocupărilor umaniste 
fundamentale astăzi.

Aici se mai ridică o 
problemă importantă. 
Nu e de ajuns să ai 
atitudine, să fii un om 
cinstit, trebuie să-fi 
cunoști meseria. Sîntem 
săfui de pînze unde

modă 
dezas-

lucruri

cerinjelor și as- 
secolului 
sînul 
s-au 
mari

! Și

nos- 
arfei ab- 
desfășurat 
care, cu 
talent ex- 

au dus pe

arfistului 
(aceasta

wi? ;i
'.ii:
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mărim 
Ciucurencu 
profesor și 
cam greu să spun ce 
gîndesc, totuși am să o 
fac. Pictura meșterului 
Ciucurencu este o re
vărsare de gîndire, fie
care centimetru din 
picturile sale este echi
librat și muncit. Dărui
rea cu care se apleacă 
Ciucurencu în fa|a pîn- 
zei face parte din fami
lia trăsăturilor care 
jalonează din răstimp 
în răstimp cerințele fi
rești de care are ne
voie arta în dezvolta
rea ei. H. Cafargi lasă 
în urmă o activitate 
masivă și frumoasă. 
Este un pictor al subti
lităților, el a realizat o 
pictură mare care se va 
alătura cu cinste celei 
a înaintașilor. Mă gîn
desc, de asemenea, la 
marea sculptură lăsată 
de Gh. Anghel, sculptu
ră făcută cu cea mai as
pră modestie ; menirea 
noastră este de a o pune 
pe soclu, de a o valo
rifica pe deplin. în a- 
celași timp, e necesar 
să selectăm, să ■; di
ferențiere aceste 
lori autentice
ferite contrafaceri, 
așa fel ca timpurile pe 
care le trăim să lase în 
urma lor numai opere 
.care să bucure.

Vorbind 
profesională, 
mă refer și 
perele de 
mănăstirilor 
Moldovei, 
au înscris
ecouri adînci în 
lui Andreescu 
chian, Petrașcu 
lady, Tonitza și 
cu, Țuculescu.

Această cinste
seriei este prezentă la 
noi, din cele mai adînci 
timpuri. Mărturiile a- 
cestei 
prezente 
noastre, 
țesătură, 
icoană, 
lemn, 
este să 
le păstrăm.

va- 
de di- 

în-

de cinste 
vreau să 

la capodo- 
pe perefii 
din nordul 
opere care 
mai tîrziu 

pictura 
și Lu- 
și Pal- 
Dărăs-

a me-

Mărturiile
frumusefi sînt 

în muzeele 
prin ceramică, 

pictură de 
încrustafii în 

Datoria noastră 
le iubim și să

ILIE PURCARU:

„Escale spre 
noi înșine11

Mu)t discutata problemă a reportajului literar, a autonomiei lui între speciile consacrate ale literaturii, a tendințelor sale de evoluție își găsește o nouă confirmare prin recenta carte „Escale spre noi înșine" de llie Pur- caru. Volumul reconsideră, într-un fel, viziunea tradițională asupra reportajului, propunîndu-ne o modalitate mai puțin cultivată : eseul. Este o treaptă superioară în evoluția autorului, și un succes în evoluția genului. După volumul lui Paul Anghel „Arpegii la Șiret" — carte remarcabilă prin noutatea și originalitatea ei — llie Parcaru vine să reconfirme nu numai viabilitatea ge

nului, dar și valorile la care acesta se poate ridica, llie Purcaru, unul dintre cei mai talentați reporteri ai tinerei generații, și-a ciștigat, prin bogata sa activitate publicistică și prin volumele „Harpe si ape" sau „Ev nou în tara banilor" un loc distinct în acest domeniu al creației literare.Recenta sa carte este construită conform unei evidente tentații spre comparația semnificativă, în „romane paralele", cum le denumește autorul. Se urmăresc două călătorii cu itinerar comun dar îndepărtate în timp; între ele se găsesc elemente a- semănătoare, care tin de o conformație spirituală
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împrospătarea Operei ?
îndreptate eforturile de

OPERA
înnoire a acestui gen?

nu mai poate rămîne
a stadiu! de

MELODRAMA SENTIMENTALĂ
Acum Vreo trei sute de ani, La Bruyere constata că „opera, cu o muzică atît de perfectă și cu o cheltuială întru totul regală, a putut reuși să mă plictisească". Boileau o nega deoarece „muzica n-ar fi în stare să nareze", iar Saint-Evremont găsea că nu e decît „o prostie încărcată de muzică, dansuri, mașinării, decorații"... Așadar, nimic nou sub soare. Cu toate că pentru raționaliști nu a existat și nu există, opera a supraviețuit, și-a cucerit glorie ca spectacol de virtuozitate vocală, ca reprezentație fastuos-di- vertizantă, mai tîrziu ca melodramă lirică sentimentală... între timp muzica a învățat chiar și mai mult de- cît să nareze și opera s-a impus ca un domeniu al gîndirii și sensibilității umane în egală măsură cu literatura, teatrul, muzica diferitelor epoci. S-a impus, nu însă în afara unor crize periodice urmate de inevitabile soluții reformatoare — de fiecare dată în favoarea adevărului uman, al gîndirii, al ideii.De la Mozart, prin Wagner, Mussorgsky Verdi, cu deosebire acela din ultima perioadă, Debussy și toți marii contemporani, adevărata linie evolutivă a genului muzical-dra- matic conduce tot mal hotărît spre densificarea atmosferei lirice prin gîndire, problematică, idei... Iată de ce pledăm pentru o Operă care să fie din ce în ce mai puțin dramă ar mai talgici Operă dezbatere umană, fără a-i nega ponderea „lirică", dar limitîndu-i orice

melo- sentimentală, oricît de dragi fi pentru unii spectatori nos- deliciile ei fanate, pentru o ca teatru de idei, teatru de
constantă șl elemente deosebitoare. unele aparți- nînd climatului României antebelice, altele României socialiste, care prin confruntare definesc saltul istoric produs. Narațiunea se întrerupe deseori lăsînd loc unor pagini ce comunică. într-un ton în care vibrează profunde și îndreptățite sentimente de mîndrie patriotică, radicalele schimbări din viata tării și a oamenilor care o locuiesc; alteori întreruperile se datoresc unui joc de instantanee; decupaje din jurnalele vremii, declarații oficiale, imagini mai vechi și mai noi suprapuse fără comentariu.între călătoria cargoului „Dobrogea" în jurul lumii în 1963 și istoria celor palru globe-trotters români ai anului 1910, seridică punți lirice, se desenează cu precizie logica și mai ales patosul — înălțător — al unei evoluții, se delimitează un perimetru pe nuității și lecție. O de fiecare

linia conti- a saltului dia- afirmatie este dată sintezaunor observații pătrunzătoare, a unor argumentări bogate. Despre imensele surse de energie u- mană pe cară socialismul le-a descătușat ne vorbesc sintetic și emoționant povestea tractorului românesc sau comentariileelogioase ale oamenilor

llie BALEA

care ar putea copleși gîn-exces direa.Nu cîntăreii, de celebrități și virtuoși in stare să resuscite fenomenul o- peristic în toată strălucirea gloriei sale ca artă vocală. Dar orice operă poate dispune de potențialul hece- sar pentru a se valorifica, cu mai multă sau mai putină virtuozitate, totdeauna cu exigență, onestitate și bun gust artistic, ca teatru de idei, ca teatru de dezbatere umană. Iar pentru vremea noastră acesta poate fi un factor de atractivitate cel puțin egal cu acela al individuale eclatante, tor de artă, ca act cultură și concepție, societăți cultivate.Pentru aceasta, pretutindeni în „lumea operei" sînt încă de trecut obstacole. Unele țin de rețeaua complexă a practicii operistice curente, cu întregul tipic meșteșugăresc tradițional care linde a o face un organism prea puțin suplu, greoi chiar, în a se adapta la solicitările imperative ale înnoirii spectacolului de operă tocmai în sensul unui teatru de idei. Primenirea repertoriului este greoaie, primenirea modului de a gîndi și realiza operele tradiționale întîrapină multiple rezistente din partea rutinei și a inerției de gîndire, a unor false tradiții, primenirea consecutivă a însăși opticii spectatorilor suferă ca atare...

orice operă dispune de mari

performantei ca fapt crea- de măiestrie, necesar unei

Un șir de obstacole țin de înțelegerea îngustă a procesului creator, care conduce la realizarea oricărui spectacol autentic, viabil. Un spectacol este întotdeauna un act de creație colectivă. Deci de,gîndire și elaborare, de cunoaștere: și'interpretare, de expresie și meșteșug, act viu, vibrant, inedit — prin toate la un loc, un act de valoare. Pentru operă acesta este astăzi un îndoit adevăr tocmai pentru că vreme îndelungată scena „lirică" a practicat sistematic reproducerea necreatoare, ceea ce de la un timp s-a chemat — și nu rareori încă se recomandă ca atare — „tradiție". Se pune problema constituirii unei adevărate tradiții de creație în arta spectacolului de operă.După părerea mea condiția dirijorului, a regizorului, a tuturor per-

