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Congresul al IX-lea al P.C.R. 
a acordat o însemnătate deo
sebită dezvoltării industriei ali
mentare. în cadrul dezvoltării 
mereu ascendente și armoni
oase a întregii economii naționale, 
în următorii cinci ani industria a- 
limentară își va spori producția 
într-un ritm mediu anual de 
p.oă-pe 10 Ia sută, urmînd ca în 
1F7C volumul producției Ministeru
lui Industriei Alimentare să fie cu 
peste 60 la sută mai mare decît în 
1965. Creșterea cantitativă a 

’ producției constituie numai una 
din laturile esențiale ale dezvoltă- 

, rii industriei alimentare în urmă- 
; torii ani; ea se circumscrie într-o. 
: sferă mai largă de 
; care ridicarea eficienței 
; noastre activități economice 
. stituie principala problemă 

trebuie să polarizeze atenția 
lectivelor de întreprinderi 
conducerii ministerului.
toți cei care lucrează în domeniul 
industriei alimentare 
un puternic 
le date de 
Ceaușescu la 
C.C. al P.C.R,,

obiective, în 
întregii 

con- 
care 
co

și a 
Pentru

i
i

constituie 
îndemn indicații- 
tovarășul Nicolae 
recenta plenară a 
unde a subliniat: 

„Problema creșterii rentabilită
ții întreprinderilor, asigurarea u- 
nor beneficii mari la toate pro
dusele trebuie să stea în centrul 
preocupărilor ministerelor, ale con
ducerilor tuturor întreprinderilor", 

în lumina celor spuse de secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al partidului, o analiză 
a eficienței activității industriei 
alimentare scoate în evidență că 
reducerea sistematică a costurilor 
de producție, sporirea continuă a 
productivității muncii, folosirea cu 
înalt randament a mijloacelor teh
nice din dotarea unităților minis
terului se înscriu ca principale 
pîrghii de creștere a rentabilității 
întreprinderilor.

■i.‘âpul 
mului pe unitatea de produs 
ca un 
tice a
buie să afecteze rețetele de fabri
cație. Ele sînt, ca să spunem așa, 
legi tehnologice și nimănui nu-i 
este permis să le nesocotească. în 
schimb, pierderile în diferite faze 
ale procesului tehnologic trebuie 
să dispară și pe acest drum vom 
persevera. Este o cerință care se 
pune azi cu acuitate îndeosebi în 
sectorul conservelor, al cărnii și 
al laptelui, unde se constată încă 
risipă de materii prime pe flu
xul de fabricație, datorată manipu
lării lor defectuoase.

Totodată, consumul specific de 
materii și materiale poate fi mult 
redus cînd la recepție se manifestă 
o exigență sporită față de calita
tea acestora, și exemplul unor în
treprinderi cu bune rezultate în 
gospodărirea materiei prime este 
o dovadă în acest sens. Nu fa
cem un serviciu consumatorilor, 
nici nouă și, în general economiei, 
dacă lăsăm să ne scape printre 
degete în producție materie primă 
de slabă calitate, nesortată, depre
ciată. Nu numai că aceasta duce 
la creșterea consumurilor speci
fice, dar, inevitabil, apar produse 
finite inferioare calitativ, rebuturi 
și numeroase deșeuri. De exemplu, 
folosirea în fabricație a laptelui cu 
aciditate mărită determină spori
rea consumului specific, la pro
ducția de brînză telemea, cu 
10—15 Ia sută. Fiecare procent în 
plus de aciditate înseamnă o va
lorificare inferioară a materiei 
prime, creșterea costurilor și, im
plicit, diminuarea rentabilității. 
Tocmai asemenea neglijențe, care 
pot și trebuie să fie înlăturate, 
precum și alte cauze au determi
nat nerealizarea, pe primul

mestru din acest an, a planului 
reducere a prețului de cost în 
nele întreprinderi din 
limentară.

Esențială este șl o 
mă. Conducerilor de 
trebuie să le fie clar 
boltă a înaltei eficiente economi
ce rămîne ridicarea continuă a ca
lității producției și îmbunătățirea 
ei, astfel ca în anii următori să 
se înregistreze creșteri, în special 
la alimentele de bază, bogate în 
elemente nutritive valoroase — 
proteine animale, grăsimi vegeta
le și vitamine. Numai o pro
ducție de calitate asigură reîn
tregirea rapidă a fondurilor ma
teriale și bănești încorporate în 
produs. Din controalele făcute 
de organele ministerului în diver
se unități a reieșit că în prezent 
în unele întreprinderi se produc 
încălcări ale normelor de calitate.

Majoritatea lor sînt provocate de 
lipsa de spirit gospodăresc, in
competența și greșelile celor de
semnați să răspundă de bunul 
mers al producției. De pildă, sla
ba exigență a fostei conduceri a 
fabricii „Valea roșie" față de 
prelucrarea și depozitarea produ
selor a generat deprecierea calita
tivă a unor însemnate cantități de 
conserve care au trebuit să fie 
casate. Datorită acelorași cau
ze, la cîteva fabrici — I.C.I.L. Si- 
meria, bunăoară — alte tone de 
brînzeturi respinse, pe bună drep
tate, de către organele comerțu
lui au determinat, de asemenea, 
serioase pagube bănești.

Evident, toate aceste pierderi au 
fost suportate de către întreprin
derile în cauză, adică de către 
stat. Este nefiresc și anormal ca 
statul să acopere o slabă activi
tate economică. De aceea, se im
pune cu deosebită acuitate crește
rea răspunderii colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, a 
conducerilor de întreprinderi față

(Continuare în pag. a III-a)

numește curio
și prezența lui a

Nu e ceea ce se 
ștință. Dar îl cunosc 
ajuns să mă sîcîie. Știu că are o a- 
gendă cu adrese și numere de tele
fon. Formează și în somn numere 
din șase cifre, iar degetul arătător al 
dreptei, indexul, și-l ține mereu înco
voiat. E omul care știe o mulțime de 
lucruri, știe cine anume poate și cine 
nu poate, cine e dispus și cine nu e 
dispus să rezolve, sau în termenii pro
prii speciei sale, să te servească, cu 
ce preț, în schimbul cutărui serviciu...

El este omul cu relații. El are pe 
cineva, undeva, care poate interveni 
în favoarea cuiva... Un cuvînf strecu
rat unde e nevoie și s-a făcut. Pare 
ciudat, dar un astfel de om

Precizez din
locului: diminuarea consu-

izvor al reducerii sistema- 
prețului de cost — nu tre-

CAPITALA ÎN ANII CINCINALULUI

Dezvoltarea construc
ției de locuințe în anii 
cincinalului va schimba 
cartiere întregi și va crea 
altele, accentuînd înfăți
șarea de oraș modern a 
Capitalei. Pentru a arun
ca o privire — imaginară 
— asupra Bucureștiului a- 
nului 1970, ne-am adresat 
tovarășului Traian Ispas, 
vicepreședinte al Comite
tului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei.

colae Titulescu, Ștefan cel 
Mare, Mihai Bravu etc. 
vor apărea numeroase 
„plombe". în zona de est 
se vor construi circa 
30 000 de apartamente. 
Prin aceasta se va contu
ra mai precis cartierul 
Balta Albă și se va ataca 
prima etapă a ansamblu
lui de pe bd. Ion Șulea. 
în partea de sud a Capi-

tr-o proporție mai mare 
panourile mari prefabri
cate. Se va continua uti
lizarea cofrajelor glisan- 

Metode noi, de mare 
vor 
pe- 

me-

te.
randament, care se 
extinde în această 
rioadă, sînt cofrajele 
talice și spațiale.

vii-— Este știut că pe 
torii locatari îi interesea-

— în limbajul lapidar 
al cifrelor, perspectiva 
construcțiilor de locuințe 
în Capitală poate fi ex
primată astfel : spațiul de 
locuit se va mări cu 85 000 
de apartamente conven
ționale, avînd o suprafață 
de aproximativ 2 550 000 
mp. înseamnă că în 
anii cincinalului aproape 
300 000 de bucureșteni se 
vor muta în locuințe noi. 
Criteriile de amplasare a 
noilor blocuri și cartiere 
vor fi prevederile .schiței 
de sistematizare, apropie
rea de locurile de muncă, 
construirea arterelor de 
penetrație în oraș, recon
struirea unor zone cen
trale ș.a.

Cum va arăta harta 
orașului în urma înălțării 
acestui mare număr de 
locuințe ? în zona centra
lă urmează a se construi 
circa 15 000 de aparta
mente, creîndu-se o legă
tură directă între cartie
rul Balta Albă și centru 
printr-o nouă arteră de 
circulație. Pe șoselele Ni-

S 300 000 de persoane în locuințe noi 
$ Finisaje de calitate superioară 
® Artere moderne de circulație

aoai

talei se vor înălța circa 
10 000 apartamente, com- 
pletîndu-se ansamblurile 
Nițu Vasile, cele de pe 
șoseaua Giurgiului. Lu
crările din zona vestică 
vor încheia ansamblul de 
pe bd. Armata Poporului 
și vor continua, prin noi 
microraioane, 
Drumul Taberei, 
șit, în zona 
vor deschide noi 
de locuințe pe 
le : Colentina, Dorobanți- 
Beller, 1 Mai, Bucureștii 
Noi și Lacul Tei, însu- 
mînd aproape 11 000 de a- 
partamente.

La realizarea acestui 
important volum de con
strucții, pe lîngă soluțiile 
clasice, se vor folosi în-

de

cartierul 
In sfîr- 
nord se 
șantiere 
artere-

ză în mod deosebit gradul 
de confort al noilor lo
cuințe. Ce ne puteți spune 
în legătură cu aceasta ?

— Sperăm că viitorii 
locatari ai apartamentelor 
ce se vor construi vor fi 
mulțumiți. Prin proiecta
rea unor secțiuni noi, cu 
spațiile mai judicios dis
tribuite, se urmărește îm
bunătățirea confortului. 
Toate apartamentele vor 
avea logii sau balcoane pe 
care am dori ca gospodi
nele să le transforme în 
adevărate „grădini sus
pendate". Se studiază noi 
tipuri de apartamente 
(o cameră și jumătate) 
care să permită separarea 
spațiului de zi de cel re-

zervat pentru dormit. 
Băile, bucătăriile, cămări
le vor avea aerisire di
rectă. Proiectanții și con
structorii se străduiesc să 
asigure o izolare fonică 
superioară.

— Ce se întreprinde 
pentru ca noile blocuri 
să fie mai bine finisate ?

— Folosirea de placaje 
și tencuieli speciale va 
da o notă aparte exterioa
relor acestor blocuri. Cea 
mai mare parte din apar
tamente vor fi dotate cu 
instalații sanitare de cali
tate superioară, cu uși 
furniruite, pardoseli de 
gresie ceramică și noi sor
timente de mase plastice, 
tapete semilavabile, fa
ianță și alte materiale | 
care vor face din fiecare 
apartament un cămin mo- I 
dern și plăcut.

— O ultimă întrebare: I 
cîte apartamente se vor da 
în folosință în acest an ? 1

— Pe șantierele din di
ferite părți ale orașului se I 
lucrează intens, astfel că , 
în acest an, primul din j 
cincinal, vor fi date în fo- I 
losință peste 13 500 de a- , 
partamente. în anii urmă
tori ritmul va spori. Pen- I 
tru 1967 avem în prezent , 
64 la sută din proiectele 
de execuție. Aceasta va I 
permite să se înceapă 
construcția a 10 000 de a- 
partamente chiar din anul I 
acesta, iar în semestrul I , 
din 1967 să se dea în fo
losință 6 000 dintre ele.

nu-și poale imagina 
zolva altfel ceva pe lumea 
un mod de a gîndi, filozofia lui, așa 
s-a pomenit el de cînd e. încercați 
să-i suprimați carnețelul cu adrese sau 
îndreptați-i arătătorul încovoiat I 
N-are să rămînă nimic.

Relația, așa cum o înțeleg puținii 
indivizi 
cuzifă 
că în 
ianjen, 
cunoscutul meu 
de prietenie.
om cu legături de prietenie. Lucrurile 
stau cu totul altfel și între nodurile 
care unesc ochiurile subtilei și com
plicatei plase de intervenții, nimic 
nu se înfîmplă și nu se perfectează 
fără avantaje. Nimic din sentimentul 
pur, dezinteresat ce se cheamă prie
tenie. „Mă servești, te servesc".

Ai nevoie să-ți confecționezi mai re
pede un costum de haine. Știe el pe 
cineva la cooperativă. In schimbul 
unei mici atenții, „s-a făcut". La 
O.C.L. Confecția au sosit rochii de 
jerse. Telefoanele au intrat în acțiu
ne și obții mai ușor ceea ce dorești, 
bineînțeles, cu bon achitat la casă.

Aparent nu se petrece nimic ilegal. 
Rochia, pantoful, intervenția salva
toare la cooperativă au fost obținute 
în mod legal.

Sînt manifestări minore, suficient 
de nocive însă pentru a fi prevenite. 
Zona e încă a „ciubucului", a 
„găinăriei", redusă la garderobă per
sonală, la intervenții de felul servirii 
peste rînd. Poate însă concura la 
formarea unei psihologii : aceea 
că poți obține mai repede un lucru 
dacă manifești înțelegere și împingi 
către cel care în mod normal ar tre
bui să te servească o mică atenție.

Stadiul în care ai ajuns să fii consi
derat persoană cu relații, să dobîn- 
dești faimă și să trezești invidie, ba, 
din partea unora, admirație, cere mlă
dieri cu mult mai subtile decît ale 
unui simplu intermediar. Aici nu mai 
merge cu picături întîmplătoare. Aici 
arta de a mînui ițele complicate ale 
țesăturii creează surse, nu-i de-ajuns 
țîrîitul anemic... Ai devenit acel om 
despre care se spune :

— Cunosc pe cineva... el poate.
De obicei, omul respectiv nu stăpî- 

nește o meserie anume. Dacă a avut 
vreodată una, a uitat-o, sau e pe cale. 
El e un om cu relații, a ocupat, în 
cele mai multe cazuri, succesiv diverse 
posturi, sperînd ca și din postul în 
care se află să salte aiurea. Se des
curcă el. Respectă un singur lucru : 
discreția, admiră doar pe cei care au 
relații mai solide decît el însuși și-i 
invidiază.

