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PECETEA NEȘTEARSĂ 
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ARTISTICE

de Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

'Activitatea ide cercetare Implică a- 
numlte trăsături caracteristice și din 
punctul de vedere al aprecierii rezul
tatelor pe care le oferă. Un aspect 
se referă la modul de înțelegere a 
eficacității economice a acestora. 

I Pe scurt, eficiența economică este ra- 
i. portul dintre valoarea produsului 
j realizat și valoarea a tot ceea ce 
I a fost necesar pentru fabricarea lui, 
s valorile fiind exprimate în bani. 
I De regulă, cercetătorul nu poate con

trola însă cu maximă rigurozitate, 
matematic, randamentul muncii sale 
deoarece aici intervin o serie de 
indici și factori de mare complexi
tate, eforturi diverse înmagazinate 

. difuz de-a lungul diferitelor etape 
| și operații din desfășurarea investi- 
I' gației. Modernizarea transportului 
I feroviar, de pildă. în care un 
I factor important îl reprezintă con- 
I ducerea centralizată a circulației, 

a permis ca manevrarea maca- 
zelor si semafoarelor să se facă 
din biroul de mișcare al statiei. 
prin simpla apăsare pe butoane, iar 
o bună parte din acari și revizori 

■ de ace să fie recalificați și trecuți 
în alte munci. Rezultatele economi
ce ale acestei acțiuni se pot calcula 
prin simpla adunare a salariilor eco
nomisite, dar criteriul de eficiență 
a acțiunii de centralizare și a cer
cetărilor efectuate în acest scop este 
cu mult mai complex, înglobînd și 
creșterea siguranței și ritmicității 
în circulația feroviară etc.,

! A ține seama de aceste trăsături 
' șpecifice activității de cercetare în

seamnă, desigur, ca în aprecierea 
randamentului cercetărilor, a efi
cientei economice a acestora să se 
aibă în vedere o serie întreagă de 
factori, printre care și timpul cînd 
este definitivată și aplicată soluția 
— modificator sensibil al valorii 
unei cercetări. Căci una este să vii 
la timpul potrivit cu soluția, cînd 
ea reprezintă o noutate, un element 
de superioritate și alta, cînd ea este 
ceva depășit.

Acești factori devin de-a dreptul 
hotărîtorl, mai ales în științele teh
nice care apar astăzi ca principal 
factor de sprijinire și stimulare a 
dezvoltării industriei noastre în 
contextul cărora se include și acti
vitatea unității noastre.

înființat în 1955, Centrul de cerce
tări tehnice din Timișoara al Aca
demiei, reunind patru domenii de 
cercetare cu tradiție în țara noastră 
șl mai ales în acest oraș (sudura 
metalelor, oboseala șl ruperea fra
gilă a acestora, cavitația în mașini 
hidraulice și materiale de construc
ții) apare astăzi ca un nucleu de 
bază al cercetării noastre tehnice, 
investigațiile lui aplicîndu-se larg 
în cele mai diverse sectoare de acti
vitate productivă. Cercetările sec
ției de sudură au numeroase aplica
ții importante în construcția de ma
șini și industria chimică, în dome
niul alimentar (sudarea maselor 
plastice) și al industriei ușoare, în 
transporturile feroviare, navale, ae
riene etc. Astfel, instalația pentru 
tăierea metalelor cu jet de plasmă 
creată de specialiștii centrului nostru 
comportă performanțe remarcabile — 
taie table cu grosimea de 25 mm Ia 
viteze de 20—30 m/oră, bordurile fiind 
netede și gata prelucrate pentru su
dare _ ceea ce o situează la nive
lul celor mai bune realizări similare 
pe plan mondial.

Prin construcția originală a diuzei 
de strangulare a jetului, aceasta re
zistă astăzi la circa 200 de ore de 
funcționare, în timp ce la un recent 
congres de la Liubliana, o cunos
cută firmă vest-germană menționa, 
ca pe o realizare, faptul că datorită 
cercetărilor efectuate in ultimul 
timp s-a reușit să se majoreze du
rata de rezistență, a diuzei de la 2 
la 30 de ore funcționare. Rezultate 
valoroase au obținut cercetătorii 
secției de mașini hidraulice, preocu
pați în momentul de față de elabo
rarea bazelor de proiectare pentru 
marile hidrogeneratoare de la Por
țile de Fier (176 kW/A), printre cele 
mai mari din lume, precum și cei 
de la secția de oboseală și rupere 
fragilă a metalelor, care au reușit 
să stabilească unele corelații utile 
între apariția fenomenului de obo
seală și anumite transformări fizice 
care au loc în metal cu acest prilej, 
de exemplu, anumite modificări in 
magnetismul oțelurilor din care se 
pot trage concluzii privind gradul 
lor de oboseală. De asemenea, apli
carea procedeului de defectoscopie 
cu ultrasunete la controlul osiilor 
materialului rulant de cale ferată a 
permis să se prelungească consiae- 
rabil durata de funcționare a aces
tora, soldîndu-se evident cu mari a- 
vantaje economice. în majoritatea 
acestor cazuri cei care urmau să 
aplice rezultatele au vădit capacitatea 
de a analiza în mod complex solu
țiile și de a le utiliza ca avantajoase. 
Dintre partenerii noștri din produc
ție, un adevărat record a stabilit în- 

i treprihderea de montaje-Bucuresti. 

subordonată Ministerului Industriei 
Chimice, care a aplicat un procedeu 
elaborat de cercetătorii centrului 
nostru (fluxul pentru sudarea oțe
lurilor inoxidabile) la numai o lună 
după definitivarea lui de către cer
cetare.

Dar. uneori eficienta economică a 
unei soluții științifice poate să nu 
fie evidentă, avantajele neflind ușor 
calculabile. în asemenea cazuri se 
constată că cei mai mulți dintre 
beneficiari tărăgănează sau refuză 
să utilizeze respectivul rezultat, deși 
analizat cu mai mult discernămînt 
acesta se poate dovedi de mare în
semnătate economică chiar dacă a- 
parent aplicarea lui impune unele 
mici sporuri ale cheltuielilor.

Iată un caz : pe plan mondial își 
găsește astăzi largi aplicații proce
deul de sudare în mediu de bioxid 
de carbon. Deși prezintă mari avan
taje economice, la noi folosirea lui 
este încă restrînsă. De ce ? Cei care 
ar trebui să-1 introducă motivează 
că sîrma specială care este ne
cesară în acest scop este prea 
scumpă, iar bioxidul , de carbon 
tehnic nu se fabrică în tară.

(Continuare în pag. a III-a)
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Trăim într-o epoci în 
care ritmurile dezvoltării tu
turor domeniilor vieții so
ciale au devenit deosebit de 
trepidante. Este firesc, în a- 
cest context, să ne punem 
cu toată răspunderea pro
blema valorificării depline a 
timpului de muncă. Genera
tă de asemenea necesități, 
recenta hotărîre de partid 
și de stat a determinat un 
puternic impuls în succese
le dobîndite de oamenii 
muncii pe linia prețuirii la 
justa valoare a fiecărui mi
nut

In împrejurările create de 
progresele rapide ale teh
nicii, ale științei, cînd acest 
fenomen real aduce la lu-

opinii
■r.immrrir laaga—tw 

mină o cantitate enormă de 
informații de specialitate și 
de interes general, cînd spo
rirea funcției culturale a 
timpului liber este o preo
cupare pe plan mondial, da 
ce să nu ne punem cu a- 
ceeași răspundere și proble
ma unui mai mare respect 
pentru timpul liber al cetă
țeanului P S-au scris artico
le, s-au întreprins anchete 
sociale pe astfel de proble
me, abordîndu-se chestiunea 
timpului fiecăruia dintre noi 
— la ghișeu, în magazine, 
în așteptarea mijlocului de 
transport în comun ș.a.m.d. 
De ce nu ne-am pune a- 
ceastă problemă și în legă
tură cu noțiunea de punc
tualitate ?

Orice încercare de an
chetă socială pe tema tim
pului pierdut datorită ne- 
satisfacerii cerințelor noțiu
nii de punctualitate ar da 
cifre extrem de semnificati
ve luate pe colective, pe 
regiuni, pe țară.

Sîntem fiecare din noi 
convinși, din propria expe
riență, cît de mult timp iro
sim zilnic datorită nepunc- 
tualității. Punctualitatea e- 
ducă pe oameni nu numai 
prin spiritul de disciplină 
pe care-1 creează, dar și prin 
faptul că duce la mari dis
ponibilități de timp liber

C. POTINGA robei de canoe dublu 
niei
Foto : A. Cartojan
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.,REGATA SNAGOV". — Start în finala probei d<
(10 000), cîștigatâ de echipajul Românii

(Continuare în pag. a Il-a)

Rovinari

Sînt puține zile de cînd, 
în zona marelui bazin 
carbonifer Rovinari. Jiul 
a început să curgă pe o 
nouă albie. Schimbarea 
cursului acestui rîu a fost 
determinată de faptul că 
sub milenara lui albie se 
află sute de milioane de 
tone de cărbune, de care 
astăzi au nevoie termo
centralele noastre. 'Cana
lul de deviere a Jiului 
are o lungime de 7,2 km 
și o lățime maximă de 
200 m. Această lucrare' 
este socotită drept una 
dintre cele mai impor
tante realizări hidroteh
nice executate în tara 
noastră și care va aduce

economiei naționale a- 
vantaje deosebite. Devie
rea Jiului pe o albie nouă 
în zona Rovinari permi
te o exploatare nestin
gherită și rațională a lig
nitului aflat în perime
trele Cicani, Gîrla, Be- 
terega și altele. Aceasta 
înlesnește totodată mo
dernizarea șoselei, pre-

- dungire»'căii ferate <8rlre - 
Rovinari și Rogojelu, pre
cum și scoaterea de sub 
influenta apelor a peste 
3 700 ha de teren arabil 
supus mereu inundațiilor. 
Un alt avantaj îl consti
tuie și faptul că devierea 
Jiului dă posibilitate să 
se încheie lucrările de

construcție a magistralei 
de alimentare cu apă po
tabilă a orașului Craio
va, care trece prin aceas
tă zonă.

Barajul, care a îndrep
tat Jitii pe o nouă albie, 
are o lungime de 4,6 km, 
în el fiind încorporați a- 
proape 2 milioane mc de 
beton. Aripa .de inchi- 

- dere pentru.jirpțcjarea de 
inundații a șoselei și căii 
ferate Tg Jiu — Rovinari 
se desfășoară pe o lungi
me de 2 km. Pentru a 
asigura fundației baraju
lui o impermeabilitate 
perfectă s-a aplicat pen
tru prima oară in ca
drul lucrărilor hidroteh-

SPORT

în zona
JIUL PE O NOUĂ ALBIE

nice din tară nn sistem 
de ecran din beton pe o 
lungime de 11,8 km și o 
adincime de 12 m.

După devierea apelor 
Jiului au început imediat 
lucrările de deschidere a 
celei mai mari cariere de 
lignit din țară — Gîrla. 
Producția ei se va ridica 
la peste 2 200 000 tone lig
nit, anual. Pentru exploa- . 
tarea noii cariere, prevă
zută a intra în funcțiune 
în anul 1969. excavatoa
rele au și început lucră
rile de descopertare a ză
cământului.
Victor DELEANU 
corespondentul „Scînteii"
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Telegramă
Tovarășului WALTER ULBRICHT

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

BERLIN
Cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de 

Stat al Republicii Democrate Germane, vă rog să primiți felicitările 
cordiale ale Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și ale 
mele personale, însoțite de urări de sănătate și de succes în activitatea 
dv. de răspundere, pusă în slujba construirii socialismului în Republica 
Democrată Germană.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare din
tre statele noastre se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor noastre 
țări, al cauzei păcii și socialismului.

CLUJ (corespondentul „Scîn
teii"). — In regiunea Cluj se 
află în diferite stadii con
strucția a noi unități sa
nitare menite să asigure o 
asistență medicală complexă 
și la un nivel din ce în 
ce mai înalt. In orașele Huedin 
și Bistrița se construiesc două 
policlinici ce urmează a fi ter
minate pînă la sfîrșitul anului. 
Ele vor dispune de o capacitate 
de peste 400 de consultații pe 
zi, fiecare în cabinete de spe
cialitate dotate cu aparatura 
necesară. Este in curs de pro
iectare o policlinică universitară 
la Cluj — o clădire cu 5 etaje, 
în care medicii specialiști vor 
putea acorda circa 1 400—1 800 
de consultații și examinări pe 
zi. Tot la Cluj se prevede con
struirea unui spital de boli con
tagioase cu 200 de paturi, cu 
servicii moderne de anestezie, 
reanimare, dezinfecție etc. In 
noul cartier Gheorghieni va lua 
ființă un dispensar urban. In a- 
cest an va începe și proiecta
rea unui mare spital cu poli
clinică în orașul Turda.

Sînt în curs sau vor începe 
în curînd importante lucrări de 
modernizare și înzestrare a 
unităților spitalicești din re
giune.

în vreme ce se izvodeau și se dă
deau tiparului cele dintîi scrieri ar
gheziene, limba poeziei românești 
își căuta ieșiri noi și chiar încerca o 
schimbare a apelor. Vremea trecuse, 
alte forte lucrau în lume, alte în
frumusețări și ciocniri se pregăteau. 
Idealurile oamenilor erau mai puțin 
îndepărtate Ca ale romanticilor. Vi
sul și izolarea încetaseră de a mai 
fi răspunsurile așteptate la chinui
toarele întrebări ce se puneau. Poe
ții s-au întors spre lume ca pentru 
a o descoperi și a o potența din nou 
pe măsura unei sensibilități reînno
ite. Unul'privea spre știință și-și in
fuza vocabularul poetic cu termenii 
universului matematic. Era Ion 
Barbu. Altul făcea incursiuni în fi
lozofia culturii, încercînd o înflorire 
măcar parțială a mitului, simplifi- 
cînd clasicizant expresia sub influen
ța folclorului și a lui Goethe. Era 
Lucian Blaga. Tudor Arghezi se uita, 
se mira, întreba, se juca, dar și 
șuiera, șfichiuia. Privea curios lu
crurile lumii ca un făurar în căutare 
de modele și se bucura ca un copil 
de frumusețea lor pe care o spunea 
cu simplitate. Si timbrul său poetic 
avea ceva din bucuria unul copil. 
Comparațiile poetului erau familiare, 
iar culorile și formele cele mai 
direct atrăgătoare. Sunetele erau 
mai greu de perceput, fiindcă ele 
duceau mai departe, foșnete, pași, 
imperceptibile zvîcniri de aripi și 
prezente abia ghicite. Poetul se sim
țea bine în universul mic în care 
toate se-nțelegeau ca într-o nouă 
vîrstă de aur. adusă parcă de el pe 
pămînt pentru copiii lui- Așa îi erau 
versurile de joacă și proza poetică, 
nutrită de pămîntul matcă si produ
sele- lui directe, neprihănite, ' fru
moase, flori, gîze, ieșite cu cristale 
și smalțuri ca din mîna unui meșter 
iscusit.

