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LUCRĂRI 
DE DEZVOLTARE 
A UZINEI 
MECANICE 
CÎMPINA

La Uzina mecanică din Cîm- 
pina se construiește o nouă 
hală de producție, în care se 
va desfășura întregul proces 
tehnologic de confecționare a 
sculelor pentru foraj. Utilajele 
viitoarei hale, în cea mai mare 
parte automatizate, vor crea 
posibilitatea sporirii cu mai 
mult de 50 la sută a producti
vității muncii. In 1970, cînd 
secția va produce cu întreaga 
capacitate, ea va realiza a- 
nual 2 200 tone de scule și 
piese de schimb necesare 
schelelor petroliere din țară. 
Tot aici se execută lucrări de 
modernizare a secției de tra
tament termic. După termina
rea acestor lucrări, capacita
tea de producție a uzinei va 
spori cu încă 20 la sută.

(Agerpres)

RECOLTARE A 
CEREALELOR

La Combinatul 
siderurgic Galați

A

In construcție 
un nou laminor

În regiunea
■BMZnKaWMKaaNMaanawnMKWnmaWVrarlMM

Brasov

1 La Combinatul siderurgic 
din Galați, în vecinătatea lami- 

, norului de tablă groasă, obiectiv 
de bază intrat în funcțiune anul 
acesta, se află în construcție cel 
mai mare laminor de semipro- 
duse din țară — laminorul Sle- 
bing. Din lingouri de oțel de 
6—30 tone, el va lamina sleburi 
(semiproduse) ce vor fi folosite 
apoi de către laminoarele de 
tablă si de benzi Ia cald. Capa
citatea de producție : 4,5—5 mi
lioane tone pe an.

Lucrările de construcții-mon- 
taj sînt eșalonate în două etape. 
Instalațiile prevăzute pentru pri
ma etapă vor fi date în func
țiune la începutul trimestrului 
11/1968 și vor produce 1 250 000 
tone sleburi anual. Aceasta va 
permite laminorului de tablă 
groasă să atingă anul viitor pa
rametrii prevăzuți în proiect 
pentru prima etapă — 1 000 000 
tone tablă groasă.

întreaga construcție a noului 
laminor ocupă circa 40 000 mp. 
în hala cuptoarelor adinei și 
de pregătire a lingourilor pentru 
laminare a început montajul 
primelor 12 celule. în final vor 
fi 48 celule, avînd fiecare o ca
pacitate de 160 tone lingouri pe 

. oră. în hala de laminare și în 
sala de mașini a început, de a- 

. semenea, montajul celor două 
motoare principale — de 6 500 
kilowați fiecare — pentru ac
ționarea cajelor. Alte 3 000 tone 
de utilaj se află pe fundații. în 
total se vor monta aici circa 
17 000 tone utilaj mecanic și teh
nologic.

Se fac ultimele pregătiri pen- 
■ tru instalarea echipamentului de 

automatizare. Procesul de pro
ducție la laminorul Slebing va fi 

- complet automatizat, ceea ce va 
permite să se obțină o înaltă 
productivitate a muncii.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

La Consiliul agricol regional Bra
șov se apreciază că, în majoritatea 
raioanelor regiunii, grîul a ajuns 
în stadiul de coacere.' Tov. ing. Ste- 
lian Vătafu, vicepreședinte al con
siliului agricol regional, susține 
că în raioanele din nord-vestul re
giunii : Mediaș, Sibiu, Sighișoara 
grîul s-a copt pe întreaga supra
față, iar la Agnita, Rupea, Făgă
raș etc., raioane așa-zise mai în- 
tîrziate, există importante supra
fețe unde grîul se poate recolta. 
Startul lucrărilor este mulțumitor. 
Pînă în ziua de 28 iulie, în regiu
nea Brașov s-au recoltat în coo
perativele agricole 16 420 ha grîu 
și secară, adică 19,5 la sută. Mai 
bine stă raionul Mediaș, unde 
s-au secerat 42,9 la sută, din su
prafețe. în rest recoltatul se desfă
șoară anevoios. Raionul Sibiu, care 
are condiții aproape asemănătoare 
cu Mediașul, a recoltat abia 25,5 la 
sută din suprafața prevăzută, iar 
raionul Sighișoara, 33 la sută. în- 
tr-uii' ritm nesatisfăcător se desfă
șoară recoltatul în raioanele așa- 
zis mai întârziate, Agnita și Rupea.