sonalităților creatoare care participă la realizarea spectacolului de operă e de a lupta neîncetat și profund profesional pentru idee și pentru concretizarea ei în spectacol. Lupta începe la primul contact cu partitura, continuă de-a lungul întregii perioade de pregătire și nu se termină în seara premierei, pentru că trebuie reluată cu fiecare reprezentație, pentru a nu o pierde pe drum și anume atunci cînd e mai necesar să fie cîștigată. în fața publicului.De la adeseori citatul Oedip, numeroase spectacole, realizate pe prima noastră scenă, dar în egală măsură la Cluj, Timișoara ori Iași au reușit să se impună prin gîndirea matură, prin claritatea ideii, prin forța mijloacelor de expresie, vădind existența unor posibilități autentice și a unor colective capabile de a crea acea rară poezie a spectacolului care îneîntă și cucerește. Dar nu totdeauna se întîmplă așa. O parte din producția noastră „lirică" rămîne încă vizibil plafonată de practicism meșteșugăresc. Și a- cesta își face locul acolo unde, din comoditate sau incapacitate de gîndire, din cardnțe de cultură și sensibilitate autentică, ideea este expediată superficial, nu devine fao- tul organizator al elaborării, iar interpretarea se însăilează cumva în afara unui sistetri de gîndire. Rezultatul e, inevitabil, improvizația, într-un sens negativ ; un fel de flux spontan, necontrolat, neorganizat, aproximativ ș; convențional, de sentimente și emoții. Sînt dirijori și regizori, dar mai ales cîntăreți, care fac din aceasta un sistem de „creație" și care Ia orice solicitare gîndire și căutare în sensul idei invocă „personalitatea"dreptul de „a crea"... înțeles ca un drept de-a lăsa totul pe seama ticurilor și șabloanelor. Despre ce

a publicului care s-a des- cuprinsă. în „tradi-

de unei lor,

fel de „personalitate" și „creație" e vorba, spectatorul o constată de cele mai multe ori penibil. Și nu rareori, în oceanul unor asemenea suficiente „lirice", „belcantiste", „melodramatice", chiar și factori capabili de gîndire și creație sînt donstrînși să cedeze curentului. A- cestea sînt probleme de cultură, de criterii, de educație, care se cuvin să stea în centrul preocupărilor de conducere și organizare a fiecărui colectiv de operă. Dar și în atenția publicului și a criticii, ca purtător de cuvînt al spectatorului și al intereselor reale ale dezvoltării teatrului de operă.O oarte importantă — cu deosebire aceea prins sau nu a fostcercul reflexelor operistice ționale" afirmă clar opțiunea sa pentru un teatru de operă de egală densitate a sentimentului și a ideii cu celelalte teatre, manifestă interes și aprobare față de tentativele înnoitoare serioase, temeinice, străine totodată ostentației și contrafacerii. Critica spectacolului muzi- cal-dramatic a rămas în schimb mult prea absentă, mult deficitară tocmai în sensul celor notate aici. Consider că într-un fel e grav și îngrijorător faptul că critica, în a- parițiile ei meteorice deasupra realităților operei noastre, nu a ajuns să întrețină acea atmosferă de neîncetată, adîncă, la obiect și largă dezbatere a problemelor spectacolului, care e azi caracteristică, de pildă, vieții teatrale efervescente. Cronica „lirică" e rapsodică, de cele mai multe ori de o unilateralitate mecanică și în afara adevăratelor probleme ; nu numai că aduce o contribuție minimă, dar nu rareori e derutantă prin absenta din miezul problemelor pe care le pune dezvoltarea artei spectacolului de operă. „Lumea operei" are tot mai mult nevoie de acea co'oană vertebrală a gîndirii, a concepției, care s-o înscrie în dezbaterea efervescentă, cultivată cu atîta pasiune, matur, în alte arte spectaculare. Fără aceasta genul „liric" riscă să se îndepărteze de focarul problematicii contemporane, în zone laxe,' de divertisment cenușiu, neinteresant și anacronic. i
B CINEMA f

film

Re- 
17;

• COLIBA UNCHIULUI TOM — 
pentru ecran panoramic : Patria 
9; 12; 15; 18; 21.
• BĂIEȚII DE LA TONOMAT :
publica — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 
19,15; 21,30, Stadionul Dinamo
20,30 (la ambele completare Stuf), 
Festival — 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30;
21, grădină — 20,30 (completare Li
niorii).
A COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : 
Luceafărul - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Arenele Libertății - 20,30, Capi
tol - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
grădină — 20,30 (completare Lucrări
le sesiunii Marii Adunări Naționale),

politici, de știință și artă, ale turiștilor străini care ne-au vizitat țara. Despre permanența aspirației poporului român spre creație liberă, spre construcție îndrăzneață, spre înălțimile supreme ale culturii, ne vorbesc „romanul stelar" al lui Victor Daimaca, 1 descoperitorul cometei care îi poartă numele, Constantin Brâncuși, simbol al geniului viguros al poporului său, Aurel Vlaicu, învingătorul spațiului, etc. Iar fiecare asemenea „roman", spune autorul, este și o biografie de anticipație, constituie o prefață a avîntului României de azi.Autorul pune o fierbinte pasiune în încercarea de a defini omul, pămîntul, civilizația și cultura românească, prin permanenta raportare a valorilor noastre originale la universal. Nu este o pledoarie, ci o punere în ecuație astfel îneît la dialectica rezolvării să participe cu pasiune și cititorul.Vibrația profundă a reportajului, stilul nervos, impulsiv, în care luciditatea șî afectul se întrepătrund permanent, transmit, o dată cu mesajul ideilor, o emoție autentică — bucuria de a te ști făuritor și beneficiar al marilor realizări socialiste de astăzi. Reușita lui llie Purca- ru este un îndemn de a aborda și mai larg un a- semenea gen.

DAN COMAN-,

„Farmecul
adîncurilor11

Cunoscut ca încercat speolog, colaborator al lui Emil Racoviță, man își propune în mecul adîncurilor" miliarizare cu tainele relatarea organizate ra, Pojarul peștera 1 Mai tera Vîntului. dovedește însă nu numai un pasionat specialist în cercetarea străvechilor taine subpămîntene. ci și un reporter cu reale calități, atras puternic de aceste peisaje stranii, uneori ostile, fata seți sista ția exactă, pentru comunicarea unor date științifice, evitîndu-se însă excesul de documentație. Fin pei- sagist, Dan Coman creează atmosferă, descoperin- du-și un fond liric real.

Dan Co- „Far- o fa- a cititorului peșterilor prin unor explorări la Scărișoa- Politei. la sau la peș- Autorul se

Pe lîngă extazul în misterioaselor frumu- ale adîncurilor, per- grija pentru informa-

Narația încordată a peripețiilor exploratorilor a- nimați de pasiunea cunoașterii și de setea înfruntării piedicilor pe care lumea adîncurilor le opune cu îndărătnicie este de fapt un pretext pentru inserarea unor bune pagini de descriere cu o amplă paletă a arhitecturii de basm și legendă a golurilor subpămîntene.Mediul fizic este desenat printr-o îmbinare îndrăzneață științifice metafore.tuși unele pasaje' mai plate, inexpresive.afara lor, dîncurilor" se impună numai prin temei ci și imaginilor dovedind fundă sensibilitate șl vastă informație științifică.

a observației cu fermecătoare Nu lipsesc to-Dar, „Farmecul reușește atenției atractivilatea prin claritatea pro-
în a- să nu

Dana DUM1TRIU

Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21.15, grădina Doina — 20,15.
• MISIUNEA EXTRAORDINARĂ : 
București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Excelsior — 9,30; 12,15; 15; 
20,45, grădina Progresul — 20,15.
• PEPE LE MOKO : Cinemateca 
10: 12; 16: 18,30; 21.
O PREA TÎRZIU : Lumina — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (com
pletare Problema).
• ESCROCII DE LA MÎNĂSTIRE (ci
nemascop) : Victoria — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, Grivița — 9; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21 (la a doua 
completare O zi din viața Iui Tică), 
Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45 (completare Simfonie în alb — 
cinemascop).
• HAI, FRANȚA 1 : Central — 9;
11.15, 13,30; 15,45; 18,15; 21,45 (com
pletare Stăvilirea torenților).
O SERBĂRILE GALANTE : Union — 
15,15; 18; 20,45 (completare Partidu
lui slavă 1).
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
9; 10; 15.
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Doina — 
11,30: 13,45; 16; 18,30; 21 (completare 
Liniorii), înfrățirea între popoare — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (comple
tare Sandi, să asculți pe mămica !).
9 INSULELE FERMECATE — VIZITA 
CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
DE STAT IN
Timpuri Noi
• MONEDA 
15,30; 18,15; 
să asculți pe 
10; 15,30; 18,15; 20,45 (completare Li
nierii).
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂ
INĂ : Feroviar — 9; 11,30;
16,15; 18,45; 21 (completare 
Aurora — 9: 11,15; 13,30;
18,15; 20,45 (completare Mobila), gră
dină — 20,15.
O ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" (cinemascop) : Dacia — 9;
13.45 în continuare, 16,15, 18,45; 21
(completare Acul), Ferentari — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30 (completare
Arsura), Clubul Uzinelor Republica 
15; 17, 20.
• ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE (ci
nemascop) : Buzești — 11,30; 15.30;
18. grădină — 20,45 (completare Par
tidului slavă!), Arta — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30:21 (completare Stuf), 
grădină — 20,30.
0 DOMNUL (cinemascop) :
— 15,30; 
struim).
e CEIE 
8,30: 11,

18;

și
REGIUNEA ARGEȘ: 

— 9—21 în continuare. 
ANTICĂ : Giulești — 
20,45 (completare Sandi, 
mămica I), Flacăra —

13,45; 
Stuf), 
15,45;

Cringași
18,15; 20,45 (completare Con-

DOUĂ ORFELINE : Bucegi 
13,30; 16; 18,30; 21, grădină 

— 20,30, Gloria 
15,45; 18; 21,15, 
13.30: 16; 18.30: 
August” — 20,30 
Orizont științific 
9; 11,15: 13,30;

— 9; 11,15; 13,30; 
Tomis — 9; 11,15: 
21, Patinoarul „23 

(la toate completare 
nr. 3), Flamura — 
15,45: 18,15; 20,45

(comoletare Crimea), grădina Tomis 
— 20.30.
• OPERAȚIUNEA „I" : Unirea — 
15,30: 18,15 (completare Insula păsă
relelor).