Dar. cînd intra în lumea oamenilor 
oropsiți și fără bucurii din „Flori de 
mucigai", vedea și suferința. în nu
mele lor. decenii de-a rîndul a lovit 
în toate cele rele cu proza sa de

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Perspective favorabile
dezvoltării relațiilor
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româno - olandeze
CORESPONDENȚA DIN HAGA
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Chiar la sosirea pe 
aeroportul din Am
sterdam, gazdele au 
ținut să ne anunțe că, 
în cadrul programu
lui vizitei delegației 
noastre de ziariști 
români prin Olanda, 
vom avea o convor
bire cu ministrul 
de externe, JOSEPH 
LUNS.

In cabinetul său, 
ministrul ne întîmpi- 
nă cu amabilitate, 
înainte ca noi să 
formulăm prima în
trebare, domnia sa 
tine să ne infor
meze că în «ceste 
zile în Olanda se 
manifestă un mare 
interes față de apro
piata vizită a dele- 

gației guvernamenta
le române, condusă 
de președintele Con
siliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer. 
Urmărim de mai mulți 
ani, cu mult interes, 
atenție și adesea cu 
simpatie politica ex
ternă a României — 
spune 
externe 
pentru 
politică
activ al tării dv. în 
Europa și în lume. Dl. 
Luns își amintește cu 
plăcere de vizita pe 
care a făcut-o
România. Am simțit o 
mare satisfacție pri
mind invitația guver
nului român de a vizi
ta Bucureștiul — spu

ministrul de 
olandez — 
că această 
reilectă rolul

în

pamfletar temut, cu „tabletele’ ca 
și cu romanele sale.

Asocierea violentă, neașteptată din
tre ocară și dulceți, dintre cuvintul 
poetic tradițional' și neologismul ales 
și vorba cea mai lipsită de frumusețe, 
cea mai nudă pe care o ofereau re
sursele atit de variate ale limbii, a 
devenit procedeul de predilecție ar
ghezian, ciocnirea' schimbătoare de 
valențe ce făcea să scapere scînteia 
neașteptatei frumuseți. Marea, eter
na curăție a sufletului omenesc iz
butește să străfulgere peste urîciune.

Cînd vorbește despre sine e altfel. 
Si vorbește des despre sine, fiindcă 
se arată ca un căutător al adevăru
rilor ultime dinăuntru și. din • afară. 
Arghezi a vrut să știe ca un roman
tic și s-a îndoit ca un pozitivist. S-a 
înălțat și a căzut; s-a ridicat iar din 
propriile armonii reconstituite, cum 
se vede în „Psalmi", traducere laică 
a aspirațiilor poetului către absolut 
și a înfrîngerilor, incertitudinilor lui.

Dar gindul filozofic la Arghezi e 
învăluit în aceeași simplitate care în
soțește poezia universului mic. încît 
ai impresia că artistul a tălmăcit 
dinadins, de groaza grandilocventei, 
ideea și simțirea cea mai înaltă în 
limba țăranilor si păstorilor noștri. 
Poate a vrut să demonstreze că cele 
mai nobile si ascunse lucruri se su
pun vorbei cumpănite, domoale. de 
toate zilele. Cuvîntul e ales mic 
pentru înlăturarea ostentației și 
creșterea adîncimilor de sens. Si 
întrebarea frecventă, chinuitoare, 
ce pare retorică în sensul că e- 
nunță adevăruri știute pe jumătate, 
e deslușitoare într-un chip subia
cent. mai mult prin magice valențe 
de descîntec. Curiozitate? și neliniș
tea cresc în fiece poem oe măsuri 
ce se înaintează, pe nesimțite, spre 
zonele ădînci ale sufletului, percepu
te cu gravitate.

Poezia de dragoste e scrisă tot de
licat și firesc. Cîte o imagine vag ă- 
liizivă aruncată într-o doară te face 
să percepi puterea iubirii. TimpuJ 
mic împietit cu timpul mare într-o 
poezie clasică, asa cum e „Melanco
lie", aruncă deodată spre cer voluta 
neașteptată a unui arc întins cu o 
forță enormă.

Dar „Cîntare omului", această cul
me a poeziei românești de astăzi, 
schimbă totul, de la intenție la ton. 
Poetul se poate desfășura pe toate 
dimensiunile. într-o grandioasă eyo- 
luție în care se întîlnesc mituri și le
gende. cu estompările tipic arghezie
ne. De la stele la ac. de la Prometeu 
la răsculații vieții de toate zilele, 
poetul pendulează între cerul ascuns, 
dar dorit, si pămîntul drag. Moartea 
nu e acolo. Ea a rămas în planul in
dividual, redutabilă, dar știută si mai 
ales netemută. De la „Duhovniceas
că" la „De-a v-ați ascuns" si pînă la 
întregul volum tîrziu „Frunze", moar
tea nu e atit o întrebare, cît o reali
tate de care nu se întristează atît 
poetul cu vînă mioritică, ci ceilalți.

Tudor Arghezi le-a cunoscut pe 
toate ale lumii. Si le-a iubit, și Ie-a 
înțeles de parcă el însuși le-ar fi fă
cut. De fapt, le-a făurii din nou. Le-a 
dat viața artei. Ie-a resensibilizat pe 
fiecare-n parte, cu numele lui, în
tr-un univers metaforic si simbolic, 
care-i aparține exclusiv și din care 
orice fîșie rupi îi poartă pecetea 
nestearsă. Pecetea gîndului lui. pe
cetea stilului lui înnoitor în poez,ia 
contemporană.

ne dl. Luns — și păs
trez cele mai bune a- 
mintiri despre aceas
tă vizită.

Evocînd întrevede
rea pe care a avut-o 
cu secretarul general 
al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, 
convorbirile cu pre
mierul Maurer și mi
nistrul de externe 
Mănescu, dl. Luns 
stăruie asupra impor
tanței acestor contac
te pentru dezvoltarea 
relațiilor româno-o- 
landeze. El își expri
mă convingerea că 
„vizita oficială româ-

Al. CÂMPEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Țușnadul — una din frumoasele noastre stațiuni balneo-climaterice, mult solicitate în aceste zile
Foto : S. Cristian
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SCINTEIA — Luni 17 iulie 1967

Intre 17 iulie și 19 august

de prețuri la 
articolele de vară

Ministerul Comerțului Interior a luat măsuri în vederea des
facerii cu prețuri reduse a unor articole de sezon. Astfel, în pe
rioada 17 iulie — 19 august, se vor vinde cu prețuri reduse ur
mătoarele mărfuri: cu 30-35 la sută reducere țesături imprimate 
din bumbac, fire fine, țesături fantezi din bumbac, imprimeuri din 
mătase artificială și relon (producție internă); cu 20-30 la sută 
reducere tricotaje din fire sintetice, cămăși obișnuite și tip blu- 
zon cu mînecă scurtă, confecții din țesături de bumbac și din 
bumbac în amestec cu fire sintetice (costume, sacouri, pantaloni, 
compleuri de plajă, slipuri), confecții din țesături de bumbac și in 
pentru femei și adolescente (rochii, fuste, bluze, costume de pla
jă), unele articole de galanterie — pălării din pai, țesături de 
bumbac și fire sintetice, sacoșe și poșete pe suport textil, precum 
și unele sortimente de încălțăminte de vară — sandale, pantofi 
perforați etc.

Este vorba de articole puse în vînzare în mod curent în aceleași 
sortimente de modele, culori, etc. și care, după expirarea perioadei de 
desfacere cu preturi reduse se vor vinde la preturile inițiale.

Pierdute în negura veacurilor, 
legendele Tîrgului de pe Găina, 
cunoscute în atîtea și atîtea -va
riante mai mult sau mai puțin' 
verosimile, ăU lăsat pînă în zi
lele noastre tradiții și obiceiiiri 
perpetuate din generație în ge-' 
nerație, pe care nimeni șl nimic . 
nu le-au putut curma. Azi, 
vrednicii' strănepoți ai lui Horia 
și Iancu se adună la acest mare 
praznic al Apusenilor, la care 
vin tot mai mulțî oameni,, de pe 
toate meleagurile țării șl de 
pește hotarele ei, să vadă. răsă- '. 
ritul soarelui de pe cel mai înalt 
pisc ăl Găinii, și să Se desfăteze 
în fața minunatelor măiestrii . 
încrustate în lemn,.în glaS .și..în ." 
suflet de . oamenii- Țării.--de. 
piatră. ' . •

In preziua unei: duminici"de. 
iulie (anul acesta la 23 iulie) de 
pe Arieș și Crișuti, de pe mîn- 
drele meleaguri . ale Clujului, 
Hunedoarei și Crișanei, pornesc 
spre Gaina, pe jos ori cu mași
nile, mii de oameni, de ta cel 
mai bătrîn din sat la pruncul 
ținîndu-se de poalele mamei. 
Sîmbătă, la poalele muntelui, în 
„Viersul" amintind doinele stră
vechi, oamenii înconjoară, în 
comuna Avram Iancu sau sub 
poalele cele mai de sus ale pă
durii de pe munte, strămoșeștile 
jocuri. Cei ce n-au pornit de cu 
ziuă spre vîrf sînt întîlniți, după 
miezul nopții, la lumina torțelor, 
tăind întunericul pădurii.

Cinstirea tradiției străbune 
capătă în zilele noastre un plus 
de frumusețe și interes, o ampli
ficare a ceea ce s-a putut și s-a 
făcut pină acum. In urmă cu 5 
ani, Tîrgul de la Găina a avut 
oaspeți pe artiștii Ansamblului 
„Ciocîrlia". Exigenți cu valorile 
artei interpretative și cu conți
nutul programului prezentat, 
cele cîteva zeci de mii de. moți 
și turiști au rămas cu impresii 
pe care le pomenesc și astăzi, 

întreaga țară, și nu numai ea, 
cunoaște valoarea și potențialul 
folclorului artistic ăl regiunilor 
Cluj, Crișană și Hunedoara. 
Dialogurile la distanță și alte 
manifestații aU reușit să le pUnă 
în valoare. N-ar fi oare potri
vit ca Sărbătorirea acestei datini 
să prilejUiasCă un veritabil' 
„trialog" pe aceeași scenă, in 
vîrful muntelui Găina, în care, 
spre desfătarea tuturor partici- 
panților, să se întreacă tot ce 
are mai valoros potențialul ar
tistic al acestor trei regiuni ve
cine care „acoperă" întreaga 
zonă a Apusenilor ? Desigur, și 
radioteleviziunea ăr avea o sur
să, și cred nu de mîna a doua, 
pentru a prezenta programe, 
imagini și un decor rar întîlnit.

De la an la an, numărul var- 
ticipanțilOr la această sărbătoa
re este tot mai măre. Au fost 
unele încercări lăudabile din 
partea organizațiilor comerțului 
socialist din Cele trei regiuni de 
a asigura aprovizionarea oame
nilor cu mărfurile cerute și a- 
decvăte acestei manifestări în 
plină inimă a naturii. Cred că 
există toate posibilitățile de a 
duce acest început mai departe, 
pînă la deplina satisfacere a tu
turor cerințelor. Și O.N.T.-ul ar 
fi în măsură să asigure, o parti
cipare mai masivă a celor dori
tori de a se desfăta de priveliș
tea rar întîlnită pe care o Oferă 
Apusenii, de a lua contact ne
mijlocit, în asemenea cadru, cu 
marea . omenie și: măiestrie a 
moților. Poate ar trebui, îndeo
sebi în acest „an al turismului 
internațional", să-Și ofere, mai 
mult ca oricînd, și cooperația 
serviciile prin instalarea unui 
număr sporit de corturi care Să 
fie închiriate celor doritori.

O împletire, pe Cît de armo
nioasă pe atît de salutară șl ge
neratoare de satisfacții pentru 
miile de participant, între pro
dusele specifice și tradiționale 
moțești — de la butoiașul în mi
niatura, bastonașele și cusături
le măiestre, pînă la țuica de ci
reșe Sălbatice, cu tot ceea ce - 
poate oferi un comerț civilizat 
și abundent — va da un plus de 
farmec Tîrgului de la Găina.

loan BOTA 
redactor șef al ziarului 
„Făclia“-Cluj

(Urmare din pag. I)

atît de prețios și necesar 
pentru cultura de speciali
tate și generală a fiecăruia 
dintre noi I Lipsa punctua
lității afectează nu numai 
relațiile dintre persoane, ci 
adesea colective întregi, un 
număr mare de oameni.

Așa de exemplu, lipsa de 
punctualitate a unor oa
meni, fie Că trebuie să vină 
la serviciu, să participe 
la o ședință, sau la un spec
tacol, determină întîrzieri cu 
grave implicații pentru tim
pul social.

Se întârzie (și din aceas
tă pricină încep cu întîrzie- 
re de minute în șir) ședințe 
de luciu, sesiuni de sfaturi 
populare, spectacole, confe
rințe, concerte. Și fiecare 
dintre noi participăm la Șe
dințe, la concerte și specta
cole, la conferințe publice și 
la atîtea alte manifestări co
lective.

Cîte adunări, consilii pe
dagogice, ședințe ale unor 
comitete de cultură, sesiuni 
de sfaturi populare comuna
le sau manifestări artistice 
nu încep cu cîte 15-—30 mi
nute.. mai tîrziu (iar. alte 
ori . și, mai mult) din pricina. . 
întîrzierii unora . dintre cei , 
invițați Să ia parte la ele 
sau chiar a unora dintre cei 
chemați sâ le conducă I Ar fi

extrem de lesne să | facem 
calcule care să demonstreze . 
că mii și zeci de mii de 
ore-om se pierd nejustificat 
din cauza unor întîrzieri 
pur și simplu iresponsabile 
ale unor cetățeni certați 
cu normele civilizației. 
Punctualitatea începerii 
Spectacolelor este de aseme
nea o serioasă problemă

organizat, să zicem în 
sala Casei de cultură a sin
dicatelor din Bacău, de 
OSTA, care să fi început 
exact la ora anunțată pe 
afiș. Toate încep cel puțin 
cu o întârziere de prover
bial sfert academic. Și are 
sala aceasta aproape 800 de 
locuri (în afara zecilor de 
bilete vîndute fără loc), și

anumit nivel, o participare 
la o activitate publică este 
convocată la ora prestabili
tă. Cei care fac însă con
vocările din întreprinderi și 
instituții, și care mai re
prezintă încă două-trei ni
vele ierarhice, își iau fieca
re drept „măsură de pre
cauție" cîte zece-cincispre- 
zece minute și se pomenește

l
care nu o dată afectează 
Zilnic timpul liber a zeci și 
zeci de mii de oameni.