De aceea nici nu poate înțelege 
cum poate fi numit cineva într-un a- 
nume post. întrebările lui sînt de obi
cei :

— Ai pe cineva ?
Replicile :
— Să încercăm. Cam greu, da’... 

oameni sîntem.
Mama unui absolvent de liceu se 

agita îngrijorată. O să reușească la 
admitere în facultate ? Nu cunosc pe 
cineva? Ce meditator să angajeze?

asia. Este

din seria lui, e o re- 
veche. S-ar putea crede 
țesătura complicată, de pă- 
perseverent ți 

amestecă
Adică ar

îndemînatic, 
o doză 

fi un

încheindu-m.'. 
semnările din i ara 
de Sus, se cuvine să 
ne reîntoarcem la Su
ceava, fie și pentru a 
consemna sumar cîte- 
va noutăți din ceta
tea de scaun, acest 
oraș care va deveni, 
cu timpul, unul din
tre cele mai frumoase 
centre ale Moldovei 
noi. în chip firesc, 
mai ales noaptea, 
cînd mii de lumini 
inundă platoul pe 
care se întinde ora
șul, privirile pendu
lează între două 
puncte, mai bine spus 
între două galaxii de 
lumini — între ceta
tea modernă și între 
cetatea industrială 
din lunca Sucevei. 
Venind dinspre Iași, 
ești obligat să treci 
mai întîi prin poarta 
industrială a orașu
lui, cea care dă cheie 
dezvoltării, imprimînd 
cetății reîntinerite un 
ritm de viață necu
noscut înainte pe a- 
ceste locuri. Prin cele 
două combinate in
dustriale din lunca 
Sucevei — C.I.L. și 
C.C.H. — orașul de 
reședință a devenit 
totodată și capitala 
uneia dintre cele mai 
importante bogății a 
regiunii — aurul ver
de.

Am poposit deci 
printre chimiștii de la 
combinatul de celu
loză și hîrtie pentru 
a ne pune la curent 
cu ultimele noutăți de 
aici.

— Lucrul cel mai 
simplu, ne spune di
rectorul combinatului, 
tov. ing. Victor Șen- 
chea, pare funcționa
rea unei instalații 
industriei 
Pentru un 
list sau 
specialist 
rele vecine o tehnolo
gie din industria chi
mică pare dată pen
tru totdeauna, func- 
ționînd de la sine. 
Lucrurile nu stau însă 
așa, ci, dimpotrivă, a-

a
chimice, 

nespecia- 
pentru un 
din sectoa-

sector al indus- 
noastre este 

compatibil la neînce
tate îmbunătățiri, pe 
toate planurile.

Afirmația miră, în- 
tr-adevăr, la prima 
vedere. Combinatul, 
intrat în funcțiune în 
1962, este unul dintre 
cele mai noi comple
xe industriale pe ra
mură, fiind dotat cu 
utilaje de mare ca
pacitate, la nivelul 
tehnicii mondiale. Da
torită hărniciei, pri
ceperii muncitorilor, 
tehnicienilor și ingi
nerilor de aici, in
dicii de producție au 
fost atinși și depă
șiți. Planul de pro
ducție pe primul se
mestru al acestui an 
a fost îndeplinit la 
toți Indicatorii, asigu- 
rîndu-se și cîteva 
substanțiale depășiri, 
după cum urmează : 
2 303 tone celuloză, 
2,4 milioane saci, 107 
tone pungi — peste 
plan.

Avînd rezerva unor 
asemenea depășiri și 
beneficii, în unele în
treprinderi se cuibă
resc de obicei auto- 
mulțumirea și delăsa
rea, care dau un to
nus scăzut muncii, 
mai ales în primele 
săptămîni ale noului 
semestru. Redeștepta
rea se produce, cu 
panică, spre sfîrșitul 
anului, cînd colecti
vul este mobilizat să 
lucreze în asalt. Aici, 
la Combinatul de hîr
tie și celuloză Sucea
va, am întîlnit, în 
schimb, un altfel de 
asalt, ale cărui rezul
tate practice sînt me
nite să se valorifice 
în curînd.

— Studiem în pre
zent, îmi spune direc
torul combinatului, 
îmbunătățirea 
lui tehnologic, 
ce înseamnă o 
nizare de tip 
rior, pe baze
țifice, a producției și 
a muncii.

fluxu- 
ceea 

orga- 
s.upe- 
știin-

Cum s-a ivit a- 
ceastă necesitate ?

— Ne-a împins via
ța. încă în perioada 
punerii în funcțiune a 
instalațiilor au apă
rut unele inadver
tențe între proiect și 
realizare, între indicii 
de producție stabiliți 
inițial și capacita
tea practică a unor 
instalații de a-i atin
ge. Au apărut apoi tot 
felul de surprize — 
așa-numitele surprize 
ale chimiei 1 — care 
ne-au dat multe ne
cazuri și încă ne mai 
dau. Se adaugă la a- 
cestea rezervele ne
folosite, capacitățile 
slab gospodărite, un 
întreg cîmp al cerce
tării și organizării in
suficient explorat.

— Nu s-a explorat 
acest cîmp și pînă în 
prezent ?

— Ba da. Realiză
rile practice de pînă 
acum sînt strîns le
gate de unele succe
se pe care inginerii 
și tehnicienii noștri 
le-au obținut în cîte- 
va sectoare.

Ca să înțeleg va
loarea practică a 
cîtorva inovații și ra
ționalizări aplicate la 
acest combinat a tre
buit să vizitez cîteva 
secții, ascultînd ex
plicațiile specialiști
lor. Din nefericire 
pentru profan, expli
cațiile rămîn ermeti
ce, ca și instalațiile 
închise etanș, unde, 
sub veghea aparate
lor de control, se pe- 
trec complicatele pro
cese de limpezire și 
fierbere. Am transcris 
deci ceea ce mi s-a 
părut mai bătător la 
ochi. Astfel, încă de 
anul trecut s-au găsi! 
soluții pentru folosi
rea la întreaga capa
citate a atelierului de 
fierbere. S-a montat și 
s-a dat în exploatare 
cel de-al 7-lea eva
porator, care asigură

(Continuare 
în pag. a III-a)

corn- 
nu

dea- 
Asiei 

cursul 
care

între aeroportul Yeșilkoy 
Istanbul și Izmir, avionul 
paniei Tiirk Hava Yollarî 
face decît 40 de minute. Dispui 
de puțin timp pentru a admira de 
la înălțime apele de un albastru 
închis și insulele Mării de Mar
mara. precum și cerul de un al
bastru deschis care le însoțește. 
Te angajezi în curînd pe 
supra solului vălurit al 
Mici. Avionul trece peste 
de apă al fluviului Gediz,
se varsă în Marea Egee, și, pier- 
zînd din înălțime, descrie un arc 
de cerc deasupra unui golf imens, 
în fundul căruia ne așteaptă 
aeroportul Izmir.

Mașina ajunge în vreo 20 de 
minute în centrul orașului, Piața 
Atattirk. Localnicii îi mai spun 
Konak Meydam, după numele 
vechii clădiri care adăpostește 
serviciile vilayetului și prefec
turii de poliție. Pe străzi circulă 
mașini elegante, dar și birje. O- 
rașul are peste 500 000 de locui
tori. O parte a sa, care se află pe 
malul de nord al golfului, poartă 
chiar numele de Karșîyaka (car
tierul de vizavi) și este legată 
portul nou al orașului printr-o 
nie de feriboat.

La Izmir, vechea Smyrna, și
jurul lui sînt numeroase relicve

de
li-

în

medievale. Kadife 
citadela construită în 
elenistică pe străve- 

munte Pagos, zidul lui

antice
Kale,
epoca
chiul
Alexandru Machedon, agora ro- =. _> . , , , ruine

unde 
înce-
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mană și apoi celebrele 
de la Pergam și Ephesus, 
cinci civilizații succesive, 
pînd cu cea hitită și încheind cu 
cea otomană, au lăsat amprenta 
dintre care multe au ajuns în 
stare bună pînă în zilele noas
tre. Valențele turistice ale re
giunii sînt mari și localnicii în
trevăd perspective de mai bună 
valorificare a lor.

Nu departe de chei începe zona 
portului. La camera de comerț 
locală mi se dau amănunte des
pre traficul 
port ca importanță al țării. Izmir 
este socotit îndeosebi ca o poartă 
de export pentru produsele speci
fice ale regiunii și chiar ale unui 
hinterland cu mult mai vast. în 
ultimii zece ani, circa 40 la sută 
din exporturile Turciei au plecat 
de aci, pentru importuri procen
tul respectiv fiind de numai 15 la 
sută.

Interlocutorul meu, unul ' din 
secretarii camerei de comerț, 
evocă apoi eforturile care se 
fac în Turcia pentru dezvoltarea 
industrială a țării, pentru valo
rificarea resurselor ei naturale. 
El vorbește despre interesul unor 
largi pături ale opiniei publice 
și despre măsurile luate sau plă
nuite de autorități pentru extin
derea exploatării zăcămintelor 
de petrol descoperite în ultimii 
ani, astfel îneît întreaga 
tate de petrol consumată de 
conomia turcă să poată fi pro
dusă în țară. în prezent, numai o 
cincime din această cantitate 
provine din țară, iar restul este 
importat prin intermediul unor 
societăți străine, care au fost viu 
criticate în presă, în parlament, 
în cercurile studențești și sindi
cale pentru profiturile exagerate 
pe care le obțin din vînzarea pe
trolului pe piața Turciei Ia pre
țuri superioare nivelului mondial.

Secretarul camerei de comerț 
mă informează că pe lista obiec-

portului, al doilea

canti-
e-

A. CERNEA

(Continuare în pag. a III-a)
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CUVÎNTUL CITITORULUI
scrisul", 
de știri 
Nicolae „Ac-

Din 
zi pe

de Bărăgan, se 
Sărat. Suprafața

nierul" de Petrarcg (17,40). Auzite .din bătrîni — emi
siune de folclor (19,03). Gaudeamtis (emisiune pentru 
studenți) — (19,30). Noapte bună, copii: povestea „Vor
bele vrăjite" (20,30). Moment poetic. Versuri de Marin 
Sorescu (22,30).

PROGRAMUL 
tualitatea agrară". Din cu
prins : De la o zi la alta 
pe ogoare. Ritm și calitate 
vară (5,30). Note pe stru-

construcție

„PEDAGOGIA I: „Ac-

PAGANINI"

PĂRINȚILOR"

UN TECHlRGHIOL

LA MARGINE

DE BĂRĂGAN

(coresp. „Scîn-GALAȚI 
teii"). — La 7 km de Brăila, 
la margine 
află Lacul 
lui ocupă circa 20 ha. Balneo
logii nu au descoperit încă 
enigma izvoarelor sale. Au 
stabilit insă eu precizie ase
mănarea calităților terapeuti
ce ale apei și nămolului de 
aici cu cele ale lacului Techir- 
ghiol. De aproape 60 de ani 
ființează aici o stațiune bal
neară ce devine din ce în 
ce mai cunoscută în țară. Tra
tamentele aplicate, după cum 
am fost informați de către 
medici specialiști — băi calde 
și reci asociate cu nămol — 
au o eficacitate deosebită în 
afecțiuni reumatice, ale pielii 
ș.a. Anul acesta aici s-au
amenajat noi solarii pentru 
bărbați și femei, plaje pentru 
vizitatorii din Brăila, un club. 
Capacitatea de cazare a spo
rit cu 80 de locuri. Zilnic se 
pot face aici peste 800 băi 
calde, număr care ar putea 
spori mult cu investiții mini-

I
I

PROGRAMUL I: „Actu
alitatea agrară" (5,30). La 
microfon, melodia prefe
rată (8,30). Interpretul 

săptămînii: Arta Florescu. în program piese vocale de
compozitori români (9,45). Buletin de știri (10,00). Roza 
vînturilor : Pe urmele călătorului român dr. Ilârie Mi- 
trea (10,30). Afiș radiofonic. Emisiunile culturale din 
această săptămînă (11,20). Buletin de știri. Buletin me
teorologic (12,’00). Muzică populară la cererea ascultă
torilor (13,30). Interpreți și orchestre de estradă. Cîntă 
Caterina Valente, Gică Petrescu și orchestrele Cornel 
Popescu și Michel Legrand (14,03). în jurul globului 
(18,05). Ritmurile cincinalului. Noi promoții în fabrici 
și uzine (18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră 
(19,00). Varietăți muzicale (19,35). Radiogazeta de seară 
(20,00). Transmisiune sportivă. Campionatul mondial 
de fotbal. Semifinala I (transmisiune de la Liverpool) 
— (20,30). Radiojurnal. Buletin meteorologic (22,15). 
PROGRAMUL II: Radiojurnal. Sport (7,30). Buletin 
de știri (9,00). Potpuriuri de muzică ușoară (9,40). 
Scenă din opera „Năpasta" de Sabin Drăgoi (10,00). 
Din cîntecele’ și dansurile popoarelor (10,42). Buletin 
de știri. Buletin meteorologic (11,00). Matineu de ope
ră : fragmente din „Cavaleria rusticană" de Mascagni 
(11,20). Buletin de știri (13,00). Pagini vocale și orches
trale de muzică ușoară (13,30). „Dragă mi-e mîndruța 
meâ“ — cintece și jocuri populare (14,00). Radiojurnal. 
Sport (15.00). „Vreau să știu". Suplimentul lunar 
„Ochiul magic" : în vizită la constructorii de nave de 
la Galați ; Pete albe în știința contemporană — de 
conf. univ. Victor Săhleanu ; Chimia radiațiilor —o 
știință în plină dezvoltare (15,30). „Cine este interpre
tul?" — muzică ușoară (16,30). Actualitatea teatrală 
(17,40). Poezia românească și muzica. Cîntece de Mir
cea Bîrsan pe versuri de George Topîrceanu (18,00). 
„Pentru tine am ales aceste cîntece" — muzică ușoară 
(18,35). Călătorie în istoria civilizației. (Emisiune pen
tru tinerii ascultători). „Memoria omenirii — 
de prof. univ. Radu Vulpe (19,30). Buletin 
(21,00). Pe portativ... muzica ușoară (21,05). 
Herlea în opera „Rigoletto" de Verdi (21,50).