Cu prilejul unui raid-anchetă în
treprins prin mai multe unități 
cooperatiste, ni s-au confirmat a- 
precierile vicepreședintelui consi
liului agricol regional. Redăm cî- 
teva din constatările făcute.

Orele 15,30, într-una din zi
lele trecute, în satul Dridif. 
Șeful brigăzii de tractoare, De- 
neș Radar, susținea cu tărie: 
„Combinele merg bine. In două- 
trei zile terminăm recoltatul 
celor 140 ha cu grîu“. Ne îndrep
tăm spre unul din lanurile situate 
pe platoul din vecinătatea satului. 
Aici toate cele trei combine apar- 
ținînd brigăzii din Dridif nu lu
crau. Erau defecte. Cu cîteva mi
nute mai înainte sosise atelierul 
mecanic. Am aflat că, în ziua res
pectivă, pînă la orele ÎS, cele 
trei combine recoltaseră împreună 
abia 800 kg. Dintre celelalte trei 
combine, care se aflau în altă 
parte a hotarului, în ziua respec
tivă lucrase una singură. In loc 
să ajute în mod efectiv pe trac
toriștii de la Dridif pentru a înlă-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Vreți să aflațl ce este 
nou, sub aspectul expe
rienței, în întreprinderile 
Capitalei ? Cum, pe ce căi 
șl prin ce metode se des
fășoară acțiunea de mare 
însemnătate pentru eco
nomia națională, inițiată 
de partid, privind organi
zarea științifică a produc
ției și a muncii ? Suiți 
treptele clădirii Cabinetu
lui de partid al orașului 
București. Aici, într-o fru
moasă clădire de pe Splai, 
o vastă expoziție orga
nizată din inițiativa și sub 
îndrumarea biroului Co
mitetului orășenesc de 
partid al Capitalei, te in
troduce, direct și firesc, 
în sfera celor mai actuale 
preocupări ale organiza
țiilor de partid, ale tutu
ror colectivelor din fabri
cile, uzinele și institutele 
de cercetare și proiectare 
de pe cuprinsul Capitalei.

După cinci ore petrecu
te în fața exponatelor 
putem afirma cu certitudi
ne, ca toți ceilalți vizita
tori, că intr-adevăr „Ca
binetul orășenesc de in
formare tehnico-economi- 
că” este o eficientă formă 
de răspîndire a experien
ței înaintate. Aproximativ 
70 de întreprinderi bucu- 
reștene aduc ceea ce au 
ele mai bun, mai avansat 
în domeniul organizării și 
conducerii produbției la 
un cît mai înalt grad de 
eficiență economică, prin 
prezentarea studiilor și 
realizărilor proprii. Un nu
măr suficient de ghizi — 
ingineri, economiști, cer
cetători din mari întreprin
deri și din institute de 
cercetare — dau explicații

grupurilor de vizitatori 
care se succed fără între
rupere.

Dinamismul indus

triei bucureștene
Producția industrială a 

întreprinderilor bucurește
ne reprezintă aproape o 
cincime din întreaga pro
ducție industrială a țării. 
Pe compartimente lucruri
le stau astfel : în 1966 în 
București s-a realizat 24 
la sută din producția in
dustriei constructoare de

get al României se cifra 
la... 26 miliarde. Pe harta 
Capitalei se văd ampla
samentele noilor obiective 
industriale și social-cul- 
turale ale actualului cin
cinal. Intre acestea, Uzi
na de mașini grele, uzina 
„Policolor", Institutul Po
litehnic, Teatrul Național, 
Centrul de televiziune etc. 
Prima remarcă : rămîi plă
cut impresionat de grija 
pentru amplasarea judi
cioasă a unor întreprin
deri Industriale și obiecti
ve social-culturale de 
mare însemnătate în dez
voltarea economică și so