.Este salutară rezolvarea 
acestei probleme de către 
unii conducători de institu
ții, rezolvare care merge 
pînă la sancțiuni de Ordin 
administrativ pentru întîr
zieri nemotivate. Așa s-a pro
cedat la întreprinderile re
gionale cinematografice, la 

.majoritatea teatrelor din 
țară. în același timp, 
însă nu-mi amintesc un 
concert de muzică ușoară

organizează O.S.T.A. la Ba
cău zeci de spectacole a- 
nual, însumînd mii și mii de 
ore-om irosite numai, din 
lipsă de punctualitate (ne- 
maisocotind pe cele pierdu
te gratie calității unora din
tre spectacole !). Dar OSTA 
dă spectacole nu numai lâ 
Bacău l

De ani și ani se perpe
tuează, în multe locuri, o 
modalitate care tib ritimal 
că nu educă, dar chiar stri
că unele cuceriri ale mun
cii educaționale. De la un

omul chemat adesea cu cîte 
patruzeci—cincizeci de mi
nute mai devreme decît ora 
plănuită Să marcheze înce
putul manifestării respecti
ve. Unii cetățeni, știind 
că sînt chemați cu mult 
mai devreme la diferite ac
tivități, au început să în
târzie cu bună știință. Și a- 
tunci. chiar unele încercări 
(tardive 1) de punctualitate 
ale -unor organizatori nu 
mai pot fi Satisfăcute. A- 
cestea toate înseamnă timp 
liber irosit, adesea în pro-

porție de masă. Sînt de pă
rere că a venit vremea 
pentru toată lumea să des
chidă un adevărat proces 
nepunctualității I

Punctualitatea educă pe 
oameni nu numai prin spi
ritul de disciplină pe care-1 
creează, dar și prin faptul că 
duce la mari disponibilități 
de timp liber, atît de prețios 
și necesar pentru cultura de 
specialitate și generală a 
fiecăruia dintre noi I

Cineva spunea că în \da- 
ță omul irosește ore, zile, 
luni și ani, iar la capătul 
vieții se zbate cu disperare 
pentru încă o clipă, pen
tru încă un minut 1 Dar 
mai e 
mente 
ca să 
vărata 
liber al 
șilor noștri ? De ce să nu 
facem tot ce depinde de 
noi pentru a nu aștepta și 
pentru a nu fi așteptați ?

Punctualitatea, semn de 
Civilizație, este o chestiune 
care merită să ne preocu
pe permanent, în raporturi
le fiecăruia cu societatea ca 
și cu noi înșine, pentru că 
este un act de respect reci
proc, un act de elementară, 
dar în același timp și de 
înaltă responsabilitate so
cială.

nevoie de argu- 
filozofice pentru 
prefuim la ade- 

lui valoare timpul 
nostru și al tovară-

în lupta eroică dusă de poporul 
muncitor, de forțele sale revoluțio
nare, progresiste și patriotice, pen
tru libertate, independență națio
nală și progres social, s-au ridicat 
numeroși militanți democrațl, pro
gresiști, comuniști, pildă de abne
gație și devotament față de cauza 
celor ce muncesc. Printre aceștia se 
înscrie și figura intelectualului co
munist Ilie Cristea, de la a cărui 
naștere se I împlinesc 75 de ani.

Născut la 16 iulie 1892 în comuna 
Leheceni, județul Bihor, dintr-o 
familie de învățători de țară, 
fiind al unsprezecelea copil la pă
rinți, Ilie Cristea și-a croit cu greu 
drum spre învățătură. încă de pe 
băncile liceului din Beiuș și Bra
șov s-a afirmat ca un „răzvrătit" 
față de rînduielile clericalo-ab- 
solutiste. Ca student la facultatea 
de litere din Budapesta, Ilie Cristea 
s-a apropiat de grupul de tineri 
români ce făceau parte din parti
dul național: a colaborat la 
„Glasul Ardealului" și a partici
pat activ, în 1918, la lupta pentru 
unirea Transilvaniei cu România.

Avîntul revoluționar din peri
oada 1918—1921, procesul de cla
rificare ideologică prin care trecea 
mișcarea muncitorească, transfor
marea partidului socialist în partid 
comunist au avut o înrîurire pu
ternică asupra lui Ilie 
Drumul parcurs de el 
marea sa ca simpatizant 
ca militant comunist n-a 
ted,. lipsit de căutări în descifrarea 
și soluționarea problemelor sociale. 
Evoluția realităților social-econo- 
mice și politice din România în 
deceniu) 1921—1931 i-a dat posibi
litatea să înțeleagă tot mai bine ro
lul clasei muncitoare, în frunte cu 
partidul său comunist, în transfor
marea revoluționară a societății 
românești. El s-a alăturat luptei 
partidului, căreia i-a dedicat în
treaga sa energie și capacitate.
Jn perioada 1918 — 1932, ftincțio- 

nînd ca profesor de limba română 
și latină la liceul „Andrei Șaguna" 
din Brașov, a colaborat la „Drep
tatea" organul secțiunii P.C.R. din 
Brașov, affrmîndu-șj atitudinea 
protestatară fată de regimul bur- 
ghezo-moșieresc. încă din acea 
vreme, autoritățile semnalau că 
Ilie Cristea „nutrește și propagă 
ideile socialișt-comuniste atît prin 
grai, cît si prin publicitate" .

A publicat, de asemenea, nu
meroase articole în presa legală 
muncitorească și democratică a- 
flată sub influența partidului („Ga
zeta Transilvaniei", „Cuvîntul li
ber", „Bluze albastre", „Cuvînt 
nou", „Adevărul", „Brasoi Lappok", 
etc.) sub semnătura proprie sau sub 
pseudonimele de M. Caligula, Ion 
PrnletăM, p. Volbură, etc.

în 1931, din însărcinarea parti
dului comunist, sub redacția lui 
Ilie Cristea, a apărut revista „Spre

■mewnawB

Cristea. 
în for- 
și apoi 

fost ne-

stînga“, în cadrul căreia el a 
demascat politica claselor exploa
tatoare de aruncare a greutăților 
crizei pe spinarea maselor mun
citoare. Activitatea sa publicistică 
deosebit de intensă din perioada 
1933—1937 îl evidențiază pe Ilie 
Cristea ca apărător ferm al drep
turilor și libertăților democratice, 
tot mai mult amenințate de fas
cism, militant pentru înfăptuirea 

■ politicii partidului comunist de 
unire a tuturor forțelor democra
tice și patriotice ale poporului 
în vederea apărării independenței 
și suveranității țării, a integrității 
ei teritoriale, propagator al tra
dițiilor înaintate ale școlii româ
nești, ale artei și culturii progre
siste izvorî te din realitățile socie
tății românești. Avînd o temeinică 
cultură marxistă, el a înțeles vi
ciile fundamentale ale societății 
românești din acea vreme, în care 
„libertatea este în funcție de a- 
vere", a întrevăzut- perspectiva 
dezvoltării ei istorice, relevînd .c.ă 
numai „în socialism, prin desfiin
țarea proprietății private și dispari
ția claselor, condițiile obiective de 
afirmare devin egale pentru toți 
indivizii... Democrația devine re
ală, iar societatea înaintează re
pede și sigur cu toți membrii săi“.

Ilie Cristea a activat în condu
cerea organizațiilor legale de masă 
democratice și antifasciste îndru
mate de P.C.R. — Comitetul anti
războinic, Comitetul național anti
fascist, Amicii U.R.S.S., Societatea 
pentru întreținerea raporturilor 
culturale dintre România și Uni
unea Sovietică, Comitetele cetățe
nești etc.

Activitatea sa. revoluționară î-at 
atras prigoana și persecuțiile orga
nelor represive ale regimului bur- 
ghezo-moșieresc. numeroase pro
cese. ani grei de detențiune în în
chisori și laeăre care i-au zdrunci
nat sănătatea. în tot timpul răz
boiului a fost infernal în lagăr. în- 
tîi la Caracal, anoi la Tg. Jiu.

După Victoria insurecției din au
gust 1944. Tlie Cristea. deși grâV 
bolnav. îsi nfjjn acfivit'>tnn de m-n- 
fesor și publicist comunist, ocupînd 

nie de stat S-a stins din viață la 
10 august 1958.

Patriotismul fierbinte, dîrzeniă 
revoluționară de care a fost ani
mat Iile 
comuniști 
exemplu 
astăzi ai
voltă prin 
revoluționare dobîndite prin lupta 
Și

Cristea ■ și alți militant! 
constituie un înalt 

pentru constructorii de 
socialismului, care dez- 

munca lor cuceririle

jertfele grele ale înaintașilor.

Ion IACOȘ
șef de sector
la Institutul de studii istorice 
și social-politice
de pe lingă C.C. al P.C.R.

PROGRAMUL I: 
La microfon, melodia ' 
preferată (8,25). Sfa
tul medicului : Profi
laxia și tratamentul 

xvinMuoviauvn Cronica economică (11,03).
Biblioteci și bibliotecari (12,15). Soliști și orches
tre de muzică populară din diferite orașe ale țării 
(12,30). Succese ale muzicii ușoare (13,13). Afiș ra
diofonic. Emisiunile culturale ale săptămînii (15,05). 
Opera românească și literatura : „Alexandru Lăpuș-? 
neanu" de Alexandru Zirra (16,15). Antena tinere
tului (17,10). Orizont științific (18,05). Varietăți mu
zicale (19,40). O melodie pe adresa dumneavoastră
(20.20) . Teatru radiofonic. Premieră — „Gaița și 
sticletele". Comedie polițistă de Robert Thorhas
(20.45) . Moment poetic. Priveliști moldovenești
(22.45) . Melodiile nopții (0,05). PROGRAMUL II : 
„Patrie, izvor de bucurii" — program de cîntece
(8.20) , Cărțile copilăriei: „Fram, Ursul polar" de 
Cezar Petrescu (lectură dramatizată pentru șco
lari) (9,30). Melodii din fonoteca noastră folclorică 
(10,40). Teatru serial : „Douăsprezece scaune" de 
Ilf și Petrov. (15,30). Arii din opere (15,50). Cronica 
literară de G. C. Nicolescu : Mihail Kogălniceanu 
— „Scrisori. Note de călătorie" (17,40). Din creația 
compozitorului Gherase Dendrino (17,55). Actuali
tatea teatrală : Thalia pe țărmul mării. Turnee ale 
teatrelor pe litoral (19,45). „Metronom ’67“ — edi
ție de luni seara a emisiunii „Melodii-magazin" 
(21,05). Melodii românești (23,07).

luni
lombosciaticii (9,25),
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Ruinele cetății Neamțului atrag noi și noi vizitatori
Foto : Gh. Vințilă

PROGRAMUL 11 
Sfatul medicului : în
grijirea sugarilor în 
timpul verii (9,25). I- 
magini ale patriei în 

muzica simfonică : „Poemul Carpaților" de Alexan
dru Pașcanu (10,30). Cronica economică (11,03). Pe 
scenele cluburilor. Cum își întîmpină oaspeții clu
burile de pe litoral (12,15). Meridiane (15,05). Inșir-te 
mărgărite (emisiune pentru copii) : „Cartea ferme
cată", (basm popular polonez) (17,10). Tribuna radio. 
Partidul Comunist Român — forța conducătoare a 
întregii societăți. Vorbește Grigore Comartin, rec
torul Academiei de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" (18,05). Piese de estradă (18,20). Odă 
litnbii române (18,30). Fonoteca de aur — Eusebiu 
Camilar. Prezintă Petre Dineu (21,05). Melodii-ma
gazin (21,20). Moment poetic. „Cuib și zbor". Ver
suri de Petre Paulescu (22,45). PROGRAMUL II : 
Dansuri de estradă (8,00). Simfonia a V-a în re 
minor, „Reforma", de MendelsSohn-Bartholdy (9,00). 
Ochiul magic (emisiune de știință și tehnică pen- 

' tru~ școlari) (9,30). Antologie de literatură univer
sală. Pagini din volumul de schițe umoristice „Icre 
negre" de Arcadi Avercenko (10,30). Doine și jocuri 
populare (10,45). Concert de prînz (14,08). Opereta 
„Anton Pann" de Alfred Mendelsohn (15,00). Tea
tru serial : „Douăsprezece scaune" de Ilf și Pe
trov (15,30). „Garoafele inimii" — melodii populare 
spaniole culese șl armonizate de Federico Garcia 
Lorca (17,55). Recital de operă : Elena Cerhei și Ni
colai Ghiaurov (18,30). Suită simfonică „Povești din 
Grui" de Marțian Negrea 
(0,10).

marți

(20,00). Concert nocturn

PROGRAMUL I: 
Sfatul medicului : I- 
giena muncii pe șan
tierele de construcții 
(9,25). Cronica econo

mică (11,03). Arii din operete (12,25). Succese ale 
muzicii ușoare (13,13). De ce ? De unde ? De cînd ? 
(emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) (14,15). 
Actualitatea literară (15,05). Recital de operă Petre 
Ștefănescu-Goangă (16,15). Uzina văzută de aproape 
(18,05). O melodie pe adresa dumneavoastră (20,30). 
Atențiune, părinți! „Părinți vitregi". Emisiune 
realizată de Mihai Stoian (21,05). Moment poetic. 
„Freamăt de codru" (22,45). PROGRAMUL II: Es
trada melodiilor (8,00). Noua geografic a patriei 
(emisiune pentru școlari) (9,30). Muzică românească 
in repertoriul interprcților de peste hotare (12,06). 
Teatru serial : „Douăsprezece scaune" de Ilf și 
Petrov (15,30). Melodii de Viorel Doboș (16,00). O 
operă în 30 de minute : „Mireille" de Gounod. Emi
siune de Ada Brumaru (17,10). Teatru radiofonic : 
„Șeful sectorului suflete" de Alexandru Mirodan 
(21.30). Valsuri pentru patru voci și pian la patru 
mîinl de Brahms (23,22).

miercuri

J-.; Program muzical de
dimineață (5,05—8,00). 
Radiomagazinul ascul
tătoarelor (9,30). Cu 

cintecul și jocul prin regiunile patriei (12,25). Recu
noașteți aceste melodii (14,35). Radiosimpozion 
(18,05). Compozitori de muzică ușoară : H. Măli- 
neanu (18,25). Varietăți muzicale (19,40). Antena 
tineretului (21,05). Melodiile nopții (0.05). PROGRA
MUL II : Zile de concediu — muzică ușoară (8,00). 
Tezaur muzical pentru școlari : Muzica Iui Paul 
COnstantinescu și cintecul popular (9,30). Lectură 
în premieră : Ion Istrati „Adolescenți" (roman) ; 
Horia Zilieru : „Versuri" (inedite) (10.30). Album 
folcloric (13,00). Uzina văzută de aproape (13,30). 
Teatru serial : „Douăsprezece scaune" de Ilf și 
Petrov (15,30). Sfatul medicului : Despre conjunc
tivită (16,15). Luminile rampei. Fragmente din spec-

vineri
I:

tacolele Teatrului de operă și balet (17,10). „Cîn- • 
tecele anotimpurilor" — muzică ușoară (18,00). In 
jurul globului (19,45). Melodii românești (23,07).