PROGRAMUL I: „Ac
tualitatea agrară". Din 
cuprins: Administrarea
îngrășămintelor chimice 

și a amendamentelor pe terenurile destinate griului 
de toamnă (5,30). „îmi place să cînt“ — muzică ușoară
(7.30) . La microfon, melodia preferată (8,30). Cîntece de 
Radu Paladi (10,03). Arii din opera „Ernani" de 
Verdi (10,55). Cărți care vă așteaptă (11,20). Aici, 
Craiova (12,30). Poemul simfonic „Cîntarea României" 
de Matei Socor (12,50). De la fluier la marile ansam
bluri (13,30). Ștafeta melodiilor — muzică ușoară 
(14,08). Muzică populară (15,00). Rime și ritmuri (16,15). 
Smetana și operele sale. Emisiune de Alfred Hoffman
(16.30) . „Sus la munte la izvor" —- emisiune de cîntece 
ciobănești și jocuri (17,25). Dinamica industrială (18,40). 
Seară pentru tineret (19,00). Radiogazeta de seară 
(20,00). O melodie dintr-o mie — muzică ușoară (22,25). 
PROGRAMUL II: Muzică din operete românești (7,45). 
Soliști și formații artistice de amatori (8,30). „Am în
drăgit o melodie" — muzică ușoară românească (9,35). 
Actualitatea literară (10,15). „Prin livezi și poienițe" 
— emisiune de folclor (10,45). Ziare, ziariști, opinii 
(12,10). „Cadranul armoniilor" —- muzică ușoară
(13.30) . Pe aripile valsului (15,10). Un nou interpret de 
muzică populară : Bihai Lăcătuș din Cîmpulung Mol
dovenesc — la tilincă (16,20). Amfiteatru literar. Valo
rificarea folclorului în creația literară. Prezintă Ovi- 
diu Papadima (17,40). Concert Johann Sebastian Bach
(19.30) . Moment poetic. „Pajere". Din creația poetică
a lui Matei Caragiale (22,30). Fragmente din Opera 
„Boema" de Puccini (23,10). >

Am citit cu mult interes articolul 
„Pedagogia părinților" apărut în 
„Scînteia" și consider că o serie de 
probleme sînt într-adevăr foarte bine 
reflectate. Ca profesor la o școală de 
muzică, în cei 8 ani de muncă în 
învățămîntul artistic am avut ocazia 
să întîlnesc felurite aspecte ale ati
tudinii părinților față de copii, de 
profesori și față de ei înșiși. Voi 
căuta să arăt cîteva cazuri.

Uneori la intrarea în școala de arfă, 
în clasa I, fără să țină seama de re
comandările comisiei, părinții cer ca 
copilul lor să studieze un anumit 
instrument. Astfel, de pildă, micul 
„Paganini" este silit să facă vioară, 
deși nu-l atrage și, mai ales, deși 
mina, conformația ei, nu sînt potrivi
te. Dacă rezistă programei tot mai 
pretențioase cîțiva ani, atunci nu va 
fi decîl codaș, un copil ratat pentru 
muzică, un copil care ajunge să 
urască muzica tocmai din cauză că 
nu poate face față unei situații im
puse și care-l depășește. Elevii E. V. 
și M. V. din clasa a V-a și respec
tiv a Vl-a au muncit 5—6 ani înche- 
iați cu calificativul „necorespunzător" 
tocmai din pricina ciudatei mentaii- 
tă(i a părinților.

Dar se întîmplă și altminteri. Ele
vul G.G. după patru ani de pian și-a 
găsit vocația la... trompetă. La fel 
B. M„ care a trecut la clarinet, sau 
P. C. — la flaut. Rezultatele acestor 
copii au fost surprinzătoare. Din 
elemente veșnic puse în discuție 
dacă mai pot sau nu rămîne în 
școală, au devenit elevi fruntași, dis
tinși cu premii. Asculfînd la timp 
sugestiile date, părinții au înțeles că 
nu se vrea decîf binele copiilor și 
au astăzi desfule motive să se con
vingă de aceasta.

Am obiceiul să sancționez pe loc 
abaterile de la disciplină. Pe cele mai 
grave le comunic și conducerii școlii. 
Cînd a fost invitată la o discuție 
despre comportarea copilului ei, una 
dintre mame a oftat : „Ce să le faci ? 
Copii I” Dar scuză oare această afir
mație accidentele suferite de copi’ ? 
O mînuță fracturată înfr-o joacă im
prudentă, o enterocolifă cauzată de 
fructele crude din pomii din curtea 
școlii, o piatră azvîrlită de un copil 
mai... plin de idei, un duel cu săbii 
de lemn care frec prin fața unor 
ochișori inconștienți de pericol și al
tele și altele pof să-și găsească drept

■n
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scuză faptu^ că „sînt copii, ce să le 
faci ?” Categoric, nu.

Articolul publicat în „Scînteia* a 
subliniat încă o dată rolul părinților 
în educarea copiilor lor. Dar acest 
articol a avut și darul de a întări 
convingerea asupra necesității unei 
colaborări strînse și lucide între 
școală și familie, deopotrivă intere
sate în formarea multilaterală a tine
retului.

Mircea BADULESCU 
profesor fruntaș 
Școala de muzică 
București

PRESTIGIUL
VÎRSTNICILOR

nr. 4

Discut adesea cu prietenele 
despre isprăvile copiilor noștri, 
pre educație și greutățile de care ne 
izbim în munca noastră pedagogică 
„de familie". Lectura articolului „Pe
dagogia părinților" ne-a oferit un nou 
prilej, noi teme de discuție — și con
sider că acesta este unul din meri
tele sale importante. Vreau să mă re
fer însă la un aspect pe care autorul 
nu l-a abordat.

Desigur, îndatorirea de educator a 
părinților nu este ușor de îndeplinit, 
în primul rînd prin însăși natura ei. 
în afară de aceasta, în materie de 
educafie nu se pot da rețete infaili
bile. Ceea ce a dat roade în cazul 
unor copii, poate să nu dea aceleași 
rezultate în cazul altora, deoarece, 
știm prea bine, la izbîndă contribuie 
o serie întreagă de factori. O con
diție importantă a succesului însă, 
consider eu — și ca mine și alți pă- 
rinfi cu care am stat de vorbă — 
este autoritatea părinților în fata co
piilor. Am avut numeroase prilejuri 

copil simte, de 
vîrstnicilor din

se

mele 
des

să constat că orice 
timpuriu, slăbiciunea 
jurul său și se pricepe cum nu 
poate mai bine să o exploateze. Ve
cina mea M. T, mă ironiza adesea 
cînd îi clădeam sfaturi în ce privește 
creșterea copilului. Ea își avea meto
dele ei, „din bătrîni'’. Cînd era mai 
micuț, îl ținea în brațe, îl legăna — 
„ca să nu plîngă”, Ajunsese pur și 
simplu să-i fie teamă de capriciile co
pilului, de plînsetele lui. Pe de altă 
parte — cerc vicios — copilul a de
venit din ce în ce mai capricios. Cu 
anii — Nelu T. are acum 8 — el s-a 
transformat înfr-un mic tiran. Părinții 
nu reușesc să se impună, nu au nici

ll\-
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5 CLEOPATRA — cinemascop — (ambele serii) : Patria, București, 
lala Palatului (seria 1485), Stadionul Dinamo.
® BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Republica (completare Liniorii), 
Feroviar, Excelsior (la . ambele completare Tinerețe), Festival și 
grădină, Modern, Arenele Libertății (Ia ultimele două completare 
Crimea).
e CĂSĂTORIE DE FORMĂ : Luceafărul, grădina Doina (la am
bele completare Inimi mari), Grjvița (completare Partidului slavăl). 
9 PRIMA DEZILUZIE : Capitol și grădină (completare Sandi, să 
asculți pe mămica 1).
9 FANTOMAS : Lumina (completare Sandi, să asculți pe mă
mica I).
® ESCROCII DE LA MÎNĂSTIRE (cinemascop) : Victoria, Flamura. 
9 FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Central (completare 
Crimea).
O OMUL, PRIETENUL MEU — MAMA MERGE LA LUCRU -r- 
SCHIȚE TURINGIENE — PĂDUREA BIALOWIESKA — COLLE
GIUM MAIUS AL UNIVERSITĂȚII IAGELLONE — VREAU SĂ 
ȘTIU TOT NR. 43 : Timpuri Noi.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina (dimineața).
0 CELE DOUĂ ORFELINE : Doina — după-amiaza — (completare

pic de autoritate în fața copilului lor, 
care e capricios, nu se teme de ni
meni și de nimic, nu deosebește bi
nele de rău, răspunde obraznic la 
observațiile justificate ale celor vîrst- 
nici. Acum, M. T. nu mai ironizează 
sfaturile altora, deoarece își dă sea
ma, din proprie experiență, că ar fi 
fost bine să le asculte la timp, Părinții 
plătesc tribut unor greșeli pe care, 
din păcate, încă n-au reușit să le în
drepte, dar se pare că și-au însușit, 
deși ceva mai tîrziu, un principiu de 
mare pref în educarea copiilor. Ei știu 
acum că baza autorității părinților 
este însăși comportarea, fermitatea 
lor. Noi, vecinii și cunoștințele, ne 
străduim să-i ajutăm în continuare. 
Nu ne-am pierdut speranța că Nelu T. 
se poate îndrepta.

Mario BÎCLEȘANU 
funcționară, București

Omul cu
(Urmare din pag. I)

Să încerce în București sau la Timi
șoara ? Acolo are pe cineva. Nici un 
moment nu și-a pus întrebarea dacă 
fiul ei e sau nu pregătit, dacă are sau 
n-are aptitudini. Nu concepea — și 
m-am convins după ce a fost respins 
— că se poate reuși fără relații. Argu- 
menfîndu-i-se că la facultatea la care 
a încercat să intre și fiul ei, au reușit 
cîteva sute de studenți, răspunsul a 
fost de-a dreptul uluitor :

— Aveau relații.
— Dar și dumneavoastră...
— Nu erau serioase.
Dacă ar fi încercat să reconstituie 

scurta istorie a bacalaureatului, cucerit 
după trei asalturi succesive, cu notă 
minimă, dacă ar fi rememorat ultimii 
ani de liceu, cînd băiatul ei se răz
boia din greu cu matematica și com
pușii azotului, ar fi 
poticnit tocmai în 
Sau :

— N-aș vrea ca

înțeles
pragul facultății. '

băiatul

de ce s-a

meu să 
meargă în cine știe ce sat uitat. E su
ferind. Nu cunoști pe cineva ? N-ai 
relații ?

— De ce a ales agronomia ?
O privire mirată, cam cum ai căuta 

la un om căzut din lună, cu o abia 
stăpînită undă de dispreț. Căci a cres
cut ea însăși scăldată în atmosfera 
relațiilor, sub imperiul căpătuielii și 
își crește odrasla fot In aceeași at-

La Vaslui se construiește o 
modernă autobază cu o ca
pacitate de 300 autovehicule. 
Stadiul construcției este avan
sat. Noua unitate, care va fi 
dată în folosință la sfîrșitul 
anului în curs, va fi dotată 
cu instalații moderne pentru 
întreținerea, degresarea și 
spălarea mașinilor. Lucrările 
de .revizie a autovehiculelor
vor fi executate pe bandă me- . 
canizată în flux, ceea ce va 
spori substanțial productivi
tatea, contribuind în același 
timp la realizarea unor impor
tante economii.

Construcția unei alte auto
baze moderne, cu o capaci
tate de 500 autovehicule, va 
începe în curînd și la Iași..

mosferă viciată. Cum adică să mun
cească cinstit, să se ocupe de slujbă 
așa cum se ocupă majoritatea oameni
lor, care nu înțeleg, nu pot înțelege 
ce avantaje suplimentare poate să-ți 
aducă o slujbă cînd ești deștept și în
treprinzător, cînd nu-ți mai bați capul 
cu chestiuni de morală comună. 
Dacă i-ai spune-o s-ar considera 
ofensat. Nu pricepe, pur și simplu, 
asta fiind optica lui, punctul său de 
vedere, așa concepe el viața, relațiile 
dintre oameni, Munca, dacă muncește, 
e un accident, principala sa grijă este 
consolidarea relațiilor. De locul de 
muncă e legat în măsura în care își 
poate crea acele surse de venituri.

Persoană cu relații... Substantiv ma
gic, acuzativ plural întotdeauna near
ticulat, Nu intră în raza de acțiune a 
codului penal sau civil. Face parte 
din arsenalul unei mentalități cu state 
de servici moștenite din altă epocă, 
aparține altei morale.

De fapt, aderențele acestui soi de 
„relații" cu tot ce au ele nociv sînt 
din ce în ce mai limitate sub pre
siunea opiniei publice, a reacției „în 
lanț” a oamenilor cinstiți, care culti
vă relații de demnitate și înaltă 
conduită cetățenească.

„Omul cu relații' nu-șl mai găsește 
loc în societatea noastră, bazată pe 
respectul față de om, pe recunoaș
terea aptitudinilor acestuia, a calități
lor obținute prin muncă.