• EU SÎNT CUBA I : Vitan — 15,45; 
19.
® FANTOMAS (cinemascop) : Miori
ța — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 
(completare Stuf), Drumul Sării — 
11, 15,30; 18; 20,30 (completare Crim
ea), Volga — 8,45; 11; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
® HAIDUCII (cinemascop) : Munca
— 10,30; 16; 18,15; 20,30 (completare 
Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din 
industria constructoare de mașini).
® ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Popular — 10,30; 15,30; 18:
20,45 (completare Liniorii).
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : 
Moșilor — 15,30; 18,30 (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Suceava).
• FIFI ÎNARIPATUL : Cosmos — 13; 
15,30: 18: 20,45 (completare Tracto
rul ’66).
® NOAPTEA IGUANEI : Viitorul — 
15,30: 18; 20,45.
• FANFAN LA TULIPE : Colentina
— 15,30; 18 (completare Lucrările 
Consfătuirii lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini), grădină — 
20,30, Cotroceni — 10.30: 15,15; 18; 
20,45 (completare Mobila).
A MÎINE, MEXICUL 1 : Melodia —
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (com
pletare Tinerețe), Expoziția — 20,15
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Oltenia). 
® LA PORȚILE PĂMÎNTULUI (cine
mascop) ; Pacea — 11; 15,30; 18;
20,30 (completare Sandi, să asculți pe 
mămica I).
• PROCESUL ALB (cinemascop) : 
grădina Unirea — 20,45.
• RUNDA 6 : grădina Lira — 20,30. 
O RĂSCOALA (cinemascop) : grădina 
Rahova — 20.30.
• ȘAH LA REGE : grădina „Progre- 
sul-Parr" — 20 30

TEL
8,30 — Ora exactă.Cum va fi vremea ?

— Pentru noi, femeile.
— Emisiune pentru copii și 

tineretul școlar : plări cu haz. Pe cărările vacantei.
— Emisiune pentru sate.— închiderea emisiunii de dimineață.
— Telejurnalul de seară.
— „TV. 111" — emisiune alcătuită la cererea te leshectatorilor

19,45 — „Liniorii" — film documentar premiat la Festivalul de la Mamaia.
— Varietăți pe... caniculă 

în pauză : Desene ani
mate.

— Telesport.
— Telejurnalul de noapte.

8,32
9,15

10,30
12,00

19,00
19,15

20,00

întîm-
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Delegația sindicatelor din Domnia 
și-a încheiat vizita în R. P. Bulgaria

PLICAREA MINISTRU1UI Dl STAI ffl» 
■11 Șl TRANSPORf Al IBIIIUI BAVARIA

Sîmbătă s-a încheiat vizita oficială făcută în R. P. Bulgaria între 15 și 23 iulie de delegația sindicală condusă de tovarășul Constantin Drăgan — președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, la invitația C.C.S. din țara vecină.în timpul șederii în R. P. Bulgaria delegația a vizitat numeroase întreprinderi, orașe, stațiuni de pe litoral, diferite obiective sociale și culturale și a avut întîlniri cu muncitori, ingineri, tehnicieni din întreprinderi, cu activiști ai sindicatelor.Delegația română și-a manifestat satisfacția pentru primirea călduroasă, frățească ce i s-a făcut pretutindeni, văzînd în aceasta expresia prieteniei care leagă pe oamenii muncii români și bulgari, cele două popoare vecine și prietene.Delegația a avut convorbiri cu reprezentanți ai sindicatelor bulgare în frunte cu Stoian Ghiurov —■ președintele C.C.S. din R- P. Bulgaria. în cursul. convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, cele două delegații au făcut un schimb de păreri, de experiență cu privire la activitatea sindicatelor în domeniul muncii de masă în producție, întrecerii socialiste și activității cultural-educative.în discuții s-a remarcat cu satisfacție legăturile între cele două popoare frățești se întăresc din ce în ce mai mult și că există toate
■Arîn cursul zilei de sîmbătă, delegația sindicatelor din țara noastră a fost primită de Boris Velcev. membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar. Au fost de față Stoian Ghiurov și loan Beldean, ambasadorul țării noastre la Sofia. Convorbirea, care a avut loc cu acest prilej, s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.în aceeași zi, delegația a plecat spre patrie, fiind condusă la aeroport de S. Ghiurov, A. Manolov, secretar al C.C.S. din R. P. Bulgaria, M. Stoikov, președintele Consiliului Sindical al orașului Sofia,

condițiile pentru dezvoltarea multilaterală și consolidarea continuă a relațiilor, și colaborării între cele două Centrale Sindicale.Trecînd în revistă unele aspecte ale situației internaționale actuale, delegațiile română și bulgară au subliniat că oamenii muncii, sindicatele din cele două țari își reafirmă solidaritatea cu lupta dreaptă, eroică a poporului vietnamez, își manifestă adeziunea deplină față de Declarațiile adoptate de țările participante la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia.Sindicatele din cele două țări își vor aduce și în viitor contribuția lor la întărirea unității mișcării sindicale mondiale.S-a relevat că dezvoltarea fructuoasă a relațiilor și colaborării prietenești între sindicatele din cele două țări constituie un aport important la cauza păcii mondiale, democrației și progresului social.în cursul discuțiilor s-a subliniat necesitatea lărgirii în continuare a relațiilor și colaborării între sindicatele române și bulgare.Tovarășul Constantin Drăgan a invitat pe tovarășul Stoi.an Ghiurov să facă o vizită în Republica Socialistă România în fruntea unei delegații sindicale bulgare.Invitația a fost acceptată cu satisfacție.
★de activiști ai sindicatelor și funcționari superiori în Ministerul A- facerilor Externe. A fost de față ambasadorul loan Beldean.După-amiază delegația a sosit la București. Pe aeroportul Bănoasa au fost de față tovarășii Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte, Gheor- ghe Petrescu și Larisa Munteanu, secretari ai Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. A fost prezent, de asemenea, Mihail Kanev, însărcinat cu afaceri ad- interim al R, P. Bulgaria la București. (Agerpres)

Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala dr. Otto Schedl, ministrul de stat pentru economie și transport al landului Bavaria, care, la invitația Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, a făcut o vizită în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost, salutat de Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, Marcel Popescu, vicepreședinte, precum și de funcționați superiori din Ministerul Comerțului Exterior. A fost prezent dr. Frapz Drutschmann, locțiitorul șefului Reprezentantei comerciale a R. F. Germane la București.înainte de plecare, ministrul landului Bavaria, dr. Otto Schedl. a avut o convorbire cu reprezentanți ai presei și Radioteleviziunii române. Redăm mai jos relatarea redactorilor Agenției române de presă „Agerpres", T. Nițescu și S. Lucjan :Este pentru prima oară cînd vizitez frumoasa dv- țară. îp aceste zile am avut ocazia să cunosc mai îndeaproape multe din realizările dv. Dezvoltarea economică este foarte rapidă și ascendență, iar Industrializarea face progrese foarte vizibile.Am constatat că Uzina de tractoare din Brașov este utilată cu cele mai moderne mașini, lucru ce l-am văzut și la Fabrica de ma- șini-unelte și agregate din București. Dv. vă orientați și vă utilați industria într-adevăr la cel mai înalt nivel tehnic, construiți o industrie modernă. De asemenea și la hidrocentrala de pe Argeș, mașinile și utilajele corespund celor maj noi cuceriri aje tehnicii.în ce privește colaborarea economică dintre România și R- F. Germană — a arătat interlocutorul — am convingerea că există posibilități remarcabile. Sînt de părere că o cooperare economică pe scară mai largă între țări are o însemnătate deosebită, ea contribuind la dezvoltarea multilaterală a potențialului industrial al țărilor în cauză, la intensificarea cercetărilor științifice etc.Datorită relațiilor economice dintre țările noastre, care se intensifică an de an, sporesc, cum e

și firesc, livrările reciproce de mărfuri. în această privință, un rol deosebit de important îl va avea marele fluviu Dunărea. Sînt convins că în următorii ani nu vom putea face față circulației mărfurilor fără această avantajoasă cale de transport. Cînd spunem acest lucru ne gîndim și la marea hidrocentrală care se construiește la Porțile de Fier și care va crea condiții și mai favorabile de navigație decît astăzi.Cu ocazia călătoriei mele în țara dv. — peste 1 000 km cu automobilul — m-au impresionat noile cartiere de locuințe, apărute pretutindeni, aspectul orașelor vizitate, precum și șoselele moderne, pe care pulsează o intensă circulație turistică internațională. Am fost oaspete al stațiunilor de pe litoralul românesc al Mării Negre, loc unde se poate petrece un concediu de odihnă ideal. De altfel, pentru aceasta sînt create și condiții. Aveți nu numai hoteluri moderne, multe și frumoase, dar șj o plajă minunată. Părăsesc frumoasa Românie cu impresii excelente.în încheiere, ministrul de stat pentru economie și transport al landului Bavaria, dr. Otto Schedl, a spus : Convorbirile pe care le-am avut în aceste zile cu oficialitățile țării dv., legate de perspectivele cooperării economice dintre România și R. F. Germană, le consider pozitive, foarte fructuoase. Au fost discutate probleme variate și sînt create condiții pentru o și mai bună colaborare economică viitoare. (Agerpres)

Cronica Zilei
RECEPȚIE CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A R.A.U.Ambasadorul Republicii Arabe Unite la București, Mohamed Fahmy Hamad, a oferit sîmbăță după-amiază o recepție cu prile-' jul sărbătorii naționale a Republicii Arabe Unite. Au luat parte Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Li- vezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Stanciu Stoian, secretar general al Ligii de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, membri ai conducerii unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, ofițeri superiori, ziariști, precum și șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
DEPUNEREA UNEI COROANE 

DE FLORISîmbătă dimineața, noul ambasador al R. P. Albania la București, Iosif Pogace, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și ai Sfatului popular al Capitalei.Sîmbătă a părăsit Capitala, ple- cînd la Sao Paulo — Brazilia, o delegație a Uniunii Societăților de Științe Medicale din țara noastră, condusă de acad. Grigore Benetato, președintele Societății române de fiziologie, care va participa la lucrările celui de-al IV-Jea Congres internațional de farmacologie ce se va desfășura între 24 și 30 iulie. (Agerpres)
CUM VA FI vremea

Timpul probabil pentru 25, 26 șl 
27 iulie. Vremea se ameliorează trep
tat, începînd din sud-vestul tării. Ce
rul va ii schimbător. Vor cădea a- 
verse locale de ploaie însoțite de 
descărcări electrice în jumătatea de 
est a tării. In rest averse izolate. 
Vînt potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere. Minimele vor fi

.cuprinse între 9 și 19, iar maximele 
între 20 și 30 de grade, local mai ri
dicate. In București : Vremea se ame
liorează treptat. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse slabe de ploaie in 
cursul după-amiezii, la începutul inter
valului. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

BW3K2S

ASPIRAȚII
CU ACOPERIRE

(Urmare din pag. I)

mea. Sper că mi-au a- 
cordaf credit cînd în
cercam să, le evoc tra
dițiile și înfăptuirile ac
tuale ale culturii și ar
tei noastre deși, din 
păcate, mijloacele de 
demonstrație pe care le 
avem la îndemînă
în această direcție 
peste granifă sînt
prea pufine. Par 
niciodată nu mi s-a în- 
fîmplat să întîlnesc mă
car o umbră , de scep
ticism atunci cînd vor
beam de voința și de 
puterea noastră de Ș 
asigura progresul so
cial și economic al Ro
mâniei.