PROGRAMUL 
Sfatul medicului : Re
guli de igienă în ștran
duri (9,25). „De la 
munte, la mare" — 

program muzical (9,30). Cronica economică (11,03). 
Album muzical CU dedicație (12,25). Îîi slujba patriei 
(17,10). Jurnal agrar (18,05). Antena tineretului : 
„Procesul minimei rezistențe". Radio-anchetă de 
Eugenia Grosu (18.40). Pagini de mare popularitate 
din creația clasicilor noștri ; Ion Creangă — „A- 
mintiri din copilărie" (21,05). Melodii magazin 
(21,25). Melodiile nopții (0,05). PROGRAMUL II : 
Din înregistrările violonistului Constantin Bobescu 
(9,00). Radioracheia pionierilor (9,30). Teatru ra
diofonic : „Chirlța în provincie". Comedie cu cîn
tece de Vasile Alecsandri (10,15). Recital de ope
retă Adriana Codreanu (12,25). „Marea ne-așteaptă“ 
— muzică ușoară (15,00). Teatru serial : „Douăspre
zece scaune" de Ilf și Petrov (15,30). Cadran cultu
ral (18,25). Itinerar turistic românesc (19,40).

PROGRAMUL I: 
La microfon, melodia 
preferată (8,25). Me
tronom ’67 (9,25). Re
vista revistelor econo

mice (11,03). Intîlnire cu melodia populară și inter
pretul preferat (13,30). Arii din opere (14,40). în 
jurul globului (18,05). înregistrări de la recitalul 
cu public „De la Shakespeare la Arghezi" — poe
zie universală de dragoste (21,05). Muzică de dans 
(21,35). Unda veselă (23,10). PROGRAMUL II : „Zi 
de vară" — muzică ușoară (8,00). Cîntece de Ion 
Hartulary-Darclee (8,20). Recital vocal Arfa Flo- 
rescu (9.00). File de legendă : Legenda minăstirii 
Putna. Scenariu radiofonic de Dumitru Almaș 
(9,20). Pagini din muzica preclasica italiană (10,03). 
Tenori celebri : Joseph Schmidt (12.45). Melodii 
populare din regiunile patriei (15,15). Teatru serial : 
„Douăsprezece scaune" de Ilf și Petrov (15,30). Din 
repertoriul interpreților Gigi Marga și Charles Az
navour (16,30). Muzică ușoară cu Betty Curtis și 
Victor Bunea (18,00). Concertul in Re major pentru 
violoncel și orchestră de Haydn. Solist Radu Aldu- 
lestu (18,22). Din înregistrările Măriei Tănase 
(19,30). Scriitori Ia microfon : Radu Theodoru. Des
pre romanul istoric (19.45). Noapte bună, copii : 
„Căsuța din pădure" de Frații Grimm (20,30). Me
lodii românești (23.07).

sîmbătă

a™» PROGRAMUL I : 
Teatru radiofonic pen
tru copii : „Jurnalul 

catan unei prietenii" — sce
nariu de Alexandru 

_ ------ „Transmitem pentru sate"
(9,J.5). Varietăți muzicale (9,55) - • ■
și interpreții lor : Ion Vodă din opera „îotî Vodă' 
cel Cumplit" de Gheorghe Dumitrescu (Petre Ște- 
fanescu-Goangă și David Ohanesian) (15,10), întîl- 
nire cu melodia populară și interpretul preferat
(15.30) . Teatru scurt: „Analfabetul" de Branislav 
NUsȘici (20.30). Ritm și grație — muzică de dans 
(23,00). PROGRAMUL II : Caruselul melodiilor 
(9,00). Radio-atlas (10,03). Concert de prînz (13,18). 
Mazurci de Chopin interpretate de Arthur Rubin
stein (15.00). Concurs cu public (15,10). Pagini ce
lebre din opere (15,40). „La horă-n sat" — cîntece 
Si jocuri populare (16,30). Recital de vioară Lola 
Bobescu (20,00). Concert de melodii românești
(20.30) . Ciclul Simfoniilor de Beethoven. Simfonia 
a V-a în do minor (orchestra Filarmonică din Ber- E 
lin. Dirijor Herbert von Karajan) (23,20). Dans în ’ 
miez de noapte (23,53).

duminică
Ovidiu Zotta (8,00).
(9,15). Varietăți muzicale (9,55). „De toate pentru !! 
toțr (12,00). Estrada duminicală (13,10). Personaje |

I

• SPARTACUS - film pentru 
ecran panoramic : PATRIA ■—
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
© COMISARUL X - cinema
scop : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 1993 orele 17,15. se
ria 1997 orele 20) ; REPUBLICA
— 11,30 ; 14 ț 17 ; 19,15 ; 21,30,
BUCUREȘTI - 11,15 ; 13.30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, STADIONUL
DINAMO - 20,15.
C PESCARUL DIN LOUISIA
NA : LUCEAFĂRUL — 12,30,
15.30 ; 17,45 ; 20, FESTIVAL -
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
MODERN — 11,45 ; 14 ; 16.30,
ARENELE LIBERTĂȚII — 20.30. 
FEROVIAR — 11 ; 13,15 ; 15.30 ; 
18 ; 20,30, EXCELSIOR - 12,15 ; 
14,30; 16,45; 19,15; 21,30.

® COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR — cinemascop : CAPI
TOL — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30; 
21; la grădină — 20,30, GRĂDI
NA BUCEGI — 20,15, GRIVITA 
(completare Și acum... puțină 
gimnastică) — 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21, GLORIA - 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELO
DIA — 11,15 ; 13,30 ; 16,16 ; 18,45; 
21.
® N-A DANSAT DECÎT O 
VARA : CINEMATECA — 10 ; 
12 ; 14; 16,30.
© CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN - 9,30 ; 12,15 ; SENTIWTA
— 15 ; 18 ; TATĂL SOLDATU
LUI - 20,45 : CENTRAL.
0 CRĂCIUN ÎNSINGURAT : 
VICTORIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
© Denunțătorul: union 
(completare Strănutul) — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
® PROGRAM PENTRU COPII: 
DOINA — 9 ; 10.
© STRĂINA i DOINA (comple
tare Dialog cu stelele) — 11.30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
» ALO, JAPONIA I - RĂS- 
PÎNDIREA FRUCTELOR Șl SE
MINȚELOR - GUSTAV FACE 
CURĂ DE SLĂBIRE : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
® MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop ; GIULESTl (com
pletare Escapada) — 15,30 ; 18 ; 
20,30. FLOREASCA (completare 
Orizont științific nr. 5/1967) —
11.15 ; 13,30 ț 16 ; 18.30 ; 20,45.
© MOARTEA VINE PE PLOA
IE : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare O uzină de 
lapte) — 16 ; 18.15 ; 20,15.
» PENTRU UN PUMN DE DO
LARI —• cinemascop : DACIA 
(completare 
nr. 4/1967) • 
tlnunre. TOMIS 
Tradiții) - 11,15 ;
18,30 : la grădină — 20,30.
® ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18 ; la grădină — 20,30, LIRA 
(completare ȘCoala mamei) — 
15 ; 17.30 ; 20.
9 ZODIA FECIOAREI — cine-

RĂS-
FACE

cinemascop :
j Orizont științific
— 7,15 — 21 în con- 

(completare 
13,30 ț 16 ;

mascop : GRĂDINA DOINA —
20.30, GRADINA FESTIVAL —
20.30.
o LOCOTENENT CRISTINA : 
CRÎNGAȘl (completare Ftiga 
Dușkăi) — 15 ; 18 ; 20.30.
® HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN — cinemascop : 
BUCEGI (completare . Cristale 
fără taine) — 11,15 ; 16 ; 18,15 ; 
20,46.
» FANFAN I,A TULIPE: GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20.30. 
e TIMIDUL : UNIREA (comple
tare Jucării) — 15.30 ; Î8.
O> LADY MACBETH DIN SI
BERIA — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Chemarea 
vulcanilor) - 15,30 ; 18 ; 26.30. 
® FERNAND COW-BOY : VI- 
TAN — 15,30 : 18.
o PRINTRE VULTURI — ci
nemascop ■ MIORIȚA (Corrtple- 
tare Orizont științific nr. S/19S7)
— 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA
(completare Uneltele gîndirii) — 
11 ; 13.30 : 16 • 18.30 ; 21.
® RIO CONCHOS — cinema
scop : POPULAR (completare 
Peotihal — 15,30 ; 18 ; 20.30.
ffi BANDA DE LAȘI ! MUNCA 
(Completare Gitfdav pesimistul)
— 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© JUANA GALLO : MOȘILOR
— 15.30 ; 18 ; la grădină — 20.15. 
© JOE LIMONADA : COSMOS 
(completare Trezirea) — 15,30 1 
18 : 20.30.
® MONTPARNASSE 19 : VII
TORUL (completare F.scnpa'la)
— 15,30 ; 18 ! 20,30. COTRO-
CENt — 15.30 ; 18 ; 20.30.
o SPIONUL — cinemascop :

■ COLENTINA (completare Dia
log ou stolele) — 15.30 ■ 17,45, 
s> IERBURI amare ! RAHO
VA (completare Șopîrla) 15,30: 
18 : 20.15.
o WAP.LOCK — cinemascop : 
GRĂDINA UNIREA (completa
re Jucării) — 20.30.
<? A FOST Cîndva HOT — 
cinemascop : GRĂDINA VITAN
— 20.30.
a FOTO HABER: GrăDTNA 
COLENTINA (Completare Dia
log cu stelele) — Jo.So.
© TUDOR — cinemascop (am
bele serii) : GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PArc (completare
Mama lui Adrian) — 20,1.4 
0 DILIGENTA : GRĂDTNA
LIRA — op.30
® FRANfcH-CANCAN : GRA- 
TMNA RAHOVA (completare 
f” ’rîca de împachetat fum) — 
2.0,30.

a Teatrul „Ion Creangă'1 (în 
Parcul Ioanid) : SÎNZIANA SI 
PEPELEA - 20, s
© Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) ; FANTO- 
MAS LA REVISTA (spectacol 
prezentat de Teatrul muzical 
din Galați) — 20. J
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Încheierea Ieri la ștrandul 
Tineretului

„Regatei
Concursul

internațional

„Regata Snagov", tradiționala competiție de 
caiac-canoe, aflată la Cea de-a X-a ediție, s-a 
încheiat cu un deplin succes al .concurenților 
români, care au cîștigat 13 din cele 18 probe 
înscrise în program. Una din cele mai intere
sante curse din ziua a doua a fost cea de 
canoe 1 000 m în oare vlcccampionul olimpio 
Andrei Igorov (România), l-a întrecut Ia mare 
luptă cu 3 zecimi de secundă pe colegul său de 
antrenament Lipalit. Aurel Vernescu și Atana- 
sie Sciotnic au confirmat buna lor pregătire, 
cîștigînd la caiac II (1 000 m) cu timpul de 
3’26”8/10. Echipa română, în formație cu Ver
nescu, Sciotnic, Turcaș, Pocora a terminat vic
torioasă și Ia ștafeta caiac 4 x 500 m întrecînd 
selecționata R.S.F.S. Ruse. Valoroasă este și 
performanta caiaeistelor noastre Vioriba Du
mitru și Valentina Scrghei, situate pe primul 
Ioc la proba de 500 m cu timpul de l'53”5/10, 
înaintea cuplului Subina—Levcenko (R.S.F.S, 
Rusă).

Dintre concurenții străini s-au remarcat caia
cul feminin de 4 al R.S.F.S. Ruse si calacistul 
austriac Pfaff. învingător în clasica probă de 
1 000 m cu timpul de 3'50”.

...Mai sînt cîteva mi
nute pînă la start. Pe 
pistele de apă, caiaciș
tii, făcîndu-și încălzi
rea, schimbă ultimele 
„priviri tactice" cu an
trenorii aflați pe mal, 
fiind însă atenți la 
chemarea starterului. 
Dar iată, fix la miezul 
zilei, se dă plecarea.

De la bordul șalupei, 
conduse de antrenorul 
Simion Ismailciuc, ve
chiul nostru campion 
olimpic de canoe, ur
mărim, pe o căldură 
insuportabilă, una din
tre cele mai pasionate 
finale disputate ieri în 
cadrul „Regatei Sna
gov" — finala echipa
jelor de caiac 4 (10 000 
m). Padelele încep â 
se mișca cu o mare iu
țeală ; este de prefe
rat, încă din plecare, o 
poziție cît mai bună. 
La conducere Se află 
echipajul prim al Ro
mâniei, talonat îndea
proape de cel sovietic. 
La distanțe de jumă
tăți de barcă sînt și ce
lelalte șapte formații,

printre care Cehoslova
cia, Iugoslavia, Italia.

Ne apropiem de pri
mul viraj. în frunte, ro
mânii. Ei atacă primii 
baliza de întoarcere de 
la 1 500 m. Prin fața 
„malului tăiat", caia
ciștii sovietici iau un 
ușor avans- La trece
rea prin fața tribunei 
oficiale, prin dreptul 
pontoanelor de unde se 
dăduse Startul, situația 
e aceeași. Românii însă 
forțează la ieșirea în 
linie dreaptă și trec la 
trenă. Mișcările caiaciș- 
tilor ne lasă impresia 
că padelele (patru cîte 
patru) sînt acționate de 
O singură forță.