I
I
I

efectuarea arăturilor de ...
nele chitarei (7,30). Sumarul presei (8,00). Soliști și 
orchestre de muzică populară (8,08). La microfon, me
lodia preferată (8,30). Sfatul medicului: Aftoza (9,30). 
Rapsodia română de Constantin Bobescu (orchestra de 
studio a Radioteleviziunii, dirijată de compozitor) — 
(9,48). Mi-e dragă stema țării mele — program de cîn- 
tece (10,03). Minunile lumii au fost numai 7 ? „Tabele 
celebre" (10.30). Săptămîna culturii poloneze. „Instru
mente vechi, ansambluri noi" (10,55). Pe scenele clu
burilor (11,20). Pagini din opereta „Farmecul unui vals" 
de Oscar Straus (12,10). Are cuvîntul... muzica ușoară 
(14,08). Arii din opere interpretate de Mihail Arnăutu 
(14,40). Din tolba cu scrisori... muzicale (16,15). Memo
ria pământului românesc (17,15). în jurul globului 
(18,05). Dialog cu ascultătorii. Emisiune de Comeliu 
Leu (18.40). Varietăți muzicale (19.30). Radiogazeta de 
seară (20,00). Transmisiune sportivă. Campionatul mon
dial de fotbal — Semifinala a Il-a (transmisiune de la 
Londra) — (20,30). Evantai muzical (22,50). PROGRA
MUL II: Dansuri din operete (7.45). Pe aripile cîntu- 
lui (8,15). Formații vocale de muzică ușoară : Trio 
Armonia si Trio Caban (9.41). Muzică de operă. Din 
discurile Amelitei Gallicurci (10,00). Antologie de lite
ratură universală. Din povestirile scriitorului canadian 
Stephen Leacock. Prezentare de conf. univ. Vera Călin 
(10.45). Din melodiile lui Aurel Giroveanu (11.07). 
Cvartetul nr. 2 în Do major de Schubert (11.19). Mi
niaturi pe portativ (12.10), „Recunoașteți interpretul?"
— muzică ușoară (13.30). Frumuseți din țara mea — 
emisiune de folclor (14.00). „Toată tinerețea mea est.i 
tu“ — muzică ușoară (15,10). Raclioracheta pionierilor. 
Suplimentul lunar „Enigma" : „Misterul retortei de 
cuart" — scenariu știintifico-fantastic de Leonid Pe
trescu (15.30). Din melodiile celui de-al IV-lea Concurs 
si Festival de muzică ușoară românească „Mamaia — 
1966“ (16.30). Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (17,40). Din albumul meu : melodii de Florentin 
Delmar (18,00). Voci plăcute : Doina Badea, Nat King 
Kole, Jean Păunescu și Dalida (18.35)7 Colegi de liceu 
(19,30).. Cercul melomanilor. Lucrări de Mozart (20.00). 
Pagini lirice (20,40). O istorie a muzicii în capodopere. 
„Clavecinul bine temperat" de Johann Sebastian Bach
— emisiune de George Bălan (21,35).

PROGRAMUL I: 
tualitatea agrară", 
cuprins : Lucrări la 
ogoare (5,30). Sfatul me

dicului : Regimul alimentar în litiaza renală (9,30).
Buchet de melodii populare (9.35). Divertisment pen
tru vioară, violoncel și pian de Dumitru Bughici (9,47). 
Coordonate culturale. Instantanee sucevene — de 
Traian Filip (11,20). „Falnici sînteți, munților" — emi
siune de cîntece populare (11.45) Selecțiuni din opereta 
„Contesa Marita" de Kalman (12,10). Cîntă corul Pala
tului culturii din Ploiești și corul Sindicatului învă- 
țămîntului din Craiova (12,30). Soare, valuri, plaje... 
și muzică ușoară 1 (12,45). Melodii populare cerute de 
ascultători (13,3,0). Pentru iubitorii de folclor cîntă 
Felician Fărcașu și Alexandru Bidirel (15.00). în slujba 
patriei (17,15). Radiosimpozion. Fondurile sociale de 
consum si veniturile populației (18.40). Varietăți mu
zicale (19,35). Atențiune, părinți! (22,45). PROGRAMUL 
II: Muzică din operete (7.45). Călătorie muzicală prin 
regiunile patriei (8.30). Pagini din opera „Mefistofele" 
de Boito (10,00). Teatru radiofonic: „Idolul și Ion 
Anapoda", comedie de G. M. Zamfirescu (10.15). 
„Mîndră. mîndrulița mea" — program de cîntece de 
dragoste și jocuri nopulare (14.00). Melodii de ieri, 
interpreți de azi (15.10). Ineluș-învîrteouș (emisiune 
pentru cei mici) — (15.30) ..Tu ești iubirea mea" — 
muzică ușoară (16.30). Melodii populare de virtuozi
tate (17.15). Carnet plastic. Arta — rhiiloc 
a noporului însemnări de acad. prof. G. 
(17Ă5). Seară do onoră : „Connsăreasa" 
(19,30). Arii celebre din operete (21,55).

de cultivare 
Oprescu — 
de Rossini

PROGRAMUL
nastică (5.15).
tea aerară". Din cunrinș-7 
Agendă agricolă. Recoltâ- 
Mu.zică ușoară interpreta- 
(7.30) „Viată nouă, cîntec

Sfatul medicului :

I: Gim- 
„Actualita-

PROGRAMUL I: „Ac
tualitatea agrară". Din 
cuprins : Stadiul lucrări
lor agricole de vară. 

Dimineața cu voie bună —Păstrarea cerealelor (5,30). 
muzică ușoară (7,30). Sfatul medicului: Enteritele la 
copii (9,30). Jocuri populare (9,35). Emisiune literară 
pentru școlari: Din scrierile pentru copii ale lui Mihail 
Sadoveanu (10,30). „Poemul muncii înfrățite" de 
Wilhelm Berger (10,55). „Badea care-mi place mie" — 
emisiune de cîntece populare (11,45). Fantezie din cele 
mai frumoase melodii ale lui Ceaikovski (12,45). Alma-

. „Mio
rița". 15 minute în tovărășia unor creatori populari. 
Prezintă George Antofi (17,15). Jurnal agrar (18,40). 
Ediție radiofonică : George Coșbuc. Poezia de evocare 
istorică. Prezintă Vasile Netea, cercetător științific 
(21,05). Muzică ușoară pentru îndrăgostiți (22,20). 
PROGRAMUL II: Din albumul muzicii de estradă 
(7,55). începuturile teatrului liric românesc: Scenă din 
actul I al operei „Petru Rareș" ,.de Eduard Caudella 
(10,00), Lectură în premieră (10,15). Din țările socia
liste (11,30), Cu scrisorile în față — emisiune de Ștefan 
Luea (12,10). Pagini alese din muzica ușoară româ
nească (12,40). Muzică din operetele lui Paul Linke 
(13,08). Tinerețe, dragă-mi ești — muzică ușoară 
(15,10). „încercați și dumneavoastră să fredonați aceste 
melodii" (16,30). Capodopere ale literaturii — „Canțo-

I 
I
Smai frumoase melodii ale lui Ceaikovski (12,45). 

nah muzical (14,15). Varietăți folclorice (17,00).
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rea fructelor de vară (5,30). 
tă la acordeon și la xilofon 
nou" — emisiune de folclor (8.08).
Tratamentul balnear al reumatismului (9.30). Ansam
bluri artistice școlare : corul școlii nr. 38 și orchestra 
liceului „Mihail Sadoveanu" din București (10,03). Cîn- 
tăreți ai plaiurilor noastre (10,15). Emisiune muzicală 
pentru școlari: „Labirint muzical" — scenetă de 
George Popovici — muzica de Enrico Fanciott.i 
(10,30), Revista literară Radio (11,20). La microfon 
grupul vocal folcloric din comuna Fierbinți, re
giunea București (12.30). Din folclorul muzical al po
poarelor (15,00). Transmisiune sportivă. Finala cam
pionatului mondial de fotbal (transmisiune de la Lon
dra) — (16,00). Știintă. tehnică, fantezie. Din cuprins : 
Probleme ale biochimiei moderne în atenția cercetăto
rilor. Actualitatea cosmonautică. Materiale perfecte 
(18.40). Radiogazeta de seară (20.00). Concert de me
lodii românești '(20,30). Sport (21,05). PROGRA
MUL II: Pagini orchestrale din operete (7.451. „Cîn- 
tați cu noi" — muzică ușoară (8,15) Din cele mai cu
noscute melodii populare (8.30). „Să citim împre
ună" George Călinescu : „Bietul Ioanide" (fragmente) 
— (10,15). „între Dunăre și mare" — melodii populare 
dobrogene (10,45). Pagini din operete moderne (11,45). 
Cîntec.
(12,46). 
„Nume 
unde ?
Voci noi la microfon : Maria Pașca din comuna Lăs- 
chia, regiunea Maramureș (16.15). Din pîlnia gramo
fonului (17,15). Cronica literară (17,45). Muzică ușoară 
de Ion Vasilescu (18.00). Folclor muzical 
nia (18.351. Oameni de seamă din istoria 
Ibsen (19,30). Seară de operă : Selecțiuni 
„Voievodul țiganilor" de 
gram pentru iubitorii de

joc și voie bună — emisiune de folclor 
Program pentru iubitorii de folclor (14.00). 
dragi" — muzică ușoară (15.10). De ce ? De 
De cînd? (emisiune pentru copii) — (15.30).

Johan Strauss 
romanțe (21,35).

din Munte- 
culturii : H. 
din opereta 

(20,40). Pro-

PROGRAMUL I : 
cert de dimineață. 
Program muzical 
tru ascultătorii

Știință șl tehnică nr. 14), Floraasca (completare Llniorli), Lira 
(completare Sandi, șă asculți pe mămica )), grădină (completare 
Poveste sentimentală),
S BIM-BANG, VISUL LUI TĂNASE ; Cinemateca.
• ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE : Giulești (completare Orizont 
științific nr. 3), Pacea (completare Stuf),
• SERBĂRILE GALANTE : Bucegi și grădină (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat in regiunea Argeș).
® MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Buzești și grădină, Arta și gră
dină.
• NOAPTEA IGUANEI : Popular
© PREA TÎRZIU ; Cosmos (completare Lucrările Consfătuirii lu
crătorilor din industria constructoare de mașini), Viitorul (com
pletare Arsura).
e DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Crlngași (completare Lucrările 
Consfătuirii lucrătorilor din industria constructoare de mașini), 
Drumul Sării (completare Poveste sentimentală).
9 FANFAN LA TULIPE : Flacăra (completare Acul).
® COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL î Gloria, Tomis (completare Lu
crările sesiunii Marii Adunări Naționale) și grădină, Aurora și 
grădină, Patinoarul „23 August".
9 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" (cinemascop) : înfrăți
rea între popoare (completare Problema), Moșilor și grădină (com
pletare Linlorii), Volga (completare Simfonie în alb — cinema
scop). . .
0 INSULELE FERMECATE : Dacia, Vitan (la ambele completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Oltenia).
9 SOȚIE FIDELĂ : Union (completare Mobila).

9 O NOAPTE FURTUNOASA: Union — ..pra ZO (spectacol de gală).
9 HAZ, FRANȚA I : Unirea și grădină (completare Stăvilirea to- 
reirtlloo).
9 IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE.; Progresul, „Progresul- 
Parc". ’ ■'
9 WINNETOU (cinemascop) — ambele serii : Munca,
9 FIII „MARII URSOAICE" (cinemascop) t Ferentari (completare 
Știintă și tehnică nr, 13).
a MÎINE, MEXICUL I : Cotrocenl (completare Impresii nocturne). 
© DRAGOSTEA ȘI MODA : Rahova și grădină (completare Par
tidului slavă I).
9 COLIBA UNCHIULUI TOM (cinemascop) : Miorița, Melodia, 
grădina Progresul.
0 ACȚIUNEA „ZIMBRUL" (cinemascop) : Colentina (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș).
9 TOPAZE : grădina Vitan.
9 OMICRON : grădina Colentina,
9 HAIDUCII : Expoziția.

Canipipnalul mondial de fotbal — 1966. Semifinala I. In 
pauză : Preludiu „Mamaia-1966".

Con- 
(6.10).

nen- 
de la 

sate. (7,30). „Transmitem pentru sate". (8,00). Muza ve
selă — emisiune de George Sbîrcea (9,50). Clubul vo- 

....ioșiei (10,00), Radio atlas (11.03), „De la munte la mare" 
. —. program: muzical, pentru oamenii muncii aflați la 

odihnă . Prezentare . de.. Constantin Cîr.ian (11.15). De 
~?TtofttelLpenf.riî . toți '.(12.00)î?:.‘ț.nternretul săptămînii : 

violonistul Ion Voiau, (16,03). Din cele mat cunoscute 
melodii populare. (18.50). Cîntă Beniamino Gigli (arii 
din opere) (19.20), Radiojurnal. Sport. (20.00). Teatru 
radiofonic : „Bani! n-au miros" de B. Shaw, (20,45). 
Carnavalul notelor—muzică de dans (22,25). PROGRA
MUL II: Radiojurnal. Buletin meteo-rutler. (7,30). 
Muzică ușoară pe placul dumneavoastră (8,00). 
„Poveste pe strune și clape" : — operetă radiofonică 
pentru eonii. Muzica de Gherase Dendrino ; libretul 
de Aurel Felea și N Stroe (8,40). Actualitatea cinema
tografică (10.45), Program interpretat de orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat „George Enescu" și 
orchestra simfonică a Radioteleviziunii, dirijori : Ana
tole Fistoulari și Emanuel Elenescu (11,00). în ex
cursie, cu muzica ușoară (12,15), Cîntăreții plaiurilor 
noastre. (13,18). Suită din baletul „Nuntă în Carpați" 
de P. Constantinescu (17,00). Opera șl interpretul 
preferat (19,03) Seară de romanțe (21,15). Moment 
poetic. Prefața și selecția versurilor aparțin poetului 
Tiberiu Utan. (22,30). Pe ringul de dans. (0,01).
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ținut
antre- 

ca, îna-

de către doi

(C.S.Ș. București) — la

Timp de două zile, la Ștran
dul Tineretului din Capitală s-au 
desfășurat întrecerile finale ale 
campionatului republican de să
rituri rezervat juniorilor. Titlurile 
de campioni ai fării au fost cu
cerite de Gheorghe Bodea 
(Ș.S.E. Sibiu) și Dacia Schileru 
(C.S.Ș. București) — la sărituri 
de la platformă, Constantin Ne- 
delcu (C.S.Ș. București) și Măriu- 
ca Isăcescu (Progresul București) 
— la sărituri de la trambulină.