Ce lucru admirabil, 
cunoșcut de puțini ro.- 
mâni odinioară, e să 
călătorești astăzi avînd 
drept carte de vizită 
numele țării I

Am urmărit de acolo, 
de unde eram, nu prin 
ziare românești, ci prin 
presa și radio-urile

străine, nu prin scurte 
informajii, ci prin am
ple articole pline de 
comentarii, vizitele și 
consfătuirile conducă
torilor de partid și de 
stat în diferite regiuni 
ale jării. Nu vreau să 
fac lirism gazetăresc. 
Dar grozav aș dori să 
găsesc cuvintele cele 
mai simple, mai obișnu
ite ca să fac cilitorul 
să înțeleagă ce se în- 
tîmpla atunci, cînd la 
mii de kilometri de casa 
fa, simți pulsînd marea 
comunitate a familiei 
tale, ca o singură ini
mă, și căreia străinăta
tea îi acordă alenfie.

Răsfrînfe în oglinzi 
inedite, reverberate 
peste mări și continen
te, viafa și înfăptuirile 
tării capătă o strălucire 
și un desen net pe care 
apropierea te face une
ori, nu să le uiți, dar 
să le privești cu ochii 
obișnuinței. Și cît e de 
legitimă mîndria noa
stră I

Adunînd în clipa 
prezentă toate virtuțile 
și amintirile glorioase 
ale trecutului, activi- 
zîndu-le continuu și 
punîndu-le ca o treap
tă mereu necesară și 
vie în ascensiunea noas
tră spre viitor, parti
dul a dat poporului nu 
numai conșliinfa locului 
său în spațiul istoriei 
contemporane, ci pe a- 
ceea a duratei sale or
ganice în istoria tre
cută, prezentă și viitoa
re. Sînfem azi un po
por care nu mai trăieș
te sub imperiul clipei 
și înfîmplării, ci își îm
plinește destinul cu 
conștiința mereu trează 
a continuității efortului 
s.ă.u de cgnșfrucfie paș
nică și de năzyinfă spre 
culmjle înalte ale cul
turii și civilizației.

Păstrarea neștirbită a 
acestor imense cîșfi- 
guri morale este pentru 
noi o condiție de exis
tentă.

Festivalul cîntecului, 

dansului și portului popular

CAMPIONATUL
MONDIAL
DE FOTBAL ;
® în semifinale: Anglia,

Duminică și marți

Plj||lș campionate 
de ciclism pe 1968

Se deschid

Cursurile de vară de la Sinaia

R. F. Germană, Portuga
lia și U.R.S.S. ® Nord- 
coreenii i-au condus pe 
portughezi cu 3-0 (!)
• Arbitrii... în acțiune

Programul semifinalelor
LUNI : R. F. Germană — U.R.S.S. 

(pe stadionul „Everton" din Liver
pool).

MARȚI : Anglia — Portugalia (pe 
stadionul „Wembley” din Londra).

Ambele meciuri vor fi transmise 
la radio și la televiziune. Transmi
siile încep în jurul orei 20,30.

Pe un traseu în circuit, situat în 
cartierul Domenii, pe strada Cîmpi- 
na, va avea loc astăzi campionatul 
republican de semifond (80 km). 
Startul se dă la ora 8.

Titlul republican în proba de 
contra-cronometru pe echipe (100 
km) va fi pus în joc mărfi. între
cerea se dispută pe șoseaua Bucu
rești—Pitești, startul urmînd a se 
da la ora 8 de la borna kilometri
că 20.

coi 3NDEiiii DIN Li3NDR
Ă‘. :■____’

ÎN CÎTEVA
RÎNDURI

Sub egida Universității din București se vor deschide la Sinaia, în 25 iulie, cursurile de vară și colocviile științifice de limba, literatura, istoria și arta poporului român, la care vor lua parte profesori, cercetători științifici și studenți de peste hotare.Dacă în prima ediție a acestei manifestări științifice internaționale — 1960 — numărul partici- panților nu depășea 47 de cursanti din 18 țări, pentru anul acesta și-au anunțat sosirea 160 cursanti din 26 țări ale Europei, Asiei, Americii de Nord și de Sud. Pe lingă exercițiile de vorbire corectă

a limbii române, ei vor audia prelegeri despre aportul latinei balcanice și al limbji române la constituirea comunității balcanice, tendințe în sintaxa limbii române actuale, individualitatea limbii române, structura lexicului limbii române, dezvoltarea romanului și a dramaturgiei românești ș.a.Participant'^ ia cursuri vor avea, de asemenea, prilejul să viziteze orașele București și Ia'și, înînăsti- rile din nordul Moldovei, litoralul Mării Negre, să asiste la un festival în aer liber la Putna. să participe la seri de folclor și muzică românească. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

nunți din Oaș. Re
giunea Suceava va 
prezenta, pe lingă 
vestitele dansuri mol
dovenești ritmice și 
costumele populare 
moldovenești, obice
iuri și dansuri stră
vechi legate de săr
bătorirea. Anului 
Nou: Capra, Ursul, 
Călușeii, Orațiile. Re
giunea Crișana va fo
losi ca pretext tot o 
nuntă, țărănească. de 
astădată, inspirată 
din tradițiile „Tîrgu- 
lui de fete" de la 
Găina, pretext înca
drat în viața nouă a 
satului. De asemenea 
se vor prezenta dan
suri din Bihor, Beiuș 
și de pe Crișuri. An
samblul folcloric din 
regiunea Galați va 
dezvălui aspecte din 
zona Vrancei atît în 
cîntec și dans, cit și 
în costumație. In fața 
spectatorilor vor evo
lua buciumașii și tul- 
nicarii din satul 
Spulber și fluierașii 
din Paltin. Argeșenii 
vor prezenta o mare 
formație de călușari. 
Unii din acești călu

șari sînt descendenți 
ai virtuoșilor călușari 
care în 1938 au pre
zentat călușul pe sce
nele Londrei. Argeșul 
va avea și un an
samblu folcloric, in 
cadrul căruia va evo
lua colectivul artistic 
al căminului cultu
ral din Stoicănești, 
premiat la al 7-lea 
concurs republican și 
care prezintă un fol
clor deosebit de bo
gat și variat de pe 
meleagurile argeșene. 
Oltenia va apărea cu 
cunoscutele dansuri 
oltenești, cu un grup 
de fluierași și cu so
liști instrumentali ce 
vor cînta din nai, so'z 
de peste, pai, ocarină 
etc. Va fi prezentă, 
de asemenea, o for
mație sătească de 
flautiști din satul Ro
șiile, instrument rar 
întîlnit la sate. Artiș
tii dobrogeni vor a- 
duce cu ei cîteva. din 
dansurile, cintecele și 
costumele dobrogene, 
iar reprezentanții re
giunii Mureș-Auto
nome Maghiare vor 
reprezenta folclorul 
de pe valea Mureșu

lui și Tîrnavei. Vor 
reapărea fetele de la 
Căpîlna cu dansul 
lor caracterizat prin- 
tr-un lirism și o fru
musețe de neîntrecut, 
echipa de dansuri din 
comuna Filea, recu
noscută prin costu
mele populare deose
bit de pitorești. Vor 
apărea în fața spec
tatorilor și un grup 
de fluierași din satul 
Hodac, condus de 
marele animator al a- 
cestui gen, instru
mentistul Emil Pra- 
lea. Alături de dan
surile românești vor 
fi prezentate și. dan
suri maghiare de 
către echipa casei de 
cultură din Gheor- 
ghieni. Aceste an
sambluri folclorice 
vor prezenta 50 de 
spectacole. Programul 
are în vedere pre
zentarea muzicii, 
dansului și portului 
popular, lucrări din 
folclorul vechi, pre
cum și piese muzical- 
coregrafice inspirate 
din realitățile de as
tăzi, care oglindesc 
bucuria muncii și 
vieții noi.

O zi car© trebuia
să zguduie lumea

La Londra, sîmbătă 
aceasta a fost neobiș
nuit de cald. Timp priel
nic pentru explozii at
mosferice și tempera
mentale, timp ce făgă
duia mult amatorilor de 
senzafional. în cușca de 
sticlă de pe „Wembley" 
toate locurile destinate 
ziariștilor erau ocupate 
încă de la orele 13. 
Peste 88 000 de specta
tori englezi, mai pu|in 
placizi decît îi știam, 
așteptau ca reprezenta
tiva Marii Britanii să 
isprăvească această a- 
facere argentineană, atîf 
de controversată. Me
ciul a început în ritm 
de menuet, pentru că, 
trebuie spus, și mumiile 
de la „British Muzeum" 
s-ar fi mișcat mai rapid 
decît Hunt și Peters.