Sesizăm o scurtă .ex
clamație de părere de 
rău la Ismailciuc. „Ce 
s-â întîmplaț ?“ Nimic 
grav 1 unul dintre com
ponență echipajului 
nostru — Ivanov, se 
pare — a scăpat pade- 
la din mînă, caiacul 
functionînd, pentru o 
clipă, doar în trei pis
toane. „Defeoțiunea" se 
remediază și, din nou, 
cu toate forțele, caia-

ciștii români pornesc 
mai deciși la luptă.

Sîntem dincolo de 
jumătatea cursei. Lup
ta celor două protago
niste se întețește. Din 
spate însă, cu forțe 
parcă ceva mai proas
pete, se apropie echi
pajul Cehoslovaciei. De 
altfel, aceste formații 
— se vedea clar încă 
după prima parte a în
trecerii — își vor dis
puta medaliile. Ultimul 
viraj. Românii, mereu 
în față, au culoarul in
terior. Caiaciștii sovie
tici sînt la numai o ju
mătate de barcă, în 
plasă. Datorită acestei 
poziții ei își menajează 
întrucîtva forțele.

Pe ultimii 1 000 de 
m, conform regulamen
tului, mersul în plasă 
devine interzis. Aci ca
iaciștii români lansează 
ultimul atao. Strocul 
lor este impresionant. 
Istoricul cursei se cla
rifică. România, prin e- 
chipaiul alcătuit din 
Artimov, Ivanov, Te- 
rente și Calenic, nu 
mai poate pierde locul 
întîi. în urmă, lâ două- 
trei lungimi de barcă, 
caiaciștii sovietici. Pe 
locul trei — sportivii 
cehoslovaci*

de sărituri

BRAȘOV (prin telefon). — 
După ce Vineri a avut loc con
tratimpul individual, iar sîm
bătă campionatul de fond, 
ieri, în cea de-a treia zi cicliș
ti brașoveană, s-a disputat 
tradiționala competiție „Cupa 
Dezrobirea". S-au disputat în 
total șase probe. Fără îndoială, 
de cea mai mare popularitate 
s-au bucurat cursele rezervate 
veteranilor pedalei, cicliști ale 
căror nume figurează pe lista 
fruntașilor curselor de acum 
15—20 de ani.

O scurtă privire retrospecti
vă asupra celor trei zile de 
întreceri cicliste de la Brașov 
scoate în relief un lucru im
portant : creșterea evidentă a 
valorii rutierilor noștri ju
niori. La contra-timp indivi
dual, juniorii mari au realizat 
pe 30 km (cu numai 10 km
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N.B. — Sîntem ne- 
volți să atragem pe 
această 
ția 
și mai ales 
tineri care 
țeleg că în 
Competițiilor 
este necesar 
respecte pe 
Snagovtilui o 
disciplină în Circula
ția bărcilor simple, a 
ambarcațiunilor cu 
motor, a schiurilor 
nautice în zona re
zervată concursului.
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La ștrandul Tineretului din Capita
lă s-a desfășurat un concurs interna
țional da Sărituri în apă la Câre âu 
luat parte sportivi din R. D. Germană, 
Ungaria și România. Concurentul ro
mân Ion Ganea a repurtat un dublu 
Succes, cîștigînd probă de platformă și 
pe cea ds trambulină. La feminin pe 
primul loc la trambulină s-a clasat Me
lania Trăistâru (România), urmată de 
Claudia Reiche (R D.G.). în prbba de 
platformă, victoria a revenit sportivei 
maghiare Maria Toth, secondată de 
Melânia Trăistâru.

mai puțin decît seniorii) o me
die orară de 42,900 km, iar ju
niorii mici (pe 15 km) : 42,220 
km pe oră. Sînt adevărate re
corduri în materie, medii ora
re pe care o bună parte dintre 
seniori nu le pot obține. In 
campionatul de fond, deși au 
plecat cu 10 minute mai tîr
ziu, fruntașii cursei juniorilor 
au ajuns din urmă o parte din 
plutonul seniorilor, ureînd apoi 
spre Pîrîul Rece cu evident 
mai multă forță. Șl dacă o 
astfel de comparație cu senio
rii n-ar spune prea mult, rit
mul în care juniorii au parcurs 
dificilul traseu ne indică, fără 
echivoc, valoarea crescindă a 
acestor tineri sportivi. Sînt, 
printre juniori, o serie de ta
lente care ne dau speranțe : 
triplul campion republican 
Cristian Tudoran (Brăila), Ion 
Miculan (Ploiești), Ion Selejan 
(Cluj), M. Băcanu (Brăila), P. 
Dolofan (București), A. Suciu 
(Brașov), I. Florea (București), 
I. Rădăcină (Ploiești). Firește, 
federația de. specialitate n-ar 
face rău dacă și-ar îndrepta 
privirile și sprijinul material 
îndeosebi spre juniori, deoa
rece ei și numai ei pot aduce 
revirimentul așteptat în ciclis
mul românesc.

In totală opoziție cu juniorii, 
o mare parte dintre seniori au 
concurat blazați, lipsiți de in
teres, stare penerată Se pâre de 
faptul că. nimeni nu-i trage la 
răspundere pentru investițiile 
materiale pe care le irosesc. în 

. afara a 8—iO alergători, în 
fruntea cărora trebuie mențio
nat neobositul Gabriel Moieea- 
nu, ceilalți S-au comportat 
submediocru. Din echipa care 
azi pleacă la startul „Turului 
R. D. Germane", sîmbătă, în 
campionatul de fond, numai 
Fr. Gera a venit la 2’04" de 
Efrlîl Rusii, Cîștiffătorul probei. 
Ceilalți (I. Stoica, W. Ziepler, 
Gh. Moldoveanli, V Egyed) au 
abandonat sau au sosit cu ne- 
permis de multe minute întîr- 
ziere. H. N.
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Avionul de Paris a readus aseară 
în Capitala, după o absență de 
șase săptămîni, pe componenții lo
tului de scrimă al țării noastre, 
care au participat la campionate
le mondiale de la Montreal (Cana
da). După cum se știe, trăgătorii 
și trăgătoarele noastre au avut o 
comportare excelentă, Încheiată cu 
cel mai valoros bilanț din istoria 
scrimei românești: campioni mon
diali la floretă pe echipe băieți

(I, Drîmbă, T. MutsșanU, I. Falb, 
M. Țiu), cîștigători ai medaliei de 
bronz la floretă pe echipe fete (E. 
Iencic, A. Ene, O. Szabo, 1, Driftibă) 
și un loc IV în întrecerea indivi
duală feminină.

La sosire, scrimerli au fost în- 
tîmpinați de reprezentanți ai 
U.C.F.S., rude, prieteni, sportivi, su
porteri oare le-au făcut o căldu
roasă primire, felicitîndu-i pentru 
victoriile obținute.

Fott> : R. Costin

„MONDIALELE
Campionatele mondiale de scri

mă au continuat la Montreal cu 
proba de spadă pe echipe. în sfer
turile de finală s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Franța—Polo
nia 3—7 ; Suedia—italia 8—8, dăr 
suedezii cîștigă la tușaveraj

DE SCRIMĂ 8
I 
I

IACA, IUI ICpilU’ 
va întrece cu |

(57—59) ; U.R.S.S.—Elveția 9—2 ;
Ungaria—Austria 9—2.

în semifinale, spadasinii francezi 
întîlnesc echipa Suediei, iar repre
zentativă U.R.S.S. se 1 
formația Ungariei.

COMPETTni /

Un nou record european la înot
Echipa masculină de înot a Franței a doborît 

recordul european în proba de 4X200 ni liber cu 
timpul de 7’58”6/10. Vechiul record deținut de echipa 
U.R.S.S. era de 8’00”2/10*

cadrul săptămînil preolimpice programată in luna 
octombrie la Mexico.
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Finala zonei europene
a „Cupei Davis" 55 1:

.j-

Rugbîștii francezi învinși în R..S.A.
Disputai la Durban, meciul dintre echipele de 

rugbi XV ale Republicii Sud-Africane și Franței 
s-a terminat cu scorul de 26—3 (18—3) în favoarea 
gazdelor.

Finala zonei europene a „Cupei Davis", care a 
opus la Barcelona echipele db tenis ale Spaniei și 
U.R.S.S., a luat sfîrșit cu rezultatul de 4—1 în fa
voarea jucătorilor spanioli. în ultimele două partide 
de Simplu, Santanâ l-a învins cu 6—0, 6—3, 6—3 pe 
Metreveii, iar J. Gisbert a cîșligat cu 2—6, 6—4, 
6—3. 6—0 în fata lui Leyus. De remarcat că singu
rul punct al echipei sovietice l-a realizat cuplul 
Metreveii—Lihaciov, cîștigător cu 6—3, 3—6, 6—4, 
6—4 în fața perechii Santana—Arilla.
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S-a încheiat campionatul 
experimental de fotbal al S.U.A.

I
Echipa engleză de fotbal Wolverhampton a cîști

gat finala „campionatului experimental" desfășurat 
în S.U.A., învingînd la Los Ahgeles cu scotul de 
6—5 (după prelungiri) echipa scoțiană Aberdeen. 
Acest meci, la care au asistat 17 000 de spectatori, 
s-a terminat cu o adevărată lovitură de teatru, golul 
victorios pentru Wolverhampton fiind marcat în 
propria poartă de un jucător scoțian.

Marele premiu automobilistic al Marii Britanii, 
disputat (în formula I) la Sileverstone, s-a încheiat 
cu succesul englezului Jim Clâfk (pe Lotus Ford), 
învingătorul a acoperit 386 km în Ih 59’25” cu o 
medie orară de 189,280 km. Pe locul doi s-a clasat 
Denys Hulme (Noua Zeelandă). Campionul mondial 
de anUl trecut, australianul Jack Brabham, s-a si
tuat pe locul patru.

Sosire „roată-n roată" în etapa 
de ieri a „Turului Franței"

„Turul Frântei" a continuat ieri, după o zi de 
repaus, cu etapa â 15-a (Sete—Toulouse, 230 km). A 
cîștigat la sprint rutierul vest-german ROlf WolfS- 
hohl în fata olandezului Zilverberg, cu care a sosit 
roată în roată. Ambii au fost cronometrați în

* t . 6h 28’23". FfanceZul Roger Pingeoti își menține tri“
In camoionatul european de fotbal; cotii galben, urmat de compatriotul său Letort la 

4’05” și spaniolul Jimenez la 5’. Cu etapa de astăzi, 
TOUlouse—Luchon, caravana intră în Pirinei.

Etapa a 4-a a competiției de amatori Tour de l'A- 
cu 
cu

CE FACE „MARELE ABSENT"?

U.R.S.S. — Grecia 4-0 (0-0)
Ieri la Tbilisi, într-un meci contînd pentru grupa 

a 3-a a Campionatului european de fotbal, selecțio
nata U.R.S.S. a învins cu 4—0 (0—0) reprezentativa 
Greciei. Golurile au fost marcate de Banișevskl (2), 
Sabo (din lovitură de la 11 m) si Cislenko.

venir, Beziers—Toulouse (184 km) s-a încheiat 
victoria francezului CiaUde Guyot, cronometrat 
timpul de 4h 39’41".

Nou în atletism: 
piste din material plastic

în cadru] unui concurs „omnium" disputat pe 
velodromul din Marsilia, ciclistul francez Jacques 
Anqueti] — marele absent din „Turul Franței" — â 
cîștigat proba de semifond (bu antrenament meca
nic), învingîndu-1 pe belgianul Eddy Merckx. în 
proba de viteză, pe primul loc s-au clasat italienii 
Adorond și Zandcgu.

„Cupa Rappan" 
în plină desfășurare

în semifinalele turneului internațional de tenis 
de la Anvers, australianul Roy Emerson l-a elimi
nat cu 8—6, 7—5 pe francezul Pierre Darmoii, iar 
indianul Krishnan a cîștigat cu 6—3, 6- -3 în fata 
lui Jauffret (Franța). în finala probei de simplu 
femei, braziliana Maria Bueno a suferit o întindere 
musculară la braț, fiind nevoită să abandoneze cînd 
scorul, în meciul cu belgiana Christiaune Mercelis, 
era 6—8, 2—1.

Cu prilejul unei conferințe de presă, președintele 
Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice din 
Mexic, Pedro Ramirez Vasquez, a confirmat hotă- 
rtrea de a se utiliza, la probele de sărituri și arun
cări, piste de elan și sectoare din material plastic 
(„Tartan"), antiderapant și inalterabil. Astfel, pen
tru prima oară în istoria olimpiadelor vor apare 
pistele „artificiale". Acestea vor fi verificate în prea
labil la Jocurile Panamericane de la Winnipeg și în

Meciurile disputate în competiția de fotbal „Cupa 
Rappan" s-au soldat cu următoarele rezultate : S.K. 
Leipzig—Norrkoping (Suedia) 4—0 (3—0) ; Schalke 
04 (R.F.G.)—Zaglembie Sosnowieo (Polonia) 1—0 
(1—0) ; Ruch Chorzow (Polonia)—First Vienna 
3—1 (1—0).

în cursa clclistă unională de fond, după 5 etape 
conduce Vladimir Cerkasov. Etapa a 5-a Simfero
pol-Sevastopol (164 km), a revenit cunoscutului ru
tier Gainan Saidhujir» cu timpul de 4h 23’54”. Pe 
locul doi a sosit Aleksandr Kulibin.

(Agerpres)

Incepînd de duminică 
dimineața, prin fața si
criului cu corpul neînsu
flețit al academicianului 
Tudor Arghezi, strălucit 
reprezentant al culturii 
românești, depus în holul 
Ateneului Român, au ve
nit să-și ia un ultim ră
mas bun numeroși bucu- 
reșteni. Pe inima maes
trului, care a încetat să 
mai bată, doarme un bo
boc sîngeriu de trandafir. 
Deasupra catafalcului, pe 
un panou îndoliat, se află 
fotografia cu chipul atît 
de îndrăgit și respectat 
al marelui poet și proza
tor al poporului nostru. 
Aljniate în fața catafalcu
lui, pernițe de catifea vi
șinie poartă ordinele și 
medaliile românești și 
străine conferite lui Tudor 
Arghezi pentru meritele 
sale nemuritoare de crea

tor și patriot. Jur împre
jur străjuiesc numeroase 
coroane de flori.

Tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, 
Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Cosma, preșe
dintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei, Ștefan 
Bîrlea, Bujor Sion și Ion 
Stoian, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., au pre
zentat 
brilor 
lui.

Au 
menea, condoleanțe con-

condoleanțe mem- 
familiei defunctu-

exprimat, de ase-

ducerea Uniunii Scriitori
lor, în frunte cu acad. 
Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii, Prezidiul 
Academiei, în frunte cu 
acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei.

In acordurile marșurilor 
funebre, numeroși cetă
țeni ai Capitalei, tineri și 
vîrstnici, admiratori ai o- 
perei celui 
ca nimeni 
virtuți ale 
mân s-au perindat prin 
fața catafalcului, aducînd 
un vibrant omagiu de
functului.

Au făcut de gardă aca
demicieni, scriitori, repre
zentanți ai altor uniuni 
de creație, profesori, cer
cetători din institutele 
Academiei, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, 
ai instituțiilor de cultură, 
țărani cooperatori.

care a cîntat 
altul înaltele 
poporului ro-

Au fost depuse coroane 
de flori din partea Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Con
siliului de Miniștri, Pre
zidiului Academiei Repu
blicii Socialiste România, 
Uniunii Scriitorilor, Co
mitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Consi
liului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenți
lor, Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al o- 
rașului București, Comi
tetului Național pentru 
Apărarea Păcii, Consiliu
lui Național al Femeilor, 
a uniunilor de creație, 
Universității din Bucu
rești, a unor întreprinderi 
și instituții din Capitală.

Adunarea de doliu de la
în . aula Academiei a avut loc du

minică după-amia2ă o adunare de 
doliu organizată de Academia Re
publicii Socialiste România, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă 
și UtiiUnea Scriitorilor în memoria 
marelui poet și prozator al țării 
noastre, academicianul Tudor Ar
ghezi.

în prezidiul adunării au luat loc 
acad. M^ron Nicolescu, președintele 
Academiei, acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Scad. Al. Rosetti, Al. Dima, 
Eugen Jebeleanu, Radu Voinea, se
cretar general al Academiei, mem
bri corespondenți, criticul literar 
Vladimir Streinu.

Adunarea a fost deschisă de acad. 
Miron Nicolescu.

Acad. Al.. Rosetti a evocat marea 
personalitate artistică a dispărutu
lui, asemuindu-1 cu un „Vrăjitor, 
care din humă și puțină apă a 
durat un palat de cleștar". Vorbi
torul a relevat contribuția nepieri
toare adusă de Tudor Arghezi, ar
tist neîntrecut al cuvîntului, la 
îmbogățirea patrimoniului' litera
turii române cu opere de geniu, 
străbătute de o incandescentă dra
goste pentru patrie. Prin lucrările 
sale, de o puternică originalitate, 
literele românești au atins înalte 
culmi, cîștigîndu-și un loc deose
bit în peisajul culturii universale,

Al. Dima, directorul Institutului 
de istorie și teorie literară „George 
Călinescu", s-a referit în cuvîntul 
SaU ta vasta activitate de peste 
șapte decenii a lui Tudor Arghezi 
câ poet de seamă al națiunii ro
mâne, participant la marile eveni
mente âle Istoriei poporului nostru, 
exponent al sensibilității și gîndi
rii sale. Poetul a cîntat peisajul 
geografic și social al țării, îndeo
sebi ținuturile ce-i alcătuiau baș-

tina, întinsele șesuri cu ciuturile de 
fîntînă, măgurile și dealurile mol
come, livezile locurilor natale, că
tunele familiare cu drumuri și că
rărui. Sintetlzînd în vasta sa crea
ție valorile morale și estetice ale 
oamenilor de pe aceste locuri, Ar
ghezi a realizat în literatura ro
mână cea mai importantă sinteză 
poetică a veacului.

Vorbind despre confratele cel 
mai de seamă al scriitorilor ro
mâni contemporani, criticul Vla
dimir Streinu a arătat în cuvîntul 
său că Tudor Arghezi s-a ridicat 
încă de copii de lîngă Eminescu și 
Macedonski dintre poeții români, 
iar dintre cei străini de iîngă 
Baudelaire și Hugo, a.iungînd ia 
glorioasa im maturitate înconjurat 
de piscuri românești ca Bacovia, 
BJâga, Barbu și alții, ca și de culmi 
europene ca Valery, Esenin și 

. Rilke. Prin el s-a stins poetul na
țional cel mai de seamă al timpului 
nostru și totodată s-a stins unul 
dintre poeții universali ai secolului 
nostru. Autorul „Cuvintelor po
trivite", ai „Florilor de mucigai", 
ai.„Cîntăril omului" și al altor nu
meroase culegeri de versuri și 
proză a și devenit element al bio
sferei noastre spirituale. Viața și 
activitatea neîntrecutului maestru 
ai cuvîntului sînt pilde vii pentru 
generațiile de poeți, aflate sub im
boldul geniului arghezian. în con
tinuare, vorbitorul a arătat că opera 
lui Tudor Arghezi se bucură de 
dragostea și prețuirea milioanelor 
de cititori în inimile cărora amin
tirea poetului va dăinui mereu.

Criticul literar Dumitru Micu a 
vorbit despre amploarea și com
plexitatea operei argheziene, des
pre înaltele idealuri ale umanis
mului și progresului social care 
și-au găsit expresie în creația ma-

(Urmare din pag. I)

utllizîndu-se cel alimentar, de a- 
semenea scump. S-a creat deci 
un adevărat cerc vicios : o soluție 
științifică Superioară nu este apli
cată în producție deoarece, judecată 
nUmai la suprafață, materialele nece
sare par prea scumpe iar utilizarea 
ei în întregime nerentabilă. Dar 
aceste materiale nu pot fi fabricate 
lâ prețuri mai convenabile, deoare
ce întreprinderile care le produc nu 
se simt interesate în acest sens, 
pentru că nu au perspectiva certă 
a unor comenzi apreciabile. Solu
ționarea problemei nu poate fi gă
sită decît cu concursul tuturor fac
torilor- interesați. Recent, Comisia 
de sudură a Academiei a convocat 
o ședință ia care s-a stabilit calea 
ce trebuie urmată : sîrma și bioxi- 

fabrice la pre- 
îtttreprinderile 

prO- 
pen- 
mai

dul de carbon să se 
țuri rezonabile, iar 
vor fi impulsionate 
cedeul, creînd astfel 
tru consumul lor în 
mari.

Din exemplul enunțat mai 
reiese și un alt aspect care nu

să aplice 
debușeuri 
cantităti

sus 
tre

buie neglijat : în eficiența investi
gațiilor științifice este Interesat în 
primul rînd cercetătorul. Acesta 
poate interveni atunci cînd are de 
a face cu o conducere tehnică de 
întreprindere care vădește o viziune 
limitata în legătură cu eficiența eco
nomică a unei cercetări. Angrena
rea cercetătorilor, a oamenilor de 
știință la conlucrarea directa cu pro
ducția apare utilă si. sub acest as
pect, ea condiționează esențial ran
damentul investigațiilor. Dar pentru 
a realiza acest lucru cercetătorul tre
buie să fie el însuși eliberat de o se
rie de operații și activități de rutină 
mărunte — care-i revin în urma ab
senței din laborator a tehnicienilor 
și muncitorilor calificați, indispensa
bili în cercetarea tehnică. La Centrul 
de cercetări tehnice din Timisoara al 
Academiei, raportul dintre numărul 
cercetătorilor și cel al personalului 
auxiliar este de 1,35, adică cu mult 
sub cifrele cele mai modeste din 
alte unități de acest profil (în medie, 
peste 2) Cînd spun această, mă gîn- 
desc la condițiile noastre concrete 
de muncă. Frăgilizarea metalului, de 
pildă, în urma unui proces de su
dare sau formare este studiată, prin 
măsurări șablon ale durității, timp 
de 2—3 zile — lucrări pe care în 
momentul de fată le efectuează cer
cetătorul în lipsa tehnicianului. A- 
ceasta conduce la pierderea unui 
timp prețios, cînd specialistul s-ar 
putea consacra cercetării, colaboră
rii mai strînse cu producția.

Este adevărat însă că. uneori, astfel 
de situații deficitare își pot găsi re
zolvarea chiar printr-o mai adincă 
conlucrare cu întreprinderile par-

cademie
ralul scriitor al secolului nostru. 
Dînd glas miniilor și bucuriilor . 
poporului, Tudor Arghezi a lăsat, 
după o trudă ■ îndelungată pe ogo- , 
rul literelor, creații de o nease
muită frumusețe. El a lăsat poste
rității pagini viguroase străbătute 
de suflul istoriei contemporane, . 
profunde, tulburătoare meditații, 
versuri de o frumusețe cînd can
didă, cînd mușcătoare, poeme în 
proză relevînd miracolele zilnice. 
Sporind, ca puțini alții, valorile lite
raturii naționale, a arătat vorbito
rul, poetul a îmbogățit, prin a- 
ceasta, sufletul poporului nostru. 
Scrierile sale au înrîurit profund 
cugetele noastre. în geografia spi
ritului. Tudor Arghezi e numele 
unuia dintre cele mai înalte 7 
piscuri ale tărîmurilor stăpînite de ‘ 
geniul creator românesc.

Referindu-se la înaltele virtuți . 
artistice ale operei poetului, criti- ; 
cui literar Ion Dodu Bălan a ară- • 
tat că versul arghezian se remarcă 
prin plasticitatea imaginilor, prin 
darul îmbinării celor mai neaștep
tate și mai sugestive cuvinte și 
rime, prin concizia frazelor încăr
cate de sens și vigoare, prin bo- • 
găția conținutului de idei și sen
timente. Inzestrînd cuvîntul cu o 
mare concretitudine, sporind su
plețea și concizia construcțiilor, 
dezvoltînd metaforismul, a spus 
vorbitorul, Tudor Arghezi a sta
bilit mijloacele proprii ațe gîndirii 
poetice, a unit cele mai autentice 
tradiții naționale cu spiritul ino
vator și a sporit considerabil te
zaurul liricii contemporane. A- 
ceste frumuseți nu reprezintă o 
lumină miraculoasă. E lumină din 
lumina spiritualității noastre. Sal
tul acesta în limba poetică româ- ' 
nească l-a realizat print,r-un sub
stanțial contact cu creația popu
lară.

(Agerpres)

Randamentul
în știință
tenere. Astfel, Uzina constructoare 
de mașini din Reșița, cu care cola
borăm în legătură cu comportarea 
la sudare a unor oțeluri slab aliate 
cu mangan ( destinate construcțiilor 
de la Porțile de Fier), a degrevat 
secția noastră de o serie de lucrări, 
pregătind cu grijă 600 de epru- 
bete, ceea ce a permis reducerea 
considerabilă a timpului de cerceta
re. Credem că printr-o planificare 
bună, eficientă, orice mare unitate 
din construcția de mașini, dotată de 
regulă cu un sector de prelucrare 
mai mare decît al centrului nostru, 
poate să furnizeze cercetării un ast
fel de sprijin.

Colaborarea strînsă cu producția 
permite o asemenea conturare a 
soluțiilor, îneît oricît de com
plexe ar fi acestea, dorința de 
a le aplica — în cazul în care 
ele prezintă în mod real avan
taje economice — să nu fie umbrită 
de nici un fel de reținere. Spre e- 
xompiu, fluxul Ceramic pentru suda
rea otelurilor inoxidabile, de care 
vorbeam mai înainte, a avut ciclul 
idee științifică — asimilare indus
trială foarte scurt, tocmai pentru că 
a corespuns acestei condiții. Cerce
tările au durat 3 luni, încercările 
prototip — o lună, Iar întreprinde
rea de montaje a Ministerului Indus
triei Chimice l-a aplicat și ea rapid, 
întrucît avea 7 rezervoare care nu 
puteau fi altfel sudate. în prezent, 
procedeul a fost generalizat în mai 
multe întreprinderi. Este necesară 
deci îmbinarea judicioasă a preocu
părilor privind elucidarea temeloi 
actuale pentru întreprinderile parte
nere cu grija pentru perspectivele 
generale de aplicare a lor pe scara 
întregii economii naționale.

Cercetarea nu poate satisface so
licitările industriei atunci cînd a- 
ceasta așteaptă rezultatele în pripă, 
peste cîteva zile. Trebuie dezvoltat, 
în uzine, spiritul perspectivei, de a 
sesiza din timp problemele ce vor 
deveni actuale, de pildă, peste un 
an, pentru ca soluționarea acestora 
să poată fi îndeplinită în bune con- 
ditiuni de către cercetare. Deși da
torită planului de producție, între-

prinderile cunosc problemele pe care 
le vor avea de soluționat pînă în anul ■ 
1870. în multe cazuri aceasta rămî- , 
ne — s-o spunem deschis — un 
simplu deziderat în scripte, nede- 
venind încă de pe acum obiect de . 
colaborare cu cercetarea. Nu este 
mai puțin adevărat că și noi, cerce- > 
tătorii, avem partea noastră de 
vină ; nu întotdeauna am dat ceea r 
ce întreprinderile așteptau de la 
noi ; fie că n-am putut, fie că ni s-a 
cerut ajutorul prea tîrziu, nu în
totdeauna am fost prezenți la solici
tările producției.