CORESPONDENT/

ATLETISM

TIȚII
S2

Meciul juniorilor ro 
mâni și ucraineni CABOTAJ - Finalele de 
la Snagov CICLISM—Semifradul pe circuit 

Campionii de juniori la sărituriNAT AT IE

Duminică, la Poiana Brașov, atle- 
ții noștri juniori au terminat în 
avantaj primele 16 probe din întîl- 
nirea cu selecționata similară a U- 
crainei. Scor: 98—74 (la băieți
44—40, iar la fete 54—34). Dintre 
concurenții români s-au evidențiat

de pluton

Radu Rusu, autorul unui nou re
cord republican la 1 500 m obsta
cole (14:12,6), precum și echipa 
masculină de ștafetă — Nichifor, 
Iliescu, Ciobanu, Hiigel — care cu 
timpul de 41,7 la 4 X 100 m a reali
zat de asemenea un nou record re
publican de juniori.

Rezultate bune au obținut și 
Dinu Piștalu — 4,55 m la săritura 
cu prăjina, Vasile Dumitrescu — 
15,32 m la triplu salt, Vasile Saru- 
can 10,7 sec. la 100 m, Mihaela Pe- 
neș — 54,48 m la aruncarea suliței, 
Elena Vintilă — 6,00 m la săritura 
în lungime, Alexandrina Stoenes- 
cu — 1,66 m la săritura în înălți
me, Sanda Angelesc'u — 11,3 sec. 
la 80 m garduri, Doina Bădescu — 
57,4 sec. la 400 m etc. De la oas
peți, o bună impresie a lăsat Skor- 
nikov, care a realizat 48,8 sec. pe 
400 m. întrecerile continuă astăzi.

•>

Ștefan Suciu (Dezrobirea Bra
șov) — la juniori și Nicolae 
Ciumeti (Dinamo București) — 
la seniori au cîștigat ieri titlurile 
de campioni ai țării pe anul 1966 
în proba de semifond pe circuit. 
Întrecerile — desfășurate pe 
traseul, devenit clasic, din Parcul 
Domenii (strada Cîmpina) — au 
prilejuit dispute pasionante, care 
mai bine de cinci ore au reținut 
de-a lungul trotuarelor nu
meroși spectatori. Nu încape în
doială că, popularizată din timp 
și mai bine organizată, această 
competiție ciclistă putea să aibă 
un mare succes de public. Lipsa 
unei stații de amplificare, prin 
intermediul căreia să fie anunța
te momentele principale din 
curse, situația în clasamente 
după, sprinturile intermediare, 
s-a făcut resimțită, fiind regreta
tă de toți cei prezenți. Federația 
de specialitate, care în atîtea 
alte ocazii a dat dovadă că dis
pune de capacitatea de a organi
za cum se cuvine întrecerile de 
ciclism pe circuit, a ținut parcă 
să treacă neobservată desfășura
rea acestei competiții.

Cursa rezervată juniorilor, do
minată și în acest an de mezinul 
familiei cantonierului brașovean 
Suciu, a fost 
deschisă, mai 
de interese 
cursa similară 
vul antrenorului 
nescu, bine pregătit, dovedind o 
tot mai bună orientare în timpul 
întrecerii, a „controlat" cursa de 
la început pînă la sfîrșit, cîști-

indiscutabil mai 
puțin „îngrădită" 
de club decît 
a seniorilor. Ele- 

Martie Ștefă-

I DIN COLȚUL TRIBUNEI

Participînd la cea 
de-a 11-a ediție a „Re
gatei Copenhaga” la 
caiac-canoe, echipajul 
Sidorov, Iacovici (Ro
mânia) a cîștigat pro
ba de canoe dublu pe 
distanța de 1 000 m, 
cu timpul de 4’08”9/10. 
Pe locul doi s-a cla
sat cuplul cehoslovac 
Ctvetecka, Houdzin. 
E

în Spania a început 
prima ediție a cam
pionatului european u-

niversitar de fotbal. 
Selecționata studenți
lor români a debutat 
sîmbătă cu o i victorie, 
întrecînd cu scorul de 
2—0 (1—0) echipa uni
versitară a Franței.

Meciurile dintre for
mațiile Turciei și Por
tugaliei s-au încheiat 
la egalitate : 0—0.

Turneul internațio
nal de șah de la Szom- 
bathely s-a terminat 
cu victoria marilor

maeștri D. Bronstein 
(U.R.S.S.) și W. Uhl- 
mann (R.D.G.), care au 
totalizat fiecare cîte 
11,5 puncte din 15 
posibile. în continuare, 
clasamentul arată ast
fel : 3. Flesch (Unga
ria) 9,5 puncte; 4—5. 
Ciocîltea (România), 
Dely (Ungaria) 9 punc
te; 6—9. Barczay, Bi
lele, Haaag (toți Unga
ria), Kavalek (Ceho
slovacia) 8,5 puncte;

I
I

I

gînd în stil de autentic cam
pion. în parte, punctajul pri
milor trei în clasamentul final 
este edificator: 1. Ștefan Suciu 
(50 puncte), 2. Tudor Vasile de 
la Petrolul Ploiești (35 puncte), 
3. Ștefan Cernea de la S.S.E. 1 
București (24 puncte).

Reunind 28 de concurenți, cursa 
seniorilor s-a rezumat la o 
luptă, nu însă liberă, sportivă cu 
adevărat, între cicliștii de la 
Dinamo și Steaua. „Așii pedalei" 
s-au suspectat reciproc, satisfac
țiile lor fiind generate mai de
grabă de... insuccesul adversaru
lui direct, decît de reușita vre
unei acțiuni personale de evada
re. Datorită acestei tatonări pre
lungite, care a durat de fapt 60 
de ture (adică întregul traseu), 
încercările de evadare au lipsit 
cu desăvîrșire sau — cum au 
fost cele ale lui Gonțea (Steaua) 
și Constantinescu (Voința) — de 
foarte scurtă durată. Poate că, 
în ce-i privește 
mai vechi, această tactică 
suspectare a adversarului va fi 
și in viitor tot mai greu de 
combătut, (deși, . cum. am ; mai 
sugerat, regulamentul de concurs 
ar puted-o îngrădi). Cum se;facef 
insă că numeroși cicliști dinnoua 
promoție de seniori — la vîrsta 
junioratului deosebit de activi, 
curajoși, cu inițiativă — se com
plac să ruleze în coada plutonu
lui, de unde asistă la „disputele 
tactice" ale alergătorilor consa- 
crați ? Ieri, spre exemplu, cîțiva 
dintre talentații juniori din anii 
trecuți (printre ei și Mircea Vir
gil) s-au postat de la început ca 
„încheietori de pluton" și n-ari 
încercat nimic pentru a-și susține 
șansa. Felul degajat în care pe
dalau și cele cîteva sprinturi 
lansate la „sugestia" unora din
tre spectatori au lăsat să se în
trevadă că nu' pregătirea -fizică 
le-a lipsit acestor alergători...

Juniorul Ștefan Suciu conduce plutonul Foto : M. CiocJuniorul Ștefan Suciu conduce plutonul

Ziarele britanice de duminică, 
așa cum a făcut și televiziunea 
sîmbătă seară, au arătat cu lux 
de amănunte ce s-a întîmplat 
pe „Wembley", bineînțeles nu
mai dintr-un punct de vedere. 
Așteptăm cu nerăbdare publica
țiile franceze și italiene, care au 
multe polițe de plătit insularilor, 
fiind siguri că ele nu vor șcăpaîs 
ocazia să spună’englezilor ceea 
ce cred despre fotbalul lor și, 
mai ales, despre arbitrii angajați 
pentru acest campionat.

Fotografii mari reproduc ieși- tut Infringe tradiția, 
rea arbitrului Kreitlein de pe 
teren, încadrat 
„boby" energici. Ceea ce micul 
ecran și ziarele de aici uită să 
prezinte publicului lor, este in
cidentul, aproape sîngeros, pe
trecut puțin înainte de părăsirea 
„Wembley"-ului. Lorenzo, 
norul Argentinei, a 
inte de încheierea 
ceremonialului de 
salut, să-și expri
me „satisfacția" 
pentru arbitrajul 
prestat de către 
vest-german cu a- 
jutorul picioarelor 
și al unor expre
sii pe care, chiar 
dacă le-am ii au
zit, nu am fi pu
tut să le reprodu
cem. N-a fost sin
gurul gest ami
cal. Unul din fra
ții Charlton a pri
mit o palmă au
zită pînă în dis
creta lojă a pre
sei, palmă ce 
semăna deloc 
aplauzele 
le-am fi dorit, 
revanșă, antreno
rul Ramsey, care 
nici el nu este 
„dus la biserică", 
a declarat ime
diat după meci 
reporterilor televiziunii că Sti-• 
Ies este un mare jucător și 
că nu regretă deloc că l-a 
folosit în partida de ieri, împo
triva criticilor de sus și jos. De 
unde s-au născut aceste elogii, 
ce aduc mai curînd cu un imn, 
și ce ascund ele ? Cel mai dur 
jucător britanic a fost apărat, 
după cum am văzut în presă, 
chiar de către președintele 
F.I.F.A. Soția lui Stiles, a cărei 
fotografie, alături de un copil al 
internaționalului insular, a ocu-

■ pat un spațiu consistent în zia
rele de alaltăieri, îi asigura pe 
cititori că trăiește lîngă un în
ger și că nu înțelege de ce soțul 
său este acuzat de brutalități. 
Mister, mister, mister. Pentru că 
și noi, care l-am văzut de două 
ori, ne întrebăm cine are drep
tate ? „Corul loviților" sau iubi
toarea soție ?

Asta n-ar fi nimic, dar Ramsey 
nu s-a oprit numai la relevarea 
calităților jucătorului său ; el a 
trecut și la aprecierea calităților 
adversarilor argentineni, pe care, 
în marea sa mărinimie, i-a numit 
nici mai mult nici mai puțin de
cît... animale 1 După cum se ve
de, la Londra limbajul ezoteric 
este încă necunoscut, cu toată 
tradiția din această materie.

Televiziunea ne-a înlesnit sîm- 
bătă seara, destul 

dăm seama ce

de Eugen BARBU

și pe alte terenuri. La Sheffield 
atmosfera a fost sud-americană : 
doi jucători au fost eliminați. 
Unul cu destulă ușurință, după 
părerea noastră ; al doilea, pe 
bună dreptate. Golurile echipei 
R.F.G. au fost spectaculoase și 
n-au pus la îndoială buna cre
dință, cum s-a întîmplat, pe 

' „Wombley”, cu golul Angliei, 
foarte -discutat în cercurile zia
ristice,' după. ce filmul meciului 
a fost rulat cu încetinitorul.

La Sunderland Ungaria n-a pu- 
. Cele două 

goluri primite sînt exclusiv opera 
unei apărări dezafectate. Cruda 
lege a eliminării face să ne des
părțim cu regret de unul dintre 
favoriți atunci cînd credeam cel 
mai mult că vom vedea realizate 
prevederile noastre.

Însfîrșit, cîteva cuvinte despre 
cele petrecute pe „Everton", la Li

verpool, unde am 
putut să ne dăm 
seama că echipa 
R. P. D. Coreene 
a făcut un joc 
uluitor de rapid. 
Cele trei puncte 
înscrise în poarta 
Portugaliei au fost 
de o acurateță 
rară. Echipa lui 
Eusebio a confir
mat părerea noa
stră inițială că nu 
are o apărare la 
înălțimea valorii 
sale globale. Cele 
5 goluri au fost 
realizate la capă
tul unor insistențe 
eroice : două lo
vituri de la 11 m 
explică oarecum 
mărimea scorului. 
În concluzie, un 
meci deschis ori
cărui rezultat, 
care se putea ter
mina oricum. O 
înfrîngere a Por

tugaliei. ar fi putut să facă să se 
-.'latine bursa internațională a 
pariurilor. Dar nu s-a întîmplat 
așa.

Cunoscînd acum numele „celor 
patru mari* nu ne rămîhe să aș
teptăm decît desfășurqre.q;.semi
finalelor. Ele promit un bun spec
tacol fotbalistic, plin' de drama
tism. îl vom urmări împreună și 
ne vom spune părerea la'timpul 
potrivit.

L.

pe alergătorii 
de

I. D.

de tîrziu, să 
s-a întîmplat

P.S. Ni se comunică în ultima 
clipă măsurile comisiei de disci
plină după meciul ’Anglia—Ar
gentina :

1) Argentina a fost amendată 
cu 1 000 de franci elvețieni. A- 
mendă maximă.

2) Ea a fost obligată să prezin
te pînă în 1970 garanții că nu va 
repeta gestul de pe „Wembley*. 
în caz că nu le va prezenta, nu 
va fi admisă la viitorul campio
nat mondial.

3) Rattin nu va putea participa 
la viitoarele patru jocuri interna
ționale ale echipei Argentinei.

4) Ferreiro și Onega din echipa 
Argentinei nu vor participa la 
viitoarele trei întîlniri internațio
nale ale echipei lor.