Priri radio aveam să 
aflăm peste cîteva mi
nute de la începerea 
meciului Anglia — Ar
gentina că pe „Ever
ton”, la Liverpool, „un- 
sprezecele” portughez 
lua gol după gol, spre 
uluirea celor ce căutau 
să fie afenji la ralantiu- 
rile de pe „Wembley". 
în minutul 23, crainicul 
stadionului anunja in
credibil : Coreea de 
Nord conduce cu 3—0, 
și existau pufine spe- 
ranje că o echipă atîf 
de romanfioasă ca acea 
a lui Eusebio va putea 
remonta handicapul te
ribil. De la Sunderland, 
sosise știrea că ne-am 
înșelat asupra estimării 
forjelor ungare.

Cît despre meciul de 
la Sheffield, nu știm 
pînă acum prea multe, 
dar eliminarea a doi 
uruguayeni vorbește de 
la sine despre condițiile 
în care s-au desfășurat 
ostilitățile. Să ne întoar- 
țem însă spre „Wem
bley”, uncie am asistat

Eugen BARBU

Ia destrămarea unei 
vechi legende : acea a 
„fair-play”-ului engle
zesc, care rămîne pentru 
noi de aci înainte o po
veste bună de adormit 
sugacii.

Deci, după 35 minute 
de vals lent, în care s-a 
dovedit încă o dată că 
Anglia a prezentat la a- 
cest campionat una din 
cele mai mediocre for
mații pe care le-a pose
dat vreodată, a interve
nit lovitura de teatru. 
Arbitrul Rudolf Kreislen 
(R. F. Germană) l-a eli
minat, în mod neaștep
tat, de pe teren pe Rat
lin, coordonatorul echi
pei argentinene. Faza 
s-a desfășurat sub ochii 
noștri uimifi : căpitanul 
echipei sud-americane a 
cerut o explicafie arbi
trului în calitatea pe 
care o avea și a primit 
pe loc o invitație să pă
răsească terenu). Au ur
mat parlamentări care 
au durat zece minute. 
Au intervenit oficialii, 
dar inflexibilul conducă
tor de joc a continuat 
să arate tușa, spre satis
facția acestui „minunat" 
public britanic, care a 
aplaudat scandaloasa 
hotărîre înfr-un mod 
mai mult decît călduros. 
Am înțeles în acest mi
nut pe „Wembley" că 
dacă dumnezeu e 
mare, el va proteja și 
de data aceasta țara 
gazdă și că în privinfa 
cîșfigătorului cupei atît 
de disputată nu ar mai 
trebui să avem multe în
doieli. Kreislen nu a fă
cut altceva decît să îm- 
brîncpască Anglia spre 
vîrful suprem. Marea 
Brifanie nu are motive

să-și refuze asffel de sa
tisfacții ce nu pot fi do- 
bîndife decît din patru 
în patru ani și numai la 
fine acasă.

Monumentalitatea ho- 
tărîrii arbitrului ne-a a- 
mintif și de alte lucruri 
mai vechi. Am remar
cat astfel încă o dată 
șansa echipei gazdă de 
a juca înfr-o serie cu 
echipe comode, am nu
mărat zilele de odihnă 
dintre meciurile forma
ției insulare și pentru 
ca să nu mai existe nici 
un dubiu am aflat că 
organizatorii au modifi
cat puțin și propriile 
hotărîri, mufînd terme
nul de disputare a se
mifinalei de luni pe 
mărfi, de la Liverpool 
la Londra. Portugalia 
este chemată deci fot 
aici pe „Wembley” să 
arate ce poate să facă 
într-o luptă dură cu 
sorjii, cu arbitrii și cu 
crampoanele lui Stiles, 
jucătorul cel mai agre
siv al acestei competi
ții, despre care Sir 
Stanley Rous declara că 
face ceea ce face nu
mai pentru că în loc de 
ochelari poartă lentile 
aplicabile (e și ăsta un 
punct de vedere I). Tre
mur de pe acum pen
tru soarta lui Eusebio, 
fiindcă sînt convins că 
se va găsi și de data 
aceasta un arbitru gata 
să interpreteze regu
lamentul frumosului joc 
cu balonul rotund în 
așa fel încît, după 
scoaterea pe fargă a 
„perlei negre”, să fie 
trimis pe tușă în ace
leași condijii și acest 
magnific jucător care a 
înscris ieri patru goluri.

Cam asta despre o 
sîmbătă ce ne-a arătat 
că sorjii Cupei „Jules 
Rimei’ încep să aibă 
urechi... de ponei, ca 
să nu spunem altfel...

• In cadrul Balcaniadei de tenis 
care se desfășoară la Zagreb echipa 
masculină a României a învins cu 2—1 
selecționata Greciei. în partida de du
blu, perechea română Ion Țiriac—Ilie 
Năstase a dispus cu 9—7, 7—5, 7—5 de 
cuplul Kalogheropoulos—Gavrilidis.

• 'întrecerile celei de-a 8-a ediții a 
campionatului mondial de parașutism 
încep astăzi pe aerodromul Mockau din 
apropiere de Leipzig. Țara noastră va 
fi reprezentată de următorii parașutiști: 
Gh. Iancu, I. Negroiu, I. Roșu, Angela 
Năstase, Elena Băcăoanu, Elisabeta Po- 
pescu-Călin, Maria Iordănescu.

• Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., 
echipa de fotbal a Japoniei a jucat Ia 
Lugansk cu selecționata olimpică a 
U.R.S.S. Gazdele au terminat victorioase 
cu scorul de 3—1 (1—1).

Rezultate tehnice

(2-3)
U.R.S.S.—UNGARIA 2—1 (1—0)

ANGLIA—ARGENTINA 1—0 (0—0)
R.F. GERMANĂ—URUGUAY 4—0 (1—0)
PORTUGALIA—R.P.D. COREEANĂ 5—3

Primul gol din cele 3 marcqte ieri 
portughezilor de fotbaliștii nord- 

coreeni

Telefoto : U.P.I.—Agerpres

„MAREA BÎTĂ" 
ÎN VERSIUNE NOUĂ

(Urmare din pag. I)vrer constata amestecul sporit al cercurilor monopoliste legate de producția militară în elaborarea deciziilor politice nord-ameri- cane, simțit cu mai multă intensitate din 1960 încoace. în 1962, ex- președintele argentinean Ariuro Frondizi, în timp ce suferea puternice presiuni militare (victorioase în final), atrăgea, de asemenea, atenția, într-un discurs rostit la Parana, asupra activității în țările latino-americane a elementelor legate atît de monopolurile cît și de cercurile militare ale Statelor Unite. Fapt e că din acea vreme militarizarea politicii nord-ame- rieane în America Latină a avansat cu pași mari, desfășurîndu-se pe două planuri. Pe de o parte prin încurajarea cercurilor militare de dreapta spre intervenția directă în politica guvernelor, mai ales prin preluarea puterii, iar pe de altă parte, prin cultivarea germenilor meniți să dea naștere unei armate supranaționale — sau interamericane — în formă și nord- americană în conținut.între timp la Pentagon cîștigau teren teoriile generalului Maxwell Taylor despre „riposta flexibilă" și în consecință forțele pentru „operații speciale' se bucurau de o atenție mult mai mare decît „Alianța pentru progres", deși, în scop de camuflaj, oficiile de propagandă continuau să bată monedă pe tema virtuților asistenței economice a S.U.A. Ofițerii latino-americani încep să fie pregătiți în diverse școli nord-ameri- cane, dar nu pentru îndeplinirea misiunilor militare „tradiționale", ci pentru lupta contra așa-numitei „agresiuni interne", adică contra oricărei mișcări care ar prejudicia, în vreun fel sau altul, interesele S.U.A., oficiale sau particulare. Sub comanda generalului Andrew O'Meara, în zona Canalului Panama s-a instalat o brigadă specială, în întregime aerotrans-

portabilă, ulterior dublată de alta similară, avînd, conform afirmațiilor comandantului, capacitatea necesară „pentru a acționa, în cîteva ore, în orice punct al continentului, puterea ei de foc fiind socotită superioară față de cea a marilor unități ale armatei S.U.A.'.Paralel, la Washington a fost instalat „colegiul interamerican de apărare", botezat drept „școala de dictatori" de către reprezentantul Braziliei în Consiliul Organizației Statelor Americane, Ilmar Pena Marinho. Intrucît crearea acestui colegiu contravenea prescripțiilor din Carta O.S.A., o serie de guverne au dezaprobat inițiativa, unele opunîndu-se deschis. Cînd ministrul de finanțe brazilian, Santiago Dantas, se afla în vizită la Washington, unii ofițeri din țara sa, care urmau colegiul, i-au mărturisit că sînt șocati de caracterul supranational al cursurilor și consideră învățătura predată drept contrară intereselor naționale braziliene Cazul nu era izolat. Ziarul chilian „El Siglo" consemna o „sistematică spălare a creierilor de ultimele „prejudecăți patriotice" ale ofițerilor latino-americani în pepinierele de ostași supranaționali ale Pentagonului".Latura teoretică a instrucției este completată cu cea practică, față de care se manifestă preocupări sporite. La sfîrșitul anului 1963, în Columbia a avut loc o vastă operație tactică anti- guerilla. Se chema „operația America" și cuprindea trupe de elită din mai multe țări ale continentului, sub comandament unificat, transportate cu mijloace nord-ame- ricane și acompaniate de asesori militari din S.U.A. Misiunea era înăbușirea unui „focar revoluționar" imaqinat de cemandamentul unificat. In Peru s-a realizat o a doua ediție de manevre „unificate" sub denumirea de „operația ayacucho", cheltuindu-se cu ea, în zece zile cît a durat, peste patruzeci de milioane de dolari,