CABINETUL ORĂȘENESC
DE INFORMARE
TEHNICO - ECONOMICĂ

mașini; 27 la sută din
producția industriei chi
mice ; 31 la sută din pro
ducția de textile ; 29 la 
sută din producția de 
confecții etc. Paralel cu 
dezvoltarea industrială, în. 
continuare, a regiunilor și 
raioanelor țării, producția 
industriei bucureștene va 
continua să ocupe un loc 
important și în viitorii ani, 
ca urmare a construirii u- 
nor noi fabrici și uzine.

Un mare panou deschi
de standurile „Cabinetu
lui orășenesc de informa
re tehnico-economică", su- 
gerînd, pe calea cifrelor, 
perspectiva : „In perioada 
1966—1970 sînt prevăzute 
fonduri de investiții de 
peste 46 miliarde lei pen
tru dezvoltarea economi
că și social-culturală a o- 
rașului București". O cifră 
care reflectă elocvent 
creșterea resurselor mate
riale și financiare ale 
țării. în 1936 întregul bu

cială de perspectivă a 
Capitalei.

O încăpere este rezer
vată exponatelor care re
levă realizările anului 
1967. Integrîndu-se activ 
în munca întregului popor, 
colectivele întreprinderilor 
și institutelor bucureștene 
înfăptuiesc cu pasiune hd- 
tărîrile Plenarei C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966. 
Constructorii, harnicii oa
meni ai șantierelor noas
tre, devansează termenele 
de punere în funcțiune a 
multor obiective aflate în 
construcție, reduc prețul 
de cost, realizează însem
nate economii și beneficii 
peste plan. Continuă cu 
succes transpunerea în 
viață a indicației date de 
partid privind mecaniza
rea și automatizarea pro
ceselor de producție care 
solicită un mare volum 
de muncă. Pe această 
cale, folosind gospodăreș
te fondurile de mică me
canizare (care s-au dublat 
anul acesta, față de anul 
1966) se realizează o înal
tă eficiență economică a 
producției.

Direcții esențiale
Este, credem, locul po

trivit să notăm că ma
terialele expoziției sînt 
grupate pe teme, folo- 
sindu-se tematica orien-

In sala expoziției, unde sînt prezentate materialele cu tema „Programarea și 
producției"

urmărirea operativă a 
Foto : A. Csrtojan

Festival de folclor

(Continuare în pag. a III-a)

Geometrie citadină Foto : Sorin Dan
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tativă a
nizare științifică a produc-

Ștefan ZIDARIJĂ

acțiunii de orga-

(Continuarc în pag. a III-a)

Aurel BARANGA

în ultimul deceniu 
al veacului trecut, A- 
cademia franceză res
pingea de plano, fără 
să mai cerceteze, trei 
serii de memorii : 
cele privitoare la 
cuadratura cercului, 
cele referitoare la 
proiectele de tuneluri 
pe sub Marea Mîne- 

mai ales „uto- 
ce aveau 

i aparatele 
mai grele

cil, și : 
piile" 
vedere 
zburat 
aerul.

Peste 
de la decizia Acade
miei, un om singur 
în carlinga sa primi
tivă traversa Atlanti
cul, după ce ridica
rea spre înălțimi nu 
mai constituia pentru 
nimeni o atracție stu
pefiantă. La patru
zeci de ani de la ho- 
tărîrea înaltului for, 
planurile unui tunel 
menit să unească An
glia de Franța pe sub 
fundul mării erau o 
realitate condiționată 
doar de o alta, finan
ciară, ca să aflu de
unăzi din ziare, chiar 
dacă știrea nu se 
confirma pe deplin, 
că și problema soco
tită etern irezolvabi- 
lă, a quadraturii cer-

în 
de 
ca

trei decenii

găsit dez-cuiul șl-a 
legarea.

Trebuie 
cern din aceste fapte 
că academicienii de 
la sfîrșitul secolului 
trecut au fost niște 
ignari, strecurați prin 
iraudă sub cupola 
eternității ? Nu sub
scriu la ipoteză. Am 
mai degrabă senti
mentul că mai rău 
decît neștiutori, ei 
reprezentau în chip 
alarmant primejdia 
savanților satisfăcuți 
prizonieri ai proprii
lor lor scheme și dog
me, iobi ai unei ști
ințe închise, roboți 
ai unei scolastici 
ce avea să se de
monstreze foarte cu- 
rînd mai refracta
ră progresului de
cît însăși neștiința. 
Intr-adevăr, un om 
în care a decedat 
dorința de a mai a- 
fla, incapabil să mai 
învețe, e mai pericu
los ca unul care n-a 
știut niciodată ni
mic, după cum ni
meni nu e mai surd 
ca acela ce nu vrea 
-să asculte.

să dedu-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Țara Oașului a găzduit ieri primul festi
val de folclor al tineretului din regiunea 
Maramureș. Marea sărbătoare folclorică a 
avut loc pe dealul Huța, la hanul „Sîmbra 
Oilor", în prezența a peste 40 000 de tineri — 
soli ai vestitelor zone etnografice cunoscute 
sub numele de Țări: a Oașului, a Codrului, 
a Chioarului, a Lăpușului, a Maramureșului.

Festivalul a fost deschis de tulnicari, după 
care fanfarele reunite ale minerilor au into
nat „Tricolorul" de Ciprian Porumb eseu. A- 
poi, în jurul marelui catarg, are loc parada 
portului popular maramureșean. Intr-un cor
tegiu impresionant, trec zeci de formații ar
tistice, echipe de dansatori, soliști vocali și 
instrumentiști. Sînt cei mai buni, mai ta- 
lentați și mai iscusiți tineri, reprezentanți ai 
celor 8 raioane maramureșene. Este o ade
vărată simfonie de culori această paradă a 
portului popular. Se remarcă înalta măiestrie 
artistică cu care au fost lucrate zadiile ma
ramureșene, dopurile, straițele și băsmălu- 
țele oșenești, brîurile, ilicele sighetene, iile 
și fustele înflorate, cojoacele cu ciucuri. 
Acestea sînt o vie mărturie a tezaurului fol
cloric, atît de bogat al Maramureșului.

începe apoi dansul. Un crainic anunță : 
„Din Oaș, Lăpuș, Chivar / Baia Mare și 
Sătmar / Din Sighet și din Cărei / De la 
Cehu la Moisei, / Tineret, floare a vieții /

Vă urăm bine-ați venit / La festivalul ti
nereții" 1 și pe podiumul, instalat pe o culme, 
într-un decor montan de o mare frumusețe, 
începe o altă paradă : a cîntecului și a dan
sului.

In împrejurimi, cît poate înregistra ochiul
— oameni ai muncii din întreaga regiune, 
oaspeți din toate colțurile țării. In pomi, pe 
vîrfurile cele mai înalte, pînă pe coama Ru
tei, flutură steagurile roșii ale partidului și 
tricolorul țării.

Dansurile încep — nici nu se putea altfel
— în ritmul unui foarte cunoscut cîntec : 
„Citu-i Maramureșul". Pe scenă se revarsă, 
ca într-un șuvoi de tinerețe, dansatori din 
Țara Oașului, cîntăreți populari de pe Mara 
și Valea Izei, ansamblul folcloric din Gherța 
Mare, grupurile vocale din Remeți și Valea 
Chioarului, fluierașii din Bixad, tarafurile 
din Vișeu și Cehu Silvaniei.

Pe un alt podium au avut loc întreceri 
sportive de volei, tras la frînghie, jocuri dis
tractive ca fuga în sac, cățăratul pe stîlpt, 
gimnastică, demonstrații de box.

Celor mai bune formații li s-au oferit pre
mii.