5) Boby și Jakie Charlton au 
fost avertizați...

Cum se spune pe românește : 
Hoțul de păgubaș.

. I-...,. • . •

Timpul probabil pentru 26, 27 și 28 iulie. Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor cădea averse locale, în
soțite de descărcări electrice, mai frecvente în jumătatea de 
sud-est a tării. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 de grade, izolat mai ridicate. în București 
și pe litoral: Vreme schimbătoare, cu ceru] temporar noros. 
Vor cădea averse, însoțite de descărcări electrice. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit, iar temperatura va fi variabilă.

de calitatea produselor. Este ne
cesar ca munca gospodărească, 
obținerea unei producții superioa- 

. re calitativ să fie răsplătite în 
mod deosebit. Tot așa însă soco
tim că este timpul ca atunci cînd 
au loc pierderi să nu se mai trea
că ușor cu buretele peste ele. 
Conducerea ministerului, în inte
resul creșterii nivelului calitativ 
al producției, al eficienței cu care 
sînt cheltuite fondurile statului, 
va lua în continuare, măsuri îm
potriva tuturor acelora ce se vor 
face vinovați de daune aduse ac
tivității economice a întreprinderi
lor, așa cum au fost luate la fa
brica de conserve „Valea Roșie” și 
la Fabrica de lapte din Orăștie.

Un alt domeniu în care va trebui 
să acționăm cu mai multă fermi
tate este acela al recuperării și 
valorificării subproduselor și de
șeurilor rezultate din procesul de 
fabricație. Anual peste 5 milioane 
tone de subproduse și deșeuri din 
industria alimentară sînt folosite 
în alte sectoare. Dar posibilitățile 
nu sînt epuizate. Conducerile 
întreprinderilor și direcțiile gene
rale de resort au îndatorirea să se 
preocupe mai mult de valorifica
rea integrală a tuturor subprodu
selor . rezultate din procesul de fa
bricație, contribuind astfel la 
creșterea rentabilității întreprinde
rilor. în mod deosebit trebuie mai 
bine valorificate subprodusele ' 
lactate, reziduurile de la fabricația 
vinului, drojdiile și borhoturile.

îmbunătățirea activității econo
mice presupune, . de asemenea, 
perfecționarea, în continuare, a 
formelor organizatorice și a meto
delor de conducere a întreprinde
rilor. De mare însemnătate este 
stabilirea cît mai grabnică a pro
filului întreprinderilor, specializa
rea lor pe un nomenclator restrîns 
de sortimente. Astăzi capacitățile și 
producția unor fabrici sînt disper- ' 
sate pe un mare număr de sorti
mente ; profilarea și specializarea 
vor favoriza cunoașterea cît mai 
exactă a tuturor cheltuielilor și 
ponderii lor, a consumurilor și 
realizărilor. Compararea cheltuie
lilor cu rezultatele obținute, ex
primate în .chip sintetic de pro- 
ductia-marfă. vîndută și încasată, 
va permite să se aprecieze cît mai 
realist .rentabilitatea. Aprecierea 
eficientei activității economice tre
buie sa" nu șe limiteze la secțiile 
direct productive, de bază, ci tre- 

, buie să se extindă și la secțiile au
xiliare și de deservire, unde, de a- 
semenea, se desfășoară un mare 
volum de activități. Este suficient 
să amintesc, de pildă, că numai 
costurile de transport se ridică a- 
nual la întreprinderile din indus-

tria alimentară, Ia peste 800 mili
oane lei. O asemenea organizare a 
secțiilor presupune simplificarea 
evidenței tehnico-operative, așeza
rea tuturor normelor tehnice de 
consum de materii prime, materia
le și forță de muncă, de perisabili
tăți pe baze cît mai reale.

Una din condițiile sporirii efici
enței activității economice, a ren
tabilității, este utilizarea cu indici 
intensivi și extensivi cît mai ri
dicați a mijloacelor de producție 
moderne cu care sînt dotate între
prinderile industriei alimentare. 
E necesar să se introducă pe 
scară mai largă modernizările 
și perfecționările tehnologiilor și 
fluxurilor de producție, în scopul 
creșterii continue; a productivită
ții muncii. Dacă ne gîndim că în 
curînd vor fi puse în funcțiune 
noi capacități de producție, prin
tre care în industria conservelor 
și laptelui, problema sporirii in
dicilor de folosire a utilajelor ca
pătă o însemnătate crescîndă.

Accentuez încă o dată că reali
zarea sarcinilor fundamentale în 
dezvoltarea industriei alimentare 
depinde direct de organizarea ști
ințifică a întreprinderilor, de justa 
lor specializare și profilare, de or
ganizarea mai bună a secțiilor din 
interiorul întreprinderilor. De ase
menea, pe baza experienței, apreci
em că un factor de cea mai mare 
importanță în ridicarea rentabilită
ții întreprinderilor, este conducerea 
lor colectivă, competentă. Factorii 
de conducere din întreprinderi sînt 
chemați să mînuiască în mod efi
cient metodele de analiză economi
că a diferitelor sectoare, să execu
te cu rigurozitate planul financiar 
lunar și decadal. Cu ajutorul ba
lanței de venituri și cheltuieli lu
nare și decadale, al analizei opera
tive a rapoartelor de producție 
zilnice ale șefilor de secții și 
maiștrilor, o conducere competen- 

■ tă poate și trebuie să diagnostiche
ze lipsurile din activitatea de pro
ducție și economică a întreprinderii 
și să. ia ‘măsurile necesare pentru e- 
liminarăa lor. Creșterea continuă a 
producției globale 
lei fonduri fixe 
rea unor măsuri hotărîte în ce 
privește reducerea cheltuielilor de 
transport și mai ales . a celor ge
nerale și comune ale secțiilor și 
întreprinderilor. Ne exprimăm 
convingerea că conducerile secți
ilor, muncitorii, ' maiștrii, ingine
rii, cadrele de economiști și con
ducerile întreprinderilor din Mi
nisterul Industriei Alimentare vor 
face față cu cinste sarcinilor de a 
asigura ridicarea nivelului activi
tății lor, îmbunătățirea calității, 
reducerea prețului de cost, creș
terea productivității muncii și a 
rentabilității producției.

■ . • . /

pe 1 000 de 
impune lua-

(Urmare din pag. I)

canotorilor
AZI ȘI MIINE se desfășoară 

Echipele R. F. Germane șl U.R.S.S. IN URMĂ, echipa Austriei, condusă

au revenit canotorilor ae ia 
Steaua, care, ca și anul trecut, au 
fost principalii adversari ai celor 
de la Dinamo

întrecerile

ÎN CÎTEVA RIN DURI
Concursul din 24 iulie

titlul

-T Rulmentul-Oltul Sf. Gh.

revenit 
Jottar,

Metalosporl-Progresul Br. 
Chimica- A.S.A. Tg. Mureș 
Soda O. Mureș-Progresul Reghin

Metalul Rădăuțl-Chimia (pauză! 
Metalul Rădăuțl-Chimia (îinal! 
Minobrad V. D.-Foresta 
Metalurgistul-Tehnometal 
FI. roșie B.-Dinamo Victoria 
Metalul Tr. Sev.-Electroputere 
Progresul St.-Victorla Tg. Jiu

® Boxerul de culoare 
Cassius Clay, campion 
mondial la categoria greii

CEI MAI BUNI ARBITRI de pînă acum — pe baza 
punctajului oferit de ziarul „Daily Mail" — sînt soco
tiți Istvan Zsolt (Ungaria) și Juan Gardeazabala (Spa
nia). Ei sînt urmaji de francezul Schwinte, peruvianul 
Yamasaki și brazilianul Marques. De remarcat că pe 
primele locuri nu se află nici un arbitru englez.

CEL MAI BUN JUCĂTOR AL CAMPIONATULUI 
MONDIAL. — în clasamentul pentru acest titlu, cinci 
jucători își împart în prezent primul loc. Aceștia sînt: 
portughezul Eusebio, vesf-germanul Haller, englezii 
J, Charlton și B. Moore, uruguayanul Rocha, cu cîle 
8 puncte fiecare. Urmează Voronin (U.R.S.S.) — 7,5 
puncte, Bene (Ungaria), Coluna (Portugalia), Seeler 
(R.F.G.) — cu cîte 7 puncte.

CU; iii ANI
cu 3—p, a.cîștigat pînă la urmă cu 5—4. De un ase
menea gen de performanță și-au amintit specialiștii 
cu .ocazia meciului Portugalia—R.P.D. Coreeană de 
sîmbătă,; meci în care, se știe, coreenii au condus cu 
3,—Q„.fiind învinși cu 5—3>.-<

• în cadrul unU.i con
curs de natație desfășura! _ ....... __
la Beziers (Franța)—-spor-- ne la 6 a-ugust'-'du'engle- ‘ ’ Tractorul-Metrom 
tiv* Ann Fairlie (Rep.ubji- zul Brian London.'

(neînvins în cariera’sa' de ; ; Fructexport-Oțelul 
profesionist), a sosit la 
Londr.a, . în. vederea ..me
ciului pe care-1 va susți-

După disputarea finalei de sim
plu (cîștigată joi de către dina- 
movistul Al. Aposteanu), întreceri
le decisive ale campionatului re
publican de canotaj pentru seniori 
au continuat sîmbătă cu restul de 
6 probe clasice. Lupta pentru titlu
rile de campioni, în care au fost 
angajați 150 de schifiști, a dat loc 
la un spectacol atractiv, eviden
țiind totodată buna pregătire a 
reprezentanților clubului bucureș- 
tean Dinamo, învingători în încă 
4 probe: schif 2 fără cîrmaci, 
2+1, 4 fără cîrmaci și 4+1. Ce
lelalte două curse, (schif 2 vîsle și 
8 + 1) au revenit canotorilor de la

Proba de skeet fta- 
aruncate din turn) — 
cadrul campionatelor 

mondiale de tir, a 
chilianului Jorges 
cu 197 puncte. în proba 
de armă militară, 
mondial a fost cîștigat de 
sportivul sovietic L. Eus- 
berg, cu 558 puncte.

• Ea Los Altos (Califor
nia),. în cadrul unui con
curs de natație, înotătoa-. 
rea Lynn Vidali a realizat 
un nou record mondial în 
proba de 200 m mixt cu 
performanța de 2'29". A-

semifinalele.
. , se întîlnesc. / ,

astăzi pe stadionul „Everton" din Liverpool, Tar 
cele ale Angliei și Portugaliei — mîîne la Lon
dra, pe „Wembley”.

Reamintim că ambele partide vor fi tranș- ■ 
mise în întregime la radio și la televiziune, 
incepind din Jurul orei 20,30.

LIDERUL CLASAMENTULUI GOLGETERILOR este
Eusebio, cu 7 goluri marcate (din care două 
din 11 m). Haller (R.F.G.) și Bene (Ungaria) au în- 

+ scris cîte 4 goluri ; Hunt (Anglia), Augusto (Portu
galia), Parkoian (U.R.S.S.), Beckenbauer (R.F.G.), Ar
time (Argentina) — cîte 3 goluri.

ZIARUL FRANCEZ „L'AURORE" scrie în comen
tariul său pe marginea eliminării Braziliei din cam
pionatul mondial de fotbal că „mitul supraomului” 
în sport a fost spulberat. în anul 1958, în Suedia, cînd 
Pele avea 17 ani, el a atins într-adevăr culmile glo
riei sportive, dar în jurul lui se aflau atunci Didi, 
Zifo, Zagalo, Vava, Garriqcha. Pele a fost înfr-ade- 
văr cel mai bun dintre ei, însă randamentul său ex
cepțional de atunci s-a datorat în mare măsură aces
tor coechipieri, care pentru „mondialele" din An
glia nu și-au găsit înlocuitori.

funcționarea în bune condiții 
a instalației la evaporare. S-au 
făcut modificări importante la 
circuitul pompelor de leșie, 
care au dus la eliminarea 
opririlor într-un sector-cheie în 
procesul fabricației celulozei. 
De asemenea, la secția con
fecții s-au eliminat transporturile 
Inutile dintr-un loc în altul, supri- 
mîndu-se astfel aprovizionarea ne
ritmică și costisitoare. Am dat nu
mai cîteva exemple din cele multe 
care pot ilustra pasiunea ingine
rilor și chimiștilor de aici, sublini
ind aportul valoros al ing. șef Du
mitru Dobrotă, ing. Gh. Gavriles- 
cu, ing. Florian Patrichi, ing. Con
stantin Giigorenco, alături de care 
au lucrat colective întregi.

Organizarea științifică a pro
ducției a pretins, de la început, 
măsuri judicioase. Direcția com
binatului a luat hotărîrea să 
se cieeze un colectiv de stu
dii, iormat din 10 specialiști, 
condus de tehnologul chimist ing. 
Friedrich Schieber. Din acest co
lectiv fac parte nu numai chimiști, 
dar și ingineri mecanici, proiec- 
tanți, documentariști, normatori. în 
sarcina lor intră reexaminarea în
tregului flux tehnologic, verigă cu

verigă, pentru depistarea tuturor 
posibilităților și rezervelor în ve
derea creșterii producției. Am cer
cetat planul de muncă al acestui 
colectiv, care este un adevărat 
plan tematic, bogat în valoroase 
sugestii creatoare, anticipînd mă
suri importante, menite să ridice 
organizarea muncii și a produc
ției la un nivel superior.

Urmărit cu perseverență de co
lectivul de conducere al combina
tului, acest plan de cercetare va 
da bune rezultate, cu condiția ca 
în desfășurarea lui practică să fie 
antrenați și alți specialiști, ingi
neri, tehnicieni și muncitori, capa
bili să-l îmbogățească cu noi pro
puneri și observații.