sumă la care cele mai multe guverne latino-americane nici nu îndrăznesc să viseze că ar putea-o obține sub forma unui împrumut destinat dezvoltării economice.Pentru a legifera crearea „forței", concepută ca organism cu drept de intervenție în orice parte a continentului, cînd Pentagonul va considera necesar, trebuie modificate cel puțin două articole de bază din Carta O.S.A. (15 și 17), în speță cele ce interzic „sub orice formă și în orice împrejurări" intervenția în treburile unui stat membru. Or, un șir de țări (Mexic, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Peru) nu s-au arătat și nu se arată dispuse — după cum au demonstrat conferințele interamericane de la Rio de Janeiro și Panama — să abdice de la principiile sacre ale respectării independentei și suveranității, considerate pe bună dreptate cuceriri inalienabile ale popoarelor respective. Concretizarea planului la viitoarea conferință de la Buenos Aires rămîne problematică, nu numai din pricina faptului că însăși conferința, proiectată pentru 29 august, este pusă sub semnul întrebării de recentele evenimente din Argentina. împotrivirea guvernelor amintite mai sus se explică mai ales prin presiunea opiniei publice care, de la bun început, a văzut în forțele interamericane un viitor jandarm, o gardă pusă să păzească rînduielile reacționare din America Latină. De pe urma actualelor rînduieli beneficiază oligarhia autohtonă și capitalul monopolist străin, dar pentru zeci de milioane de latino-srmeri- cani ele echivalează cu foametea, analfabetismul și toate celelalte atribute ale subdezvoltării. Cînd revista „U. S. News and World Report" afirma că „S.U.A. dispun de o armată secretă de elită ce conduce contrarevoluții în 50 de țări", ziarul peruvian „Tribuna" (inea să precizeze că „din 50, 20 sînt latino-americane".Acum, cînd presa trusturilor

glorifică pe toate căile „misiunea pacificatoare" a pușcașilor marini în Republica Dominicană, se cuvine să amintim confesiunea de o rară franchețe a generalului american Medley Butler, publicată mai de mult în revista „Common Sense" : „Am petrecut 33 de ani în serviciul activ al celei mai agile forțe militare a tării mele : corpul de pușcași marini. în toată această perioadă am păzit înalta clasă a oamenilor de afaceri din Wall Street. Am ajutat la transformarea Mexicului în loc sigur pentru interesele petroliere nord-americane. Am ajutat la a face din Cuba și Haiti un loc decent pentru ca băieții de la National City Bank să poată culege profituri. Am contribuit la pacificarea și curățirea statului Nicaragua pentru interesele firmei bancare internaționale a fraților Brown. Am făcut din Republica Dominicană un loc adecvat business-ului de zahăr nord-american și din Honduras o livadă a companiilor de fructe. Cred că aș putea da lui Al Capone unele sugestii. Lucrul pe care el l-a reușit a fost să opereze concomitent în trei districte urbane. Noi, pușcașii marini, operăm în trei continente".Unica deosebire între invadarea Republicii Dominicane și scopul „forței interamericane" ar fi împrejurarea că, alături de oameni ca Medley Butler, și în subordinea lor, s-ar afla camarazi . de viță latină din toate colțurile continentului, investiți cu aceeași ingrată misiune de „săbii binevoitoare", aflate în slujba marelui capital monopolist.Cercurile marii finanțe nord-americane și exponenții lor din sfera politică și militară preferă s$ aibă de-a face cu parteneri militari la sud de Rio Grande, intrucît cu ei pocite purta un dialog mai lesnicios în cele mai delicate probleme, în timp ce cu autoritățile civile discuția este deseori îngreunată de tot felul de „prejudecăți juridice . Evenimente recent petrecute și altele aflate în faza de gestație vin în sprijinul unei asemenea presupuneri. In fața planului de internaționalizare a forțelor represive pe continent, unii observatori exprimă părerea că acest lucru va provoca în scurt timp o altă reacție — intensificarea mișcărilor de eliberare la care participă forțele patriotice, antiimperialiste din țările latino-americane.
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Memorandumul M. A. E
ai R. 0 Vietnam

FULBRIGHT:
„S. U. A. își asumă

Primul organism al N.A.T.0
care părăsește Franța

7

ȘTIINȚA Șl DEZVOLTAREA
ECONOMICO-SOCIALĂ

PARIS 23 (Agerpres). — Vineri a avut loc la Paris închiderea așa- numitului Colegiu al apărării, școală de specializare militară, funcționînd pe lingă N.A.T.O. în- cepînd din 1951, aproximativ 1 600 de ofițeri superiori din cele 15 țări ale alianței atlantice au absolvit cursurile politice, economice, stra-

tegice ale colegiului. Această instituție este primul organism al N.A.T.O. care părăsește teritoriul Franței, după ce generalul de Gaulle a precizat poziția țării sale în cadrul Pactului Atlantic. In luna octombrie, colegiul amintit urmează să fie transferat la Roma.

Cuvintarea reprezentantului român in Comitetul de coordo
nare al Consiliului Economic și Social al 0. N. tl.

HANOI 23 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității un memorandum în care se demonstrează pe baza a numeroase fapte că războiul aerian dus de S.U.A. împotriva R. D. Vietnam s-a intensificat continuu între 31 ianuarie și 15 iunie 1966 și cantitatea de bombe aruncate de avioane americane asupra R. D. Vietnam a crescut. Memorandumul subliniază că bombardarea repetată de către aviația americană a periferiilor Hanoiului și portului Haifong constituie o nouă fază extrem de gravă, a escaladării războiului. S.U.A. au încălcat în mod grosolan suveranitatea și independența națională a poporului vietnamez, a- cordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam și principiile elementare ale dreptului internațional, creînd o situație din cele mai periculoase pentru pace și securitatea popoarelor din Indochina și Asia de sud-est.în timp ce cercurile guvernante ale S.U.A. repetă că ar fi bombardate numai „obiective militare" — subliniază memorandumulviația americană bombardează zone cu o populație densă, cu scopul de a distruge instituțiile de utilitate publică și de a masacra populația civilă. „Aceste acțiuni ale S.U.A., de intensificare și extindere a războiului agresiv, se spune în document, au redus încă o dată la zero declarațiile lipsite de conținut ale guvernului american cu privire la „pace" și la „tratative fără condiții".In memorandum se arată că de la începutul anului 1966 prin acțiunile armatei și populației Vietnamului de nord au fost doborîte peste 360 de avioane americane, numărul total al avioanelor doborîte ridieîndu-se la peste 1 200, iar în Vietnamul de sud acțiunile for-

a-

țelor F.N.E. au pricinuit pierderi grele trupelor intervenționiste.Noile acțiuni de escaladare războiului întreprinse se spune în memorandum, au provocat în toate țările, lumii, inclusiv în S.U.A., o puternică mișcare de protest. Poporul vietnamez și guvernul R.D. Vietnam fac un apel la toate guvernele și popoarele țărilor socialiste și ale altor țări iubitoare de pace, precum și la poporul american - să continue să sprijine și să ajute și mai mult lupta patriotică a poporului vietnamez, să condamne cu severitate războiul dus de Totodată, adresează agresorilor americani și că este hotărît să ia toate măsurile care se impun pentru a face să eșueze orice nouă manevră criminală a Statelor Unite. Guvernul Statelor Unite, subliniază documentul, trebuie să pună capăt agresiunii, să recunoască programul în patru puncte al guvernului R. D. Vietnam și poziția în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. să respecte acordurile de la Geneva din 1954.„Atîta timp cît imperialiștii mericani continuă războiul lor agresiune, poporul vietnamez lupta cu hotărîre pînă la victoria finală" — se spune în încheierea memorandumului.AAgenția V.N.A. anunță că la 21 iulie forțele Armatei Populare Vietnameze au doborît 6 avioane americane. Astfel, 2 avioane au fost doborîte deasupra provinciei Bac Thai, iar în provinciile Vinh Phuc, Yen Bai și în zona orașului Hanoi a fost doborît cîte un avion. In provincia Lao Cai, aviația populară a doborît un avion de recunoaștere american.

rolul de jandarm"

® PEKIN. China Nouă
PpT'i'n.n.np/n.t al. Adil.

ade S.U.A.,

criminal de agresiune imperialiștii americani, guvernul R. D. Vietnam serioase avertismente declară

WASHINGTON 23 (Agerpres). Intr-un discurs, ținut vineri în Congresul american, președintele Comisiei senatoriale pentru problemele externe, William Fulbright, a lansat un puternic atac împotriva Administrației S.U.A. El a afirmat că președintele Johnson elaborează o „doctrină asiatică" extrem de periculoasă pentru Statele Unite. „Obiectivele șefului Casei Albe în Asia, a arătat senatorul, constituie o modificare radicală a politicii externe a S.U.A.". Fulbright a subliniat că potrivit noii „doctrine" Statele Unite își asumă rolul de jandarm în toate țările asiatice necomuniste. El a atras atenția senatorilor să urmărească îndeaproape noua „doctrină asiatică" a guvernului S.U.A. înainte ca aceasta „să se transforme într-o obligație națională fără a- cordul și chiar fără știrea Congresului".Criticile lansate de senatorul Fulbright au fost primite cu îngrijorare la Casa Albă, mai ales acum cînd președintele Johnson urmează să efectueze un turneu electoral în statele Indiana, Kentucky și Illinois, în cursul căruia va reafirma politica S.U.A. față de Vietnam.

UN ROL IMPORTANT
A _____ V W

ÎN ÎNTĂRIREA PĂCII
D. Poleanski despre documentele

Consfătuirii de la București

i anunță că președintele Comitetului 
—■ Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, Ciu De, a trimis lui Truong Chinh, președin
tele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, un mesaj în care reafirmă sprijinul poporului chi
nez pentru poporul vietnamez în lupta sa împotriva agre
siunii- S.U.A. și pentru salvarea națională.