Si atunci, care este modalitatea 
care permite cercetătorului să satis
facă exigentele actuale de a furniza 
maximum de rezultate economice ? 
Soluția este una singură. El poate „ 
să-și aducă o contribuție eficientă 
numai prin cunoașterea în mod a-

■ mănunțit a realităților uzinale, 
experiența colectivului secției 
sudură, unde în medie fiecare 
cetător 
tătile 
nual.
strînse ... ______ ____  „ ___ _
de știință poate fi util în re
zolvarea a numeroase probleme ce 
preocupă pe cei din uzină. îmbi
narea judicioasă a activității omului 
de știință în uzină, cu contribuția 
activă a specialiștilor din producție, 
mi se pare singura cale ce poate a- 
sigura eficienta investigațiilor științi
fice, asimilarea și generalizarea lor 
rapidă, indiferent dacă avantajele 
lor economice sînt evidente sau im
plicate. Ca un fapt îmbucurător, tre
buie menționat că în ultimii! timp, 
întreprinderile partenere manifestă 
o încredere sporită în posibilitățile 1 
cercetării de a le acorda ajutor. Ast
fel. numărul solicitărilor adresate ■ 
colectivului nostru numai în primele 
sase luni ale acestui an este de peste 
două ori mai mare decît în întreg 
anul precedent. Creșterea considera
bilă a capacității uzinelor de a pre
lua și aplica rapid rezultatele cerce
tării științifice, creează acesteia po
sibilități reale de a-și spori eficienta 
printr-o valorificare superioară g 
resurselor economiei naționale.
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cu acestea, reiese că omul 
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CANALULUI DE SUEZ

pe primul semestru al anului

„Este necesar ca trupele izraeliene

U THANT ANUNȚA

Încetarea focului 
In regiunea

NEW YORK 16 (Agerpres). — U 
Thant, secretarul general al O.N.U., 
a anunțat că sîmbătă seara ora 
22,00 GMT a încetat focul în sec
torul Canalului de Suez, unde au 
avut loc în ultimele zile incidente 
între forțele militare ale R.A.U. și 
cele ale Izraelului. Reprezentanți

oficiali ai Republicii Arabe Unite 
și ai Izraelului au anunțat accepta
rea propunerii de încetare a focu
lui. La sediul O.N.U. se anunță că 
primii observatori ai O.N.U. își 
vor lua posturile în primire de-a 
lungul zonei Canalului de Suez, în- 
cepînd de duminică.

să fie retrase imediat 
de pe teritoriile ocupate**

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Președintele coordonator al Consi
liului Mondial al Păcii, Isabelle 
Blume, și secretarul general al 
consiliului, Romesh Chandra, au 
dat publicității o declarație în 
care subliniază că situația din Ori
entul Mijlociu continuă să provoace 
o serioasă îngrijorare opiniei mon
diale. Pentru restabilirea păcii în 
această zonă, se arată în declara
ție, este necesar ca trupele izrae- 
liene să fie retrase imediat și ne
condiționat de pe teritoriile ocu
pate. „Conflictul din’Orientul Mij
lociu face parte din planurile de 
escaladare ale forțelor imperialis
te, în special din S.U.A., care pot 
duce la un război mondial", se 
arată în declarație.

Textul acestui document a fost

trimis
O.N.U.

secretarului general

Reuniunea de la Cairo

al

CAIRO 16 (Agerpres). — Dumi
nică au fost reluate la Cairo 
convorbirile între șefii de state ai 
R.A.U., Algeriei, Irakului, Siriei și 
Sudanului, anunță agenția France 
Presse, citind surse oficiale. 
Ziarul „Al Ahram", referindu-se 
la reuniunea de sîmbătă sea
ra, menționează că „cei cinci șefi 
de stat au căzut de acord ca Suda
nul să stabilească contacte cu toate 
capitalele arabe în legătură cu evo
luția situației din Orientul Mij
lociu".
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OSTILITĂȚILE
DIN NIGERIA

LAGOS 16 (Agerpres). — Ocu
parea orașului Nsukka situat în 
interiorul teritoriului regiunii de 
est rebele — „Republica Biafra" — 
de trupele federale este considerată 
în cercurile guvernamentale de la 
Lagos drept „o victorie majoră din 
punct de vedere psihologic". To

Așa arată baza militară americană 
de la Da Nang după puternicul atac 
al forțelor patriotice sud-vietnameze. 
Pierderile americanilor se ridică la 

48 milioane de dolari.

MOSCOVA 16 — Corespondentul 
Agerpres, S. Padină, transmite: 
Ziarele sovietice de duminică publi
că comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică cu privire la îndepli
nirea planului de stat de dezvolta
re a economiei naționale a U.R.S.S. 
pe primul semestru al anului.

In comunicat se arată că planul 
pe primul semestru a fost depășit 
la producția industrială globală și 
la majoritatea celor mai importante 
produse. A fost realizată peste 
plan o producție in valoare de pes
te 4 miliarde ruble. în comparație 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, producția industrială a 
crescut cu 10,6 la sută. A fost de
pășit planul semestrial al producti
vității muncii, iar prin scăderea 
peste plan a prețului de cost al 
producției s-au 'obținut economii de 
circa 400 milioane ruble.

în ceea ce privește agricultura, 
în comunicat se arată că a fost de
pășit planul la semănături, s-au 
obținut succese în dezvoltarea zoo
tehniei. în comparație cu primul 
semestru al anului trecut producția 
de carne a crescut cu 21 la sută, de 
lapte cu 8 la sută, de ouă cu 15 la

sută. A continuat consolidarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii. 
Industria a livrat agriculturii 
139 000 tractoare și alte mașini a- 
gricole.

A fost îndeplinit planul de trans
porturi de mărfuri, cu excepția 
transportului fluvial.

în domeniul construcțiilor capita
le, au fost construite și date în ex
ploatare unități cu cost total de 
peste 9 miliarde ruble.

Sporul vînzărilor prin rețeaua 
comercială de stat și cooperatistă a 
fost de 9 la sută.

Au fost date în folosință din fon
duri de stat și ale populației peste 
500 de mii de noi apartamente. Pla
nul de construcții de locuințe șl 
social-culturale pe primul semestru 
nu a fost însă îndeplinit de către 
unele republici, ministere și in
stituții.

Populația Uniunii Sovietice a fost 
la 1 iulie 1967 de 235,5 milioane 
locuitori.

agențiile
■BaaaMaaaHHBMBOMaaBgnn

Perspectiva relațiilor 
româno-olandeze

de presă
tuși, în capitalele africane se păs
trează rezerve în ceea ce privește 
succesele militare repurtate de tru
pele federale asupra secesioniștilor, 
conduși de colonelul Ojukwu. De 
la începutul ostilităților militare 
au trecut 10 zile, scrie într-un co
mentariu agenția France Presse, și 
„Republica Biafra" continuă să re
ziste „invaziei" trupelor federale și 
nimic nu indică pînă acum că pro
vincia rebelă este pe punctul de a 
capitula. Observatorii africani sînt 
de părere că nici de o parte, nici 
de alta nu există o superioritate 
militară care să permită încheierea 
grabnică a „micului război" din 
Nigeria. Ceea ce este însă foarte 
grav, apreciază aceiași observatori, 
este faptul că și de o parte și de 
alta spiritul belicos s-a întețit, în- 
depărtînd perspectiva reglementă
rii situației prin mijloace pașnice, 
în cercurile politice africane se 
vorbește tot mai mult de necesita
tea intervenției Organizației Uni
tății Africane pentru a se pune ca
păt, cel puțin temporar, ciocnirilor 
militare din Nigeria.

transmit
(Urmare din pag. I)

16 iulie, la Rostock a luat sfîrșit 
Săptămîna păcii în regiunea Mării
Baltice. La manifestările acestei
'săptămîni au participat aproxima
tiv 25 000 de persoane din țările 
din regiunea Mării Baltice, Norve
gia și Islanda. Printre aceștia au 
fost parlamentari, reprezentanți ai 
diferitelor partide, ai sindicatelor,
organizațiilor de femei și tineret, 
oameni de știință și reprezentanți 
ai altor profesiuni, oameni de cele
mai diferite vederi politice.

Manifestarea a prilejuit nume
roase întîlniri, convorbiri, adunări
și seminarii în cursul cărora au
fost discutate probleme privind a-
sigurarea păcii și securității euro
pene, căutarea căilor pentru preîn
tâmpinarea primejdiei unui nou 
război. în hotărîrile și rezoluțiile 
adoptate de participanți a fost ex
primată năzuința spre normaliza
rea relațiilor dintre cele două state
germane, dintre toate țările euro

ROSTOCK 16 (Agerpres).— La

pene.

ROSTOCK 16 (Agerpres).— La 
16 iulie, la Rostock a luat sfîrșit 
Săptămîna păcii în regiunea Mării 
Baltice. La manifestările acestei 
'săptămîni au participat aproxima
tiv 25 000 de persoane din țările 
din regiunea Mării Baltice, Norve
gia și Islanda. Printre aceștia au 
fost parlamentari, reprezentanți ai 
diferitelor partide, ai sindicatelor, 
organizațiilor de femei și tineret, 
oameni de știință și reprezentanți 
ai altor profesiuni, oameni de cele 
mai diferite vederi politice.

Manifestarea a prilejuit nume
roase întîlniri, convorbiri, adunări 
și seminarii în cursul cărora au 
fost discutate probleme privind a- 
sigurarea păcii și securității euro
pene, căutarea căilor pentru preîn
tâmpinarea primejdiei unui nou 
război. în hotărîrile și rezoluțiile 
adoptate de participanți a fost ex
primată năzuința spre normaliza
rea relațiilor dintre cele două state 
germane, dintre toate țările euro
pene.

Agențiile de pre
să anunță că în Bo
livia s-a deolanșat 
o criză politică în 
urma hotărîrii a 
două partide de a 
se retrage din 
„Frontul revoluției 
boliviene" care sus
ține guvernul pre
ședintelui Rene 
Barrientos. Preșe
dintele Barrientos a 
recunoscut seriozi
tatea situației.

în fotografie : 
muncitori de la uzi
nele Catavi-Siglo 
Veinte, unde au a- 
vut loc ciocniri în
tre greviști si tru
pele guvernamen
tale.

Eforturi pentru reglementarea 
problemei cipriote

NICOSIA 16 (Ager
pres). — Zeki Koneralp, 
director în Ministerul A- 
facerilor Externe al Tur
ciei, care se află într-o 
vizită oficială în Cipru, a 
avut duminică o între
vedere cu liderul ciprioți- 
lor turci, Kuciuk. Obser-

vatorii politici subliniază 
că vizita lui Koneralp este 
legată de încercările în
ceperii unui dialog între 
populația de origine turcă 
și greacă din această insu
lă, în vederea găsirii unei 
soluții în problema cipri-

nă, pe care guvernul olandez o 
consideră foarte importantă, va a- 
vea ca rezultat aprofundarea înțe
legerii reciproce dintre guvernele 
celor două țări și dezvoltarea prie
teniei dintre popoarele român și 
olandez".

Convorbirea se desfășoară într-o 
atmosferă plăcută și dl. Luns ne 
informează asupra unora din preo
cupările actuale majore ale guver
nului olandez pe planul politicii 
externe. Guvernul nostru — spune 
d-sa —■ este favorabil unei politici 
de destindere în Europa, de dez
voltare a relațiilor dintre țările 
din Est și Vest. Adept convins al 
Tratatului Pactului Atlanticului de 
Nord, dl. Luns consideră, totodată, 
că apartenența la Una sau alta din 
grupările militare din Europa nu 
trebuie să fie un impediment în 
dezvoltarea relațiilor internaționa
le. „Cu cît se va accentua politica 
de destindere, cu atît se va apropia 
momentul cînd pactele militare vor 
intra în desuetudine".

Răspunzînd unei întrebări, dl. 
Luns a subliniat importanța rela
țiilor bilaterale pentru îmbunătă
țirea continuă a atmosferei politi
ce. „Fără ele nu se poate ajunge 
la o destindere reală și trebuie să 
ne consacrăm dezvoltării lor".

Ministrul apreciază ca deosebit 
de pozitiv faptul că în ultimul timp 
în relațiile româno-olandeze au 
intervenit o serie de noi elemente 
care pot constitui o bază pentru

dezvoltarea continuă a colaborării 
dintre cele două țări. El menționea
ză faptul că din calea colaborării 
româno-olandeze au fost eliminate 
o seamă de obstacole, cum ar fi, de 
exemplu, reglementarea arierate
lor. Ulterior, între cele două țări 
a fost semnat un acord cultural și 
este 
cord în domeniul veterinar. 
Luns relevă 
tre România și 
semnat un acord 
tehnico-economică.

de acum pregătit un a- 
Dl. 
în-cd,

în luna noiembrie vor avea loc la 
New York alegeri pentru desemna
rea judecătorilor districtuali. Cu a- 
cest prilej o organizație pacifistă din 
cuprinsul marelui oraș, „Comitetul 
defilărilor pentru pace, de pe Fifth 
Avenue", va încerca să aducă pentru 
prima oară în fața alegătorilor pro
blema războiului purtat de Statele 
Unite în Vietnam.

O va face pe o cale întortocheată, 
pentru a răspunde exigentelor legii 
electorale. Intrucît legea interzice 
ca alegătorii să fie consultați asupra 
unor probleme de interes național 
si nu local, întrebarea ce se propu
ne a fi înscrisă pe buletinele de vot. 
va avea următoarea formulare : „Do
riți să fie ales un director al priori
tăților pentru pace în Vietnam, în
sărcinat să acționeze în favoarea în
cetării imediate a intervenției S.U.A. 
și a retragerii trupelor sale, pentru 
a evita ca tinerii new-yorkezi să fie 
trimiși să lupte și, eventual, să fie 
uciși și pentru a face ca new-york- 
ezii să beneficieze de fondurile fe
derale folosite în prezent în scopuri 
militare ?“ Referendumuri asemănă
toare vor fi organizate în toamna a- 
cestui an la San Francisco, Cleve
land, Cambridge, Seatie și Portland.★

Relatarea de mai sus, transmisă 
acum cîteva zile din New York de 
agenția „France Presse", este în sine 
destul de grăitoare pentru evoluția 
stării de spirit a unor cercuri din ce 
în ce mai largi ale opiniei publice 
de peste' ocean, pentru varietatea 
formelor de acțiune folosite împo
triva agresiunii S.U.A. în Vietnam.

Cronica ultimelor săptămîni ne o- 
feră însă numeroase alte exemple a- 
semănătoare.

De ce consilierii preșe
dintelui nu sânt bine- 
veniți ?

Nu de mult s-a anunțat o hotărîre 
neobișnuită a marilor universități 
americane : aceea de a nu invita anul 
acesta, cu prilejul ceremoniilor de 
sfîrșit de an. nici un consilier al pre
ședintelui Johnson. De ce ? „Această 
măsură, a scris „New York Post", 
este îndreptată în primul rînd împo
triva persoanelor oficiale care elabo
rează politica S.U.A. cu privire la 
Vietnam". Ziarul arată că adminis
trațiile universităților au luat res
pectiva hotărîre pentru a evita ma
nifestațiile de protest ale studenți
lor și prUl'esorilor fată de agresiunea

S.U.A. Autorul articolului amintea 
primirea „neamicală" făcută anul tre
cut ministrului apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, cu ocazia festivi
tăților de încheiere a studiilor la U- 
niversitatea din New York.