Pe temelia rezultatelor obținute 
pînă acum, acest asalt al chimiști- 
lor de la Suceava spre noi reali
zări este cu atît mai demn de re
levat, în opoziție cu celălalt gen 
de asalt, practicat fără nici un 
succes în alte locuri, unde ener
gia țîșnește numai în perioade de 
vîrf.

Organizarea științifică a pro
ducției este pretutindeni o necesi
tate a vieții, un imperativ al cin
cinalului în curs. Chimiștii suce- 
veni să fie la înălțime. Și
voi fi.

de asalt, practicat

F®
(Urmare din pag. I)

cest rezultat este superior 
cu 9 zecimi de secundă 

■ vechiului record mondial 
stabilit la 1 august 1964 
de Sportiva americană 
Donna de Varona.

• Rezultate înregistrate 
în concursul international 
de. atletism de la Los An
geles : masculin : 5 000 m : 
— Ron Clarke (Australia) 
13’28”2/10 , prăjină — John 
Pennel (S.U.A.) 5,34 m —•

nou record mondial ,• tri
plu salt — Art Walker 
(S.U.A.) 16,71 m î 400 m 
plat: Lee Evans 45" 2/10; 
feminin : înălțime — Mi
chele Brown (Australia) 
1,75 m ,• 100 m plat —
Wyomia Tyus (S.U.A.) 
11" 5/10.

ca Sud-Afrlcană) a stabilit 
un nou record mondial în 
proba de 100 m spate cu 
timpul de 1’07" 4/10. Re
cordul anterior era de 
1’07” 7/10 și aparținea din 
anul 1964 înotătoarei ame
ricane Cathy Ferguson. .

tivelor industriale intrate recet. 
în funcțiune se află oțelăria de 
la Eregli, cu o capacitate anuală 
de 375 000 tone, ce urinează să 
se ridice la 1 000 000 tone. în 
construcție se află barajele de Ia 
Keban și de pe fluviul Eufrat, 
precum și o serie de întreprin
deri în industria hîrtiei, textilă și 
alimentară.

în încheiere, interlocutorul meu 
îmi amintește 
sediul unui 
național care 
re an între 20 
tembrie în Parcul de cultură

că Izmirul este 
mare tîrg inter- 
se ține în fieca- 
august și 20 sep

al

orașului. El îmi vorbește cu plă
cere despre participarea la acest 
tîrg a României, care a fost din 
ce în ce mai importantă în ultimii 
ani Comercianții locali prețuiesc 
legăturile comerciale. în dezvol
tare cu România și sînt interesați 
în tot mai buna cunoaștere a no- 
sibilităților existente de lărgire a 
schimburilor cu țara noastră.

Pe înserat, părăsesc Izroirt.il cu 
convingerea că legăturile orete- 
nești și rodnice dintre Donoronle 
și țările noastre au posibilități 
însemnate de extindere, contri
buind la asigurarea unui climat 
de înțelegere, colaborare și pace 
în Balcani.

Izroirt.il
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ANCHETĂ A CRIMELOR

IMPERIALIȘTII AMERICANI
7

HANOI 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., Con
siliul de Miniștri al R. D. Vietnam 
a hotărît crearea „Comitetului de 
anchetă a crimelor de război co
mise de imperialiștii americani în 
Vietnam11. Comitetul este prezidat 
de dr. Pham Ngoch Thach, minis
trul sănătății, iar vicepreședinte a 
fost numit Pham Van Bach, pre
ședintele Curții Supreme Popu
lare.

După prima ședință ținută la 22 
iulie a fost dat publicității un co
municat în care se subliniază că 
S.U.A. folosesc în Vietnamul de 
sud bombe cu napalm, gaze toxice 
și substanțe chimice pentru a dis
truge satele și a masacra populația 
civilă, în timp ce în Vietnamul de 
nord avioanele americane au lansat 
atacuri extrem de barbare pentru 
a masacra populația civilă și a dis
truge orașele, satele și instituțiile 
de utilitate publică, inclusiv spi
tale, școli, pagode.

| Comitetul își exprimă speranța 
i că țările socialiste frățești, țările 
i iubitoare de pace, organizațiile in

ternaționale democratice și perso
nalitățile din domeniul științific și 
juridic din lumea întreagă îi vor 
acorda asistență în lucrările sale. 
Comitetul cere ca guvernul S.U.A. 
să respecte acordurile de la Ge
neva din 1954 cu privire la Viet-

nam, să înceteze războiul de agre
siune și să lase poporul vietnamez 
să-și rezolve singur propriile sale 
probleme.

înfr-o declarajie făcută la Sai
gon, Whitney Young jr., direc
torul Ligii najionale urbane din 
S.U.A., una din principalele șase or
ganizații americane de luptă împo
triva segregației rasiale, a afir
mat că „deși negrii reprezintă 
numai zece la sută din populafia 
Statelor Unite, aproximativ 20 la 
sută din efectivele americane în 
Vietnamul de sud sînt constituite 
din soldaji de culoare. Aceste dez
văluiri confirmă crificile exprimate 
în unele cercuri din S.U.A., potrivit 
cărora „în Vietnamul de sud se des
fășoară o segregație în sens invers, 
negrii americani fiind trimiși în pri
mele linii de luptă".

BRUXELLES 24 (Agerpres). 
După o sesiune-maraton, care 
durat timp de trei zile și două 
nopți aproape fără întrerupere, 
Consiliul ministerial al Pieței co
mune a căzut de acord, în zorii zi
lei de duminică, asupra unei poli
tici agricole unice. Cei șase au re
alizat un compromis global care 
include toate problemele contro
versate de luni de zile. Acest lu
cru a fost posibil după ce dele
gația olandeză a revenit asupra po
ziției sale în problema fructelor și 
legumelor, care o opunea italieni
lor.

PARIS 24 (Agerpres). — Miniș- blemele financiare ale organiza-. 
t_:i Xî- XrXXxX"' - " ‘
bre ale N.A.T.O., inclusiv Franța, 
urmează să se întrunească luni la 
Paris, pentru a lua în discuție 
controversatele probleme ale fi
nanțării forțelor atlantice, infor
mează surse autorizate citate de 
agenția Reuter. Aceasta va fi 
prima reuniune a miniștrilor. apă
rării ai țărilor N.A.T.O., după re
tragerea Franței din comandamen
tele integrate ale alianței. Obser
vatorii politici consideră că, în 
condițiile actualei crize din sînul 
N.A.T.O., disensiunile dintre parte
nerii atlantici cu privire la pro-

Atacuri asupra
teritoriului
Cambodgiei

PNOM PENH 24 (Agerpres). — 
Agenția cambodgiană de presă 
relatează că în prima jumătate a 
lunii iulie unități militare, avioane 
și elicoptere aparținînd S.U.A., re
gimului de la Saigon și Tailandei, 
au săvîrșit o serie de atacuri asu
pra teritoriului Cambodgiei. între 
3—12 iulie avioane și elicoptere 
militare americane 
meze au violat de 
spațiul aerian al 
provinciile Prey 
Kongpong-Cham și Svey Rieng. în 
aceeași perioadă, menționează a- 
genția, unități militare tailandeze 
au atacat și au pătruns de mai 
multe ori pe teritoriul Cambodgiei, 
bombardînd și mitraliind locali
tăți din mai multe provincii.

și sud-vietna- 
mai multe ori 
Cambodgiei în 
Veng, Kratie,

O dată cu zilele căl
duroase ale verii, 
cînd termometrele în
cinse de febră înscriu 
temperaturi înalte, 
viața artistică italia
nă s-a adaptat con
dițiilor, părăsind sce
nele teatrelor pentru 
a căuta refugiu în aer 
liber. Intr-o țară că
reia trecutul i-a lă
sat o bogată moște
nire in străvechi mo
numente, relicvele 
antichității și como
rile arhitectonice ale 
renașterii s-au trans
format într-un decor 
nu numai pitoresc, 
dar și încărcat de 
parfumul amintirilor. 
Cînd mareea milioa
nelor de turiști a in
vadat țărmurile ita
liene, organizarea u- 
nor spectacole în
tr-un asemenea 
dru reprezintă
numai o ingenioasă 
formulă artistică, dar 
și un imens afiș de 
propagandă pentru 
frumusețile țării.

Printre ruinele fer
melor lui Caracalla, 
care, sub scăpărările 
reflectoarelor, sînt 
învăluite într-o lumi
nă ireală parcă, Ope
ra din capitală oferă 
seară de seară miilor 
de spectatori o ade
vărată desfătare spi
rituală. Punerea în 
scenă aci a operelor 
„Lohengrin", „Mada
me Buterfley", „Tra- 
viata" și „Aida" dă 
o culoare cu totul a- 
parte spectacolelor, 
care se bucură de 

reputate

ca- 
nu

TOKIO. Zeci de mii de cetățeni ai capitalei Japoniei au manifestat 
zilele trecute pe străzile orașului, cerînd încetarea bombardamentelor 

americane asupra teritoriului R. D. Vietnam

,’«ffl

@ Declarația C. C. al Partidului Meo Lao Haksat
HANOI 24 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că postul de ra
dio Vocea Patet Lao a transmis de
clarația Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat cu pri
lejul celei de-a patra aniversări a 
semnării acordurilor de la Gene
va din 1962 cu privire la Laos. 
Declarația denunță cu tărie impe
rialismul american pentru faptul că 
a sabotat aceste acorduri și a cău
tat să submineze suveranitatea, in
dependența și neutralitatea Laosu- 
lui. Sînt prezentate date concrete 
privitoare la violarea acestor a- 
corduri și la actele agresive și 
intervenționiste ale imperialiștilor 
americani. Documentul arată că 
forțele armate ale S.U.A. participă 
direct la atacurile împotriva zone
lor eliberate din Laos, ceea ce se 
încadrează în planul de extindere 
a războiului dus de S.U.A. în în
treaga Indochină.

„C.C. al partidului Neo Lao Hak
sat declară solemn că guvernul 
S.U.A. trebuie să pună capăt răz
boiului de agresiune împotriva

Laosului, să retragă întregul per
sonal militar al S.U.A. și al sate
liților lor, precum și materialul de 
război din Laos, să respecte cu 
strictețe și să aplice în întregime 
acordurile de la Geneva din 1962 
cu privire la Laos, să permită po
porului laoțian să-și reglementeze 
singur problemele proprii și, îna
inte de toate, să pună capăt ime
diat tuturor raidurilor aeriene îm
potriva regiunilor eliberate11. De
clarația cheamă popoarele și 
vernele țărilor semnatare ale
cordurilor de la Geneva din 1962 
să adopte măsuri efective pentru 
a determina guvernul S.U.A. să 
respecte cu strictețe și să aplice în 
mod corect aceste acorduri. Ea 
cheamă, de asemenea, popoarele și 
guvernele din Asia, precum și po
poarele iubitoare de pace și orga
nizațiile de masă din lumea în
treagă să intensifice sprijinul lor 
acordat poporului laoțian în lupta 
sa dreaptă împotriva agresiunii 
S.U.A., pentru salvgardarea națio
nală.

gu-
a-

îndeplinirea planului

pe primul

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Di
recția Centrală de Statistică a 
U.R.S.S. a dat publicității un co
municat în care se arată că volu
mul producției industriale a cres
cut cu 8 la sută în primul semes
tru, depășindu-se planul la majo
ritatea produselor importante. în 
industria energiei electrice și 
termice s-a înregistrat o creștere 
de 10 la sută, în industria chimică 
— 12 la sută, în industria construc
toare de mașini și metalurgia pre
lucrătoare — 11 la sută, în indus
tria materialelor de construcții — 
10 la sută, iar .producția obiectelor 
cu destinație social-culturală a 
crescut cu 13 la sută. Volumul 
producției industriei ușoare a spo
rit cu 8 la sută, iar al industriei ali
mentare — cu 4 la sută. Producti
vitatea muncii în industrie a înre
gistrat o creștere de 4,7 la sută.

în agricultură planul însămîn-

TOKIO 24 (Agerpres). — La To
kio se va deschide la 6 august con
ferința Hiroșima-Nagasaki pentru 
interzicerea armelor nucleare și cu 
hidrogen, convocată cu prilejul îm
plinirii a 21 de ani de la bombar
damentele atomice asupra orașe
lor japoneze. Luînd cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă, 
Masadzi Sudzuki, reprezentantul 
Congresului național pentru inter
zicerea armei nucleare, a declarat 
că printre lozincile sub care se 
vor desfășura lucrările conferinței 
vor fi încetarea bombardamentelor 
asupra teritoriului Republicii De
mocrate Vietnam, retragerea tru
pelor străine și desființarea baze
lor militare de pe teritoriul Vietna
mului de sud, cererea de a se acor
da poporului vietnamez dreptul de 
a-și hotărî singur soarta.

distribuții. Recepti
vitatea oamenilor a- 
flați în lojile în
conjurate de verdea
ță, lîngă zidurile de 
cărămidă durate pe 
vremea Romei antice, 
este cu totul alta de- 
cît într-o obișnuită 
sală de teatru. în ve
cinătatea capitalei, în 
cadrul încărcat de 
poezie de la Villa 
d’Este di Tivoli, unde 
se aude susurul fîn-

Vara 1966 a -fostpretată de artiști. ai
teatrului. La Fenice. . darnică și în alte ma- 
La Verona, pe uriașa 
scenă a vechiului am
fiteatru roman, după nala de la Veneția am 
reprezentația cu co
media „Cum vă pla
ce" de Shakespeare, 
a văzut lumina ram
pei opera „Aida". O 
noutate a constituit-o 
prezența în palatul 
Operei a artiștilor 
Teatrului „Kirov" din 
Leningrad, care au e-

nifestări de artă șl 
cultură. Despre bie-

antlc care recunoaște 
în pămînt elementele 
primare ale existen
ței. Peisajele de pură 
interpretare fantasti
că a naturii reprezin
tă ceva ce oscilează 
între Van Gogh și 
Nolde, dar cu ener
gie de accente și mo

avut prilejul să vor
besc într-o cores-

. pondență anterioară.
Relev acum notațiile 
lui Mario de Micheli 
despre prezența Iii- duri cu totul autono- adjudecat 
crărilor lui Țuculescu me".
la pavilionul țării 
noastre. „Poate doar 
în versurile unui poet

Un ultim domeniu 
din această succintă 
trecere în revistă a

CARNET
CULTURAL

R

tînilor și foșnetul ar
buștilor de leandri, se 
desfășoară două spec
tacole de proză cu
prinzînd alternativ 
„Furtuna" de Sha
kespeare și „Școala 
nevestelor" de Mo- 
liere.