SlKTÎVKAR 23 (Agerpres). — Luînd. cuvîntul la festivitatea consacrată remiterii ordinului Lenin Republicii Autonome Komi, Dmitri Poleanski, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a arătat că în această republică, producția industrială a sporit în perioada 1959—1965 de 1,5 ori. In noul cincinal extracția de cărbune a republicii va ajunge la 21—22 milioane tone, iar cea de țiței — va crește de trei ori. în republică se construiește unul din cele mai mari complete forestiere din Uniunea Sovietică.Referindu-se la unele probleme internaționale, vorbitorul a subliniat că documentele adoptate de . țările, participante la recenta . Consfătuire de la București vor juca „un rol important în întărirea Dacii și securității în Europa. în frî- narea agresorilor americani și re-

vanșarzilor de la Bonn". El a firmat solidaritatea Uniunii vietice cu lupta poporului namez. rea-So- viet-
Zambia
si Commonwealthul
J

GENEVA 23 (Agerpres). — Comitetul de coordonare al Consiliului economic și social al O.N.U., care își desfășoară lucrările la Geneva, a luat în discuție planul de acțiuni pe scară mondială pentru aplicarea științei și tehnicii în procesul dezvoltării economice și sociale. Acest plan a fost elaborat pentru următorii 5 tul Consultativ al știință și tehnică, parte și România.Luînd cuvîntul, țării noastre, dr. Nicolae Ecobescu, a subliniat că este un merit al comitetului faptul că a pus în evidentă importanța cuceririlor științifice și tehnice pentru dezvoltarea țărilor rămase în urmă din punct de vedere economic și social și pentru asigurarea independenței lor economice. El s-a referit la necesitatea planificării pe termen lung și a coordonării eforturilor în domeniul cercetării științifice și a- plicării rezultatelor ei. In România, a spus el, există o preocupare con

ani de Comite- O.N.U. pentru din care facereprezentantul

stantă pentru asigurarea dezvoltării economice a țării în pas cu cuceririle științei și tehnicii moderne. Prin crearea, în anul trecut, a Consiliului Național al Cercetării Științifice, în România se asigură pe scară națională coordonarea activității institutelor de cercetări și de învățămînt, în strînsă corelație cu sarcinile și obiectivele planului de dezvoltare a economiei naționale.Vorbitorul a apreciat și sprijinit propunerea cu privire la planul pe scară mondială pentru aplicarea științei și tehnicii, arătînd că el îmbină armonios necesitatea ca fiecare țară să-și dezvolte propria cercetare științifică și tehnică cu cooperarea internațională fructuoasă în acest domeniu. în încheiere, delegatul român a arătat că toate popoarele, mari sau mici, pot să-și aducă contribuția la îmbogățirea patrimoniului științei universale, fiecare popor putînd p-țfe.l să-și afirme capacitatea crt ;îoare și personalitatea sa.
LUSAKA 23 (Agerpres). — Președintele Zambiei, Kenneth Kaun- da, a organizat sîmbătă la Lusaka o conferință de presă în cadrul căreia a declarat că „Zambia s-ar 

putea disocia de Commonwealth 
în cazul cînd guvernul britanic nu 
va adopta, în sfîrșit, o acțiune îm
potriva regimului rasist din Rho
desia". O hotărîre finală în acest sens, a spus el, va fi luată în cursul lunii septembrie. Kenneth Kaunda a declarat că, în ceea ce-1 privește. a început să se îndoiască de faptul că primul ministru britanic ar fi interesat în înlăturarea regimului rasist al lui Ian Smith.

a- de va

Șl SCOPUL LUI
PLANUL CALCUL"

CAIRO 23. — CorespondentulAgerpres, C. Oprică, transmite : în cadrul festivităților organizate cu prilejul celei de a 14-a aniversări a revoluției egiptene, care a marcat răsturnarea monarhiei, la Cairo a avut loc un miting la care președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a rostit o cuvîntare. După ce a subliniat că anul acesta sărbătoarea națională egipteană coincide cu împlinirea a 10 ani de la naționalizarea Canalului de Suez, el a arătat că din 1952 poporul
fOtsAOWDEWTA D/w ".parts

A KUALA LUMPUR. In capitala Malayeziei a avut loc vi- 
™ neri seara o mare demonstrație de protest împotriva 
bombardamentelor efectuate de aviația americană asupra 
periferiilor orașelor Hanoi și Haifong din R. D. Vietnam. 
Participanții la demonstrații au adresat ambasadorului 
S.U.A. la Kuala Lumpur o scrisoare cerînd încetarea acestor 
bombardamente barbare.

o manifestație în localitatea Groton (Connecticut) împotriva politicii agre
sive a S.U.A. și a sporirii cheltuielilor militare

VARȘOVIA
■ M "izari

OTTAWA. Intr-un articol redacțional, influentul ziar ca- 
™ nadian „Montreal Star" condamnă agresiunea americană 
în Vietnam. „Statele Unite, menționează ziarul, au atacat un 
alt stat — Vietnamul de nord — fără nici o declarație de răz
boi a Congresului, înfăptuind cel mai revoltător act de 
agresiune. S.U.A. sînt formal, juridic și moral agresoare, așa 
cum a fost și Germania acum 30 de ani. Extinzînd bombar
damentele asupra Hanoiului și Haifongului, continuă „Mont
real Star", Statele Unite au comis o crimă de neiertat, care 
a dus în realitate la uciderea în masă a populației paș
nice".

pe primul semestruVARȘOVIA 23 (Agerpres). — Direcția Centrală de Statistică a R. P. Polone a dat publicității un comunicat privind îndeplinirea planului economiei naționale pe primul semestru al acestui an.Planul producției globale în industria socialistă, se arată în comunicat, a fost îndeplinit în pro-
CORESPONDENȚA D./IV CA/RO

SUDAN: ACTUALITATEA
Șl ANTECEDENTELE PROBLEMEI SUDULUI

în ultimele săpfămîni 
situația din provinciile 
meridionale ale Sudanu
lui a devenit din nou în
cordată, ca urmare a cioc
nirilor dintre trupele gu
vernamentale și popu
lație. De ambele părți 
s-au înregistrat răniți. 
Premierul Mahgoub a 
anunțat în parlament că 
„rezistența sudiștilor a 
fost zdrobită”, dar încor
darea n-a putut fi înlătu
rată. Nemulțumirea popu
lației persistă. O știre re
centă anunță arestarea a 
17 persoane membre ale 
unei organizații separatis
te. Cărui fapt se datoreșle 
situația tulbure ce dăinuie 
de mai mulți ani aici ?

Atunci cînd sînt con- 
strînși să părăsească o 
țară, imperialiștii nu fac 
niciodată acest lucru fără 
să lase în urma lor pro
bleme complicate, menite 
să provoace animozitate. 
In ce privește Sudanul, 
aici a fost problema 
sudului. Anglia și-a in
staurat dominația asupra 
Sudanului în ultimii ani ai 
secolului al XlX-lea, în-

dată după ce a ocupat 
Egiptul. Invocînd faptul 
că locuitorii din nord di
feră de cei din sud — 
primii fiind arabi, iar cei
lalți negri — Londra a 
încercat să separe cele 
două regiuni ale Sudanu
lui. (După cum se știe, în 
cele trei provincii meri
dionale Nilul Superior, E- 
cuatorială și Bahr el Gha
zal trăiesc aproximativ 3 
milioane de oameni din 
totalul de 11,8 milioane cît 
numără Sudanul). Printr-o 
lege denumită „legea re
giunilor închise" 
zicea nordiștilor 
stabilească sau 
călătorească în 
un permis special elibe
rat de autorități. Pînă și 
căsătoriile mixte între nor- 
dișfi și sudiști erau inter
zise.

în forma sa actuală 
conflictul datează din ia
nuarie 1956, cînd Suda
nul a obținut indepen
dența. Sudul a cerut a- 
funci să se separe de res
tul țării. Regimul militar 
de la Khartum, condus de 
generalul Abud, s-a opus

se infer- 
să se 

chiar să 
sud fără

însă frimifînd trupe de 
întărire în garnizoana 
din Juba. Aceasta a ascu
țit și mai mult încordarea 
între cele două părți ale 
Sudanului, dînd naștere 
la ciocniri sîngeroase. O 
destindere nu a interve
nit nici după răsturnarea 
lui Abud, 
1964 
mului 
vile, 
luate 
coste 
nual.
fugit spre țările vecine — 
Uganda, Congo, Etiopia.

Forțele politice din sud 
sînf departe de a forma 
însă un front unit. Dimpo
trivă, ele s-au scindat în 
mai multe curente : parti
dul SANU, frontul sudu
lui, partidul liberal și 
partidul unionist. în ulti
mul timp, SANU s-a di
vizat la rîndul lui în două 
aripi — una, condusă de 
Agri Gadeen, este pen
tru secesiune, cealaltă a- 
vînd în frunte pe William 
Deng se pronunță pentru 
formarea unei uniuni fe-

în noiembrie 
și înlocuirea regi- 
său cu guverne ci- 
Măsurile militare 

în sud continuă să 
milioane de lire a- 
Numeroși sudiști au

derale alcătuită din două 
state.

Măsurile luate pînă a- 
cum de guvernul sudanez 
condus de premierul 
Mahgoub nu au dus la 
încetarea focului și lichi
darea animozităților. Pro
gramul său de descentra
lizare administrativă, care 
urmează să? acorde celor 
nouă provincii ce formea
ză Sudanul o largă auto
nomie în gestiunea afa
cerilor locale, prevede ca 
problemele politicii ex
terne, apărării, învăță- 
mînfului superior și plani
ficării economice să fie 
rezervate guvernului cen
tral.