Intr-adevăr, climatul existent în 
rîndurile multor universități ameri
cane nu este favorabil vizitelor unor 
personalități considerate a se numă
ra printre autorii politicii S.U.A. în 
Vietnam. Poate că exemplul Univer
sității Berkeley din California nu 
este cel mai tipic, deoarece, după 
cum arată reporterul revistei „Paris 
Match" care a vizitat-o recent, acolo 
se află „cei mai revoltați. studenti"

trate si comentate pe larg de ziarele 
din S.U.A. și multe alte țări : cel in
tentat căpitanului Howard Levy, 
medic dermatolog, care a refuzat să 
pregătească o unitate sanitară spe
cială ce urma să fie trimisă în Viet
nam, și cel al cărui erou a fost 
Cassius Clay, binecunoscutul campion 
mondial de box la toate categoriile, 
care a refuzat să se înroleze în ar
mată atîta timp cît se desfășoară 
războiul nedrept din Vietnam. După 
cum s-a anunțat, ambii acuzați au fost 
condamnați : primul la trei ani, al 
doilea la cinci ani închisoare (pedeap
sa maximă prevăzută de lege). Nu au 
fost primele si nu vor fi, desigur, nici

să lupte, au ajuns chiar la declara
rea unei greve a foamei în susține
rea cererii lor de a fi trimiși înapoi 
în S.U.A. Știrile oficiale americane 
cu privire la creșterea numărului de 
pierderi în propriile rînduri și previ
ziunile despre accentuarea acestor 
pierderi în cursul anului 1967 sînt, 
ce e drept, de natură să accentueze 
acest proces. Un incident... de ordin 
melodic este, în orice .caz, semnifi
cativ. In toamna anului trecut, un 
cvartet vocal din Filipine, intitulat 
„The Paulettes", a prezentat. în fața 
unor unităti americane din Vietna
mul de sud, cîntecul „Trebuie să scă
păm de aici chiar'dacă ar fi ultimul

Reacția americanilor față de agresiunea

„CUM SA SCĂPĂM
americană in Vietnam
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din S.U.A. împotriva războiului din 
.Vietnam.

Dar nici în alte sedii universitare 
lucrurile nu stau pe loc. „întrebările 
cele mai arzătoare despre Vietnam, 
scrie un alt cercetător al stării de 
spirit din școlile superioare america
ne. K. S. Karol. în coloanele revistei 
pariziene „Le Nouvel Observateur", 
nu mi-au fost puse de studenții „re
beli" din California, ci de colegii lor 
din Missouri și Iowa, plini de îndo
ieli. «Presa noastră este dirijată și 
toată lumea știe că Johnson nu spu
ne adevărul. Nu mai înțelegem ce se 
petrece în Vietnam», mi-au spus ti
neri și tinere care odinioară credeau 
orice li se spunea".

Că administrația are de luptat cu 
o parte tot mai importantă a tine
retului american din pricina politicii 
oficiale a S.U.A. în Vietnam o dove
desc și alt gen de evenimente. Să 
luăm, de pildă, domeniul dezbateri
lor judiciare. In cursul lunii iunie 
două procese desfășurate în fata tri
bunalelor americane au fost înregis-

ultimele procese de acest fel. Pe ro
lurile tribunalelor și curților judicia
re din S.U.A. se află sute ■ de cazuri 
de tineri ce 
nam sau să 
pentru că
„nedrept", „uiuruar , „ucauuurmil 
pentru America". Alții, animați de 
aceeași dorință, de a evita recrutarea 
si trimiterea pe front, preferă să 
treacă frontiera S.U.A.

Vîntul îndoielii și al protestului 
pare a fi pătruns însă cu mult mai 
departe în rîndurile tineretului . din 
S.U.A. pentru a ajunge chiar și în 
cantonamentele corpului expeditionar 
din Vietnam. Pentru prima dată s-a 
aflat, recent, de anumite manifes
tări „nesănătoase" în cadrul unor 
unităti americane din Vietnamul de 
sud. Agenția de presă a Frontului 
Național de Eliberare a anunțat că 
mai multi soldați americani au re
fuzat să plece în misiuni de. „pacifi
care" și „curățire" a terenului, res
pectiv de reprimare a populației ci
vile. Un grup de militari au refuzat

refuză să plece în Viet- 
se înroleze în armată, 
consideră acest război 
„murdar", „dezonorant

lucru pe care l-am face în viață”. 
Textul exprima de altfel un protest 
împotriva condițiilor de trai din ghe
tourile negre ale Americți. Pe solul 
Vietnamului, cuvintele au căpătat 
însă altă semnificație. în prezent, re
frenul „Trebuie să scăpăm de aici..." 
este unul din cele mai populare în 
rîndurile militarilor corpului expedi
tionar american.

Notații barometrice: 
timp variabil

Un barometru al stării de spirit a 
americanilor îl constituie declarațiile 
despre războiul din Vietnam publica
te cu tarif de publicitate în ziarele 
americane. La prima vedere s-ar pă
rea că nu sînt mari noutăti. Cunoscu
ta asociație pacifistă „Comitetul na-

țional de luptă pentru o politică nu
cleară sănătoasă" a publicat în zia
rul .„New York Times" o declarație 
în care se cere guvernului să înce
teze agresiunea în Vietnam. O altă 
asociație. „Campania națională ce
tățenească pentru încetarea războiu
lui din Vietnam", a făcut același lucru 
în ziarul „Washington Post". „Che
măm guvernul S.U.A, să pună capăt 
imediat și fără condiții bombarda
mentelor împotriva Vietnamului de 
nord", se spune în apelul acestei aso
ciații. Să ne oprim însă o clipă asu
pra semnatarilor. Ne vor retine aten
ția trei din numele personalităților 
înșiruite : Martin Luther King, Vic
tor Reuther, Arthur Schlesinger. Fie
care reprezintă ralierea la campania 
pentru încetarea războiului din Viet
nam a unor categorii influente ale 
societății americane sau a unei părți 
importante a lor : mișcarea negrilor 
pentru înlăturarea discriminării ra
siale, cercurile liderilor sindicali 
pînă acum adepte integrale ale poli
ticii oficiale în Asia de sud-est și 
cercurile foștilor consilieri ai pre
ședintelui Kennedy.

Tin seama cercurile politice in
fluente din S.U.A. de această stare 
de spirit ? Pînă acum nu sînt semne 
despre așa ceva în rîndurile adminis
trației și ale majorității membrilor 
Congresului. Dimpotrivă, persistă pe
ricolul unor noi escaladări ale răz
boiului, pericol existent în germene 
în solicitările permanente ale gene
ralului Westmoreland, comandantul 
trupelor S.U.A. din Vietnam, de spo
rire a efectivelor puse la dispoziția 
sa, precum și în dimensiunile noului 
buget militar record aprobat de Con
gres. Un număr de membri ai Con
gresului critică, desigur, politica 
S.U.A. în Vietnam. Printre ei se află 
purtătorii unor nume bine cunoscute 
ca senatorii Fulbright. Mansfield, 
Frank Church, Wayne Morse. Există 
însă o presiune politică de dreapta 
și extrema dreaptă.

La Londra, ziarul „Times" a publi
cat scrisoarea a 70 de oameni de cul
tură și artiști bine cunoscuti 
S.U.A. adresată opiniei publice
Anglia. „Vă asigurăm, se spune în 
scrisoare, că orice exprimare a ororii 
pe care o resimtiti față de acest 
război rușinos — care distruge toc
mai valorile pe care pretinde că le 
apără — nu va fi considerată ca o 
atitudine antiamericană, ci ca un 
sprijin dat acelei Americi pe care 
o iubim și de care sîntem mînd.ri".
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A. CERNEA

în curînd. 
Olanda va fi 
de cooperare 
Numărul turiș

tilor olandezi în România a cres
cut anul acesta de trei ori față de 
anul precedent, ceea ce arată că 
relațiile româno-olandeze se dez
voltă 
mare 
bună 
piere 
conchide ministrul.

Despre perspectivele favorabile 
ale dezvoltării colaborării dintre 
Olanda și România ne-a vorbit și 
dl. LEO DE BLOCK, ministrul eco
nomiei. Olanda deține recordul 
mondial la comerțul exterior pe 
cap de locuitor, dar complexul de 
interese economice îi impune să 
promoveze în continuare o politi
că de expansiune a comerțului.

Este știut că nu de 
România a fost vizitată de un 
grup de oameni de afaceri 
dezi. Ministrul economiei a 
să se întîlnească de două ori cu 
ei pentru a se informa asupra re
zultatelor misiunii lor : „Oamenii 
noștri de afaceri consideră că 
primele lor legături cu România 
au fost fructuoase și sînt convins 
că vizita aceasta va fi urmată de 
pași concreți în mărirea schimbu
rilor comerciale" — spune dl. de 
Block.

Ministrul economiei se arată ne
mulțumit de actualul nivel al co
merțului româno-olandez și con
sideră, ca și colegul său Luns, că în 
ultimul timp 
pe 
lății reciproc avantajoase 
cele 
cursul 
țara noastră a fost profund 
presionat de amploarea și 
namismul economiei române,

APELUL PREȘEDINTELUI 
BRAZILIEI, COSTA E SILVA, 
adresat tuturor brazilienilor, și în
deosebi opoziției, în favoarea unui 
„guvern de uniune națională". 
Acest apel poate însemna, potrivit 
observatorilor politici, că actualii 
conducători au hotărît să întreprin
dă o „pacificare a spiritelor", care 
pare indispensabilă pentru „înlătu
rarea resentimentelor" provocate de 
marile epurări din perioada celor 
trei ani în care s-a aflat la putere 
guvernul lui Castello Branco.

și pe alte planuri lucru de 
importanță pentru o mai 

cunoaștere reciprocă și apro- 
între cele două popoare —

ELIBERAREA UNOR DEȚI
NUȚI POLITICI ÎN IORDA
NIA. Mai multe persoane „care au 
fost arestate datorită activității lor 
politice" au fost eliberate, s-a a- 
nunțat duminică la Amman prin- 
tr-un comunicat oficial al Ministe
rului de Interne din Iordania. Co
municatul adaugă că această mă
sură a fost adoptată d-torită „cir
cumstanțelor prezente". Numărul 
exact al persoanelor eliberate n-a 
fost dezvăluit.

mult 
mare 
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„NOUL CENTRU’* 
LECANUET. Gruparea 
din Franța „Centrul 
crat", care l-a sprijinit 
Lecanuet la alegerile 
țiale — a publicat un comunicat în 
care anunță crearea unui „nou cen
tru". Acesta va fi un grup de acțiu
ne pentru toți cei care au sprijinit 
centrul democrat. Liderii noii orga
nizații au declarat că vor să parti
cipe în toate departamentele la re
gruparea forțelor centriste. Această 
grupare politică, caracterizată de 
inițiatorii ei ca nefiind „nici partid, 
nici club", cuprinde o delegație 
nerală (7 membri), un consiliu 
orientare (23 de membri) și 96 
programatori.

AL LUI 
politică 
demo- 
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s-a creat o bază 
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opinează că România oferă po
sibilități în continuă creștere pen
tru comerțul exterior olandez. 
„Vreau să subliniez — spune d-sa 
— că am speranțe întemeiate în 
sporirea comerțului nostru cu țara 
dv.'. Menționează ca domenii cu 
largi posibilități în acest sens în
deosebi industria chimică și cea 
alimentară.

Referindu-se la unele probleme 
actuale ale economiei olandeze, mi
nistrul ne-a vorbit despre preocu
parea guvernului pentru preîntîm- 
pinarea creșterii șomajului, care se 
resimte în ultimul timp, mai ales, 
în industria textilă și de încălță
minte ; el a arătat, de asemenea, 
că autoritățile caută să controleze 
procesul de sporire a prețurilor cu 
scopul de a-1 opri.

Dl. de Block abordează apoi pro
blema relațiilor țării sale cu parte
nerii din Piața comună, arătînd că 
55 la sută din comerțul exterior 
olandez se realizează cu ceilalți 
cinci membri ai C.E.E. Or, în 1966 
comerțul intercomunitar s-a soldat 
pentru Olanda cu un deficit de 
ordinul a două miliarde florini. 
„Olanda promovează acum o po
litică de diversificare geografică a 
comerțului" — spune ministrul eco
nomiei. în cadrul acestei politici 
se depun eforturi pentru descope
rirea de noi debușee, se caută căi 
îndeosebi pentru extinderea 
schimburilor cu țările socialiste 
„Iată de ce ne-am întors către voi". 
Dl. de Block a menționat că gu
vernul olandez este preocupat și 
de problema liberalizării comerțu
lui cu România și că se străduiește 
ca această liberalizare să fie „pe 
cît e posibil".

care se

două țări. Relevînd 
recentei sale vizite
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O CONFERINȚĂ A 
STATE AFRICANE ȘI-A 
CEPUT LUCRĂRILE LA 
SAKA. în capitala Zambiei, 
niștrii afacerilor externe examinează
probleme legate de dezvoltarea co
laborării în domeniul economiei și 
transporturilor. La lucrări participă 
reprezentanți din Kenya, Tanzania, 
Uganda, Zambia, Republica Africa 
Centrală, Ruanda, Burundi, Sudan, 
Congo (Kinshasa) și Congo (Brazza
ville). în cuvîntul de deschidere 
președintele Zambiei, Kenneth Ka- 
unda, a subliniat că disensiunile 
politice dintre guvernele țărilor in
dependente ale Africii favorizează 
pozițiile rasiștilor și neocolonialis- 
mului în lupta lor împotriva forțe
lor progresiste.

GREVA A 12 OOO MUN
CITORI de la fabricile de cau
ciuc ale firmei „Bf Goodrich Co" 
din orașul Columbus, statul Ohio 
(S.U.A.), a ajuns în cea de a 86-a zi. 
în cursul negocierilor care s-au pur
tat între patronat și sindicatul mun
citorilor, în toată această perioadă, 
nu s-a ajuns pînă în prezent decît 
la un acord provizoriu, care însă 
urmează să fie supus aprobării mem
brilor sindicatului.

F.L.O.S.Y. NU ESTE ÎMPO
TRIVA TRATATIVELOR CU 
ANGLIA în legătură cu vii
torul teritoriului Aden și al Arabiei 
de sud. în manifestele răspîn- 
dite sîmbătă de către Frontul de e- 
liberare a sudului ocupat al Yeme
nului (F.L.O.S.Y.) se menționează 
că poarta negocierilor directe cu 
Marea Britanie rămîne deschisă 
dacă se respectă anumite condiții, 
printre care : dizolvarea guvernului 
federal, aplicarea rezoluțiilor O.N.U. 
privind eliberarea prizonierilor poli
tici și ridicarea stării dc urgență.
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