Dar nu numai Ro
ma beneficiază de a- 
ceste posibilități. La 
Veneția, celebrul pa
lat al Dogilor găz
duiește opera verdia- 
nă „Othelo", inter-

voluat în baletul 
„Frumoasa adormită" 
de Ceaikovski. Pen
tru a încheia cu la
tura muzicală a sta
giunii estive, amin
tesc că la Spoleto, în 
cadrul tradiționalu
lui festival al celor 
„două lumi", a avut 
loc concertul simfo
nic coral cuprinzînd 
„requiemul" de Verdi 
sub bagheta celebru
lui dirijor indian Zu
bin Mehta.

sau în doinele din 
Carpații Olteniei se 
poate afla un senti
ment al naturii atît 
de dulce și de vehe
ment, scrie cunoscu
tul critic de artă. Ca 
și în anumite ver
suri ale lui Barbu 
sau ale lui Blaga tră
iește în tablourile lui 
Țuculescu sensul cel 
mai secret și veșnic 
al mitologiei țăranu
lui român, un sens

notațiilor culturale 
înscrise în calendarul 
verii îl constituie a- 
cordarea unor premii 
literare și apariția în 
librării a unui nou 
volum de poezii ale 
laureatului premiului 
Nobel, Salvatore Qua
simodo. Premiul Stre
ga, unul dintre cele 
mai importante, a re
venit în acest an pro
zatorului italiăn 'Mi*, 
chele Prisco. Cu ro-

mânui său „O spirală 
de ceață", Prisco a 
răsturnat pronosticu
rile criticii, care 
vedea învingător pe 
Italo Calvino. 
Viareggio au fost 
cordate premiile pen
tru proză și poezie. 
Alfonso Gatto și-a 

i premiul 
pentru poezie cu vo
lumul „Istoria victi
melor", o antologie a 
poeziei inspirată' din 
rezistența antifascistă 
a poporului italian, 
iar Ottieri pe cel pen
tru proză cu romanul 
Irealitatea cotidia- 
<.ă“.
Editura „Monta- 

dori" a oferit iubito
rilor de poezie un 
volum numit: „Dare 
e avere" în care ar
tistul cetățean Qua
simodo se înfățișează 
lectorilor cu opere de 
înaltă ținută. Iubitor 
al poeziei lui Tudor 
Arghezi, pe care îl 
consideră un maestru, 
Quasimodo a folosit 
ocazia pentru a in
clude în acest volum 
al său, care cuprinde 
și cîteva traduceri 
originale din Iliada, 

' traducerea unor ver
suri ale marelui nos
tru poet. Este încă o 
mărturie a prestigiu
lui de 
cură 
opera 
ghezi, 
prețuită ca un mesaj 
al culturii și vălorilor 
artistice ale poporu
lui român.

îl

La 
a-

care se bu- 
peste hotare 
lui Tudor Ar- 
cunoscută și

I. MARGINEANU

trii apărării ai celor 15 țări mem- ției s-ar putea să'se-manifeste cu 
fliultă acuitate. Sursele 

menționate precizează că întruni
rea se va desfășura în două etape. 
Marți se vor întruni numai mi
niștrii apărării ai S.U.A., Angliei, 
R.F.G., Italiei și Turciei, care fac 
parte din subcomitetul însărcinat 
cu planificarea și 
cleară, din cadrul 
„Comitet special 
McNamara11. Ei vor 
blemele partajării 
cleare a N.A.T.O. și vor examina, 
totodată, posibilitatea efectuării 
unor modificări procedurale în a- 
cest domeniu. Comentatorii occi
dentali subliniază că modificările 
ar avea drept scop să se dea un 
cuvînt mai greu Germaniei occi
dentale în domeniul exercitării 
controlului asupra armelor nu
cleare ale N.A.T.O.

Franța, care, după cum se știe 
se pronunță împotriva integrării 
militare atlantice, nu va lua parte 
la aceste dezbateri. Se știe, de alt
fel, că guvernul francez a refuzat 
să facă parte din „Comitetul spe
cial McNamara11.

la Diisseldorf

semestru

țărilor de primăvară a fost depă
șit. Pe baza creșterii productivității 
și a sporirii șeptelului de vite 
cornute mari, a crescut simțitor 
producția animalieră. Comunicatul 
arată totodată că în colhozuri și 
sovhozuri nu se folosesc încă în 
suficientă măsură posibilitățile 
pentru dezvoltarea, în continuare, 
a creșterii animalelor. în primele 
șase luni ale anului, agricultura a 
fost înzestrată cu 141 000 
re și a folosit 14 400 000 
grășăminte minerale.

Comunicatul arată că 
investit în construcțiile 
aproximativ 17 miliarde ruble, 
ceea ce reprezintă o creștere de 2 
la sută. Salariile muncitorilor și 
funcționarilor au crescut cu 3 
la sută, în timp ce retribuirea 
colhoznicilor a sporit cu aproxima
tiv 20 la sută. Cetățenii sovietici 
au primit în această perioadă 
aproximativ 500 000 locuințe noi.

Comerțul exterior al U.R.S.S. a 
marcat o creștere de 4,5 la sută, 
în comunicat se arată că numeroa
se întreprinderi industriale — 
cuprinzînd peste 1 milion de oa
meni — au trecut, în primul se
mestru, la noul sistem de planifi
care.

tractoa- 
tone în-

statul a 
capitale

strategia nu- 
așa-numitului 
al N.A.T.O., 
dezbate pro- 

strategiei nu-

Demisia unui consilier

în a doua săptămînă după 
alegerile 
landului 
Westfalia, 
tice ivite 
lor s-au 
plan local cît și federal. Su
ferind o grea pierdere elec
torală și redueîndu-și numă
rul mandatelor de deputați 
locali de la 96 la 86, U.C.D., 
partidul cancelarului Erhard, 
s-a văzut în situația de a re
curge la una din cele trei so
luții posibile, prezentînd fie
care dezavantaje : să conti
nue vechea coaliție cu parti
dul liberal democrat (P.L.D.) ; 
să formeze o coaliție cu parti
dul social-democrat (P.S.D.), 
marele cîștigător în alegeri ; 
sau să se retragă în opoziție, 
soluție care ar însemna o re
cunoaștere oficială a eșecului 
electoral.

După lungi dezbateri la 
Bonn și la Diisseldorf, capitali 
landului Renania de nord-"* 
Westfalia, s-a ajuns zilele 
trecute la hotărîrea de a se 
relua vechea formulă, adică a 
coaliției între U.C.D. și P.L.D.

Dar iată că soluția aleasă 
întîmpină o serie de dificul
tăți. Sub titlul „Agitație in or
ganizația U.C.D. din Dussel
dorf", „Siiddeutsche Zeitung" 
informează că hotărîrea de a

pentru parlamentul 
Renania de nord- 
controversele poli- 
în urma rezultate- 

amplificat atît pe

I

\

MOSCOVA. 
La 24 iulie 
U.R.S.S. s-a 
bătorit pentru pri
ma dată ziua lu
crătorilor din co
merț. Cu 
prilej, în 
„Pravda", 
xandr Struev, mi
nistrul comerțului 
al U.R.S.S., subli
niază că în actua
lul cincinal lucră
torii din 
acordă o deosebi
tă atenție întăririi | detașamentele 
colaborării cu în
treprinderile 
ducătoare.

H
BELFAST.

Ciocniri violente 
au avut loc sîm-: 
bălă seara în cen
trul orașului Bel
fast între poliție.și 
peste 1 000 de ma- 
nifestanți care 
protestau împotri
va arestării, mier
curea trecută, a

IH8
în I 

sar- fl
1

acest a 
ziarul g
Ale-i

LONDRA 24 (Agerpres). — Ri
chard Pryke, consilier al Consiliu
lui economic de pe lîngă primul 
ministru al Marii Britanii, și-a 
prezentat demisia în semn de pro
test împotriva măsurilor economi
ce anunțate de guvern săptămîna 
trecută. Pryke este prima persoană 
oficială care demisionează ca ur
mare a anunțării înghețării sala
riilor și a perspectivei unei creșteri 
a șomajului în Anglia. Observatorii 
consideră că părerile lui Pryke sînt 
împărtășite de un număr de eco
nomiști aflați în serviciul guvernu
lui, în special în Ministerul pen
tru problemele economice.

CONGO

KINSHASA 24 (Agerpres). — Capitala provinciei 
comerț | Orientale a Congoului, orașul Kisangani (fostul Stan

leyville) unde au izbucnit sîmbătă grave incidente între 
B detașamentele de mercenari și trupele congoleze, a 

trecut duminică în întregime sub controlul mercenarilor 
albi cărora li s-au alăturat aproximativ 3 000 de jan- 

S darmi katanghezi, anunță agențiile de presă citind 
| postul de radio Kisangani. Legăturile telefonice și tele- 
8 grafice cu Kinshasa au fost întrerupte, postul de radio 

Kisangani și-a încetat emisiunile, iar compania aeriană 
„Air Congo" și-a suspendat temporar zborurile în direc- 
ția Kisangani. Postul de radio Kinshasa a anunțat că 

~ S primul ministru, generalul Mulamba, a plecat duminică 
~ 3 spre Kisangani, însoțit de ministrul de interne pentru a 
I examina situația la fața locului.

Relatînd despre evenimentele din capitala provinciei 
Orientale, postul național congolez de radio mențio- 

.“ - nează că acțiunile mercenarilor albi sînt conduse de 

._ | ofițeri belgieni și că rebeliunea a fost provocată de mă- 
0 șurile pe care guvernul de la Kinshasa le-a adoptat în 

reverendului Ian B !iC0Pul reglementării problemelor financiare litigioase 
Paislev unul din I dintre Congo și Belgia, măsuri care au lezat interesele 
conducătorii miș- i trusturilor belgiene ce își desfășoară activitatea pe teri- 

- n tonul Congoului.
| Președintele Republicii Congo (Kinshasa), generalul 
a Joseph Mobutu, a preluat asupra sa funcția de coman- 
■ dant al forțelor armate congoleze și conducerea admi- 
I nistrației civile în țară, ca urmare a incidentelor de la 

tradus “ Kisangani, relatează postul de radio congolez.

pro-

cării pentru inde- | 
pendența Irlandei L 
de nord. Starea “ Joseph Mobutu 
de tensiune care 
domnește la Bel
fast s-a l. wwv

se relua vechea coaliție este 
contestată de mulți membri 
influenți din regiune ai parti
dului creștin-democrat, mai 
ales din rîndul celor tineri. 
Un membru proeminent al așa- 
numiiei comisii sociale a 
U.C.D. și-a dat chiar demisia 
în semn de protest.

Din relatările unor ziare 
vest-germane reiese că dis
poziția dată de .cancelarul 
Erhard, de a nu se accepta 
formula unei coaliții U.C.D.- 
P.S.D. în Renania de nord- 
Westfalia, a ținut seama de 
implicații mult mai serioase și 
în primul rînd de perspectiva 
ca exemplul din cel mai im
portant și mai mare land al 
R.F.G. să nu devină un pre
cedent pentru o remaniere 
după un model asemănător a 
guvernului federal. Este sem
nificativ însă că șeful organi
zației regionale a U.C.D., Kon
rad Grundmann, deși s-a con
format dispoziției primite, se 
numără pînă acum printre 
partizanii coaliției U.C.D.- 
P.S.D. ca soluție pentru guver
nul de la Bonn. In ce-1 pri
vește, Heinz Kiihn, liderul 
regional al P.S.D., care se pre
gătește să candideze pentru 
postul de șef al guvernului 
landului, a declarat, într-un 
interviu acordat ziarului „Die 
Welt”, că dorinței alegătorilor 
i-ar fi corespuns o coaliție în
tre P.S.D. și P.L.D.

Nemulțumirea acelor lideri 
regionali ai U.C.D. care se o- 
pun hotărîrii adoptate izvo
răște, potrivit comentariilor 
presei vest-germane, din tea
ma de a purta în continuare 
răspunderea pentru serioasele 
probleme economice și sociale 
din bazinul Ruhrului, care au 
dus la regresul electoral al 
creștin-democraților — răs
pundere pe care ar fi dorit 
să o împartă în perioada ur
mătoare cu partidul social-de
mocrat.

P. STĂNCESCU

soane.

La Stockholm, în fafa legației Republicii Sud- Africane, a avut loc recent o demonstrare de 
protest împotriva verdictului Curții internaționale de la Haga în problema Africii de sud-vest. 
Pe lozincile purtate de demonstranți scria : „Verwoerd, ia mîna de pe Africa de sud-vest!1. 

Cerem o Africă de sud-vest independentă 1“

MANAGUA. 
Studenții Univer
sității din Mana- ■ 
gua (Nicaragua) g 
au organizat în B 
Piața Republicii o» 
demonstrație în I 
memoria celor pa- a 
tru studenți uciși 
de garda naționa
lă în anul 1959. 
Manifestanții au g 
protestat cu acești 
prilej împotriva B 
amestecului S.U.A.» 
în afacerile in-1 
terne ale țării și H 
au ars un drapel 
nord-american.

TOKIO. — Ieri 
a sosit la Tokio 
într-o vizită ofi- 

1 cială, la invitația 
guvernului japo
nez, ministrul afa
cerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei 
Gromîko.
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