Evenimentele ulterioare 
vor arăta în 
acest program 
întîmpinarea 
rilor populației 
Fapt este
camdată, în sud continuă' 
acțiunile militare, ceea ce 
constituie un permanent 
focar de încordare învia
ta politică a Sudanului.

porție de 101,7 la sută, înregis- trîndu-se o creștere de 7,1 la sută față de perioada respectivă a anului trecut. Valoarea producției industriilor constructoare de mașini, electrotehnică, mijloacelor de transport și de prelucrare a metalelor a sporit cu 9,1 la sută. Siderurgia a produs peste plan importante cantități de fontă, otel brut și laminate, existînd însă și unele deficiente în îndeplinirea planului pe sortimente.S-au mărit suprafețele însămîn- tate cu grîu, a crescut șeptelul de cornute mari. De asemenea, au sporit cu 42 la sută achizițiile de cereale din recolta 1965. Agricultura a primit cu 5,6 la sută mai multe tractoare iar cantitatea de îngrășăminte minerale folosite a crescut cu 17 la sută.Schimbul de mărfuri cu străinătatea a sporit cu 1,8 la sută — exportul, cu 1,5 la sută, iar importul cu 2,1 la sută. In cadrul exportului a crescut ponderea mașinilor și utilajelor.Comunicatul subliniază, de asemenea, o serie’ de realizări social- culturale obținute în primul semestru al acestui an.

proiect des- 
înzestreze 

o industrie 
de calcula-

„Franța lansează o 
nouă bătălie pentru 
independenta ei eco
nomică și industrială 

■ — scrie „La Nation", 
oficiosul partidului 
guvernamental U.N.R., 
referindu-se la elabo
rarea așa-numitului 
„plan calcul" electro
nic francez.- Este vor
ba de un 
tinat să 
Franfa cu 
nafională
tori electronici și să 
promoveze larga fo
losire a acestor ma
șini în Franfa.

„Planul calcul" a 
constituit unul din 
principalele subiecte 
examinate recent de 
Consiliul interminis
terial finut sub preșe
dinția generalului de 
Gaulle, în legătură cu 
mari proiecte tehno
logice și științifice 
franceze. S-a hotărit 
crearea unui post de 
delegat general pe 
Ungă primul ministru 
pentru problemele de 
informatică și calpul.

Cum s-a ajuns la 
aceste măsuri ? ,

Reamintim că Sta- 
'ele Unite, încercind 
să determine Franfa 
să renunfe la hotări- 
rea ei • de a părăsi 
comandamentul inle-

grat al blocului 
N.A.T.O., au folosit, ca 
mijloc de presiune și 
șantaj și situația de 
semimonopol pe. care 
o define în domeniul 
furnizării de calcula
toare electronice, si
tuație accentuată și 
mai mult după pre
luarea societății fran
ceze de mașini de 
calcul „Bull" de către 
compania americană 
„Genera! Electric". 
(In prezent, numai 15 
la sută din nevoile 
Franfei in acest do
meniu sînt acoperite 
de industria naționa
lă). „Președintele 
Johnson, a scris re
vista „L'Express", Ia 
sfirșitul lunii martie, 
a hotărit să Împiedi
ce livrarea unei ma
șini gigantice de 
calcul, destinată pro
gramului atomic al 
Franfei. Bătălia calcu
latoarelor electronice 
se încadrează astfel 
în conflictul politic, 
dintre Franfa și 
S.U.A".

In legătură cu cau
zele măsurilor luate 
de. guvernul francez, 
ziarul „Combat" adu
ce următoarele preci
zări : acapararea Ur
mei „Bull" de către 
„General Electric" a

refuz de li- 
din partea 
— este îiisă 

nu numai

domenii ale 
industriali-

făcut ca singura în
treprindere franceză 
capabilă să producă 
mașini electronice de 
mare capacitate să 
treacă sub control a- 
merican; acest gen 
de calculatori — care 
a format obiectul re
centului 
vrare 
S.U.A. 
esențial
pentru proiectele ato
mice și spațiale ale 
Franfei, dar și pentru 
diferite 
„înaltei
zări" moderne.

„Pentru Franfa, sub
liniază „La Nation" 
în articolul citat la 
început, se pune ches
tiunea de a combate 
esenfialmente concu
renta americană in 
acest domeniu”, 
rut „L'Aurore" 
de asemenea că 
vernul francez, 
urma afacerii 
și a refuzului S.U.A. 
de a-i vinde un calcu
lator gigantic, a ho
tărit să nu mai asiste 
pasiv la cucerirea to
tală a piefei de către 
mașinile de calcul e- 
lectronice ameri
cane".

Zia- 
scrie 
„gu- 

in
„Bull"

Al. GHEORGHIU

ce măsură 
va veni în 
revendică- 

din sud. 
însă că, deo-

C. OPRICĂ

sa LONDRA. Surse bine informa- te britanice au făcut cunoscut sîmbătă că guvernul englez intenționează să-și reducă cu o treime efectivele sale militare aflate pe teritoriul Germaniei occidentale, după eșecul tratativelor desfășurate la Bonn de ministrul englez al finanțelor, Callaghan.
Q NEW YORK. Izraelul și . Siria au introdus sîmbătă cereri pentru a primi permisiunea de a participa la ședința Consiliului de Securitate de, luni în care .urmează să se dezbată incidentele recente de • la granița dintre aceste țări. în cererile ambelor state, care nu sînt membre ale Consiliului de Securitate, se aduc învinuiri reciproce de încălcare a acordului de armistițiu.
M MOSCOVA. Președintele parti- dului Congresul 'Național' Indian, Kumarasvami Kamaraj, a sosit Ta 22 iulie la Moscova, într-o vizită în Uniunea Sovietică.La 23 iulie oaspetele a fost primit la Kremlin de Alexei Kosîghin,

I

președintele al U.R.S.S. Consiliului de Miniștri
gg TOKIO.688 sată cu trepte a atins transmis pe Pămînt o serie de telemetrice. „Lyambda-3H" are

în Japonia a fost lan- succes o rachetă cu de tipul „Lyambda-3H" înălțimea de 1 800 kmtrei care și a date o lungime de 16,4 m și o greutate de 8,4 tone. Lansarea rachetei a avut loc în conformitate cu programul de pregătire a plasării pe orbită a primului satelit artificial japonez al Pămîntului, programată pentru începutul anului 1968.
a DAMASC. în capitala Siriei a sosit o delegație parlamentară a R. P. D. Coreene condusă de Kan Rian Ug, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare Supreme, care face o vizită oficială.
Sg! NEW YORK. Iu fața sediului ™ reprezentantei S.U.A. la O.N.U. a avut loc o demonstrație de protest împotriva menținerii de către

Statele Unite a relațiilor diplomatice cu regimul rasist din Republica Sud-Africană. Timp de peste trei ore participants la demonstrație au organizat pichete în fata reprezentantei. în momentul cînd patru reprezentanți ai participanților la demonstrație au pătruns în incinta reprezentantei, organele de securitate au intervenit cu brutalitate pentru a-i evacua.
KW TANGER. In acest oraș din Ma- roc s-au încheiat lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Consiliului Administrativ al Centrului african pentru pregătirea de cadre în domeniul cercetărilor administrative, pentru dezvoltare. La lucrări au participat delegații din Camerun, Maroc, R.A.U., Sudan, Tunisia,, Senegal și Coasta de Fildeș, precum și observatori din partea O.N.U., UNESCO și a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa.
BB ALGER. O delegație economică “ condusă de Belaid Abdessalam, ministrul industriei și energiei al

R.A.U. a continuat să obțină noi succese în dezvoltarea economică a firii. Producția în expresie Valorică a crescut de la 1 800 000 000 lire în primele zile ale revoluției, la 3 500 000 000 lire în prezent. Recent au fost inaugurate patru o- biective industriale, două unități textile, a fost dată în folosință'prima fabrică de articole de menaj din porțelan și alte obiective ;la Assuan și Alexandria. Vorbitorul a amintit unele dificultăți pe care R.A.U. le întîmpină în direcția realizării planurilor de dezvoltare a țării, îndeosebi în problema achiziționării din import a unor materii prime. In perioadă care urmează. a arătat el. trebuie să se depună în continuare eforturi în domeniul industrializării.Referindu-se lă politica externă a R.A.U., președintele Nâssăr a menționat că ea se bazează pe sta-',, bilirea unor relații de cblabbrare cu toate țările lumii, pe, principiul nealinierii și coexistenței pașnice. Vorbitorul și-a exprimat satisfacția în legătură cu reglementarea problemei kurde. „Condamnăm intervenția americană în Vietnam", a spus el. vorbind despre situația din Asia de sud-est.Sîmbătă dimineața la Cairo a avut loc o mare paradă militară, la care au luat parte președintele R.A.U., membri ai guvernului, șefi ai misiunilor diplomatice, delegații străine. Mareșalul Abdel Hakim Amer, prim-vicepreședinte al R.A.U., a rostit o cuvîntate.
Piața comună

Invitație" la măsuri 
antiinflaționisteBRUXELLES 23 (Agerpres). — Intr-un memoriu adresat membrilor Pieței comune, Comisia C.E.E. a invitat guvernele interesate • să ia o serie de măsuri, pentru a se preveni o nouă inflație și recesiune economică, care — potrivit documentului — amenință toate țările comunitare. în memoriu se recomandă țărilor membre să reducă cheltuielile publice și defici- turile înregistrate în serviciile publice, să încurajeze investițiile în producție și să împiedice sporirea salariilor și veniturilor, scrie agenția A.N.S.A. Comisia C.E.E. consideră că țările cele mai amenințate de inflație din grupul „celor șase" sînt Belgia, R. F. Germană și O- landa.

Algeriei, a. plecat sîmbătă la Moscova într-o vizită de șapte zile. Delegația va purta convorbiri în problemele referitoare la colaborarea economică dintre U.R.S.S, și Algeria.
n NEW YORK. Sîmbătă diminea- ” ța au fost semnalate la Cleveland, statul Ohio, noi incidente rasiale în cursul cărora un negru a fost grav rănit de către' doi albi, care au tras asupra lui dintr-un automobil. Concomitent la New York, în cartierul Brooklyn între populația de culoare și polițiști a avut loc o luptă în care primii au folosit sticle și pietre. Peste de polițiști se află în stare de mă. 1 500 alar-
M SANTIAGO DE CHILE. în vincia Concepcion (Chile) pro- a izbucnit o puternică epidemie de ru- jeolă. Ca urmare a acestei maladii, trei copii și-au pierdut viata, iar alți 50 se află într-o stare gravă,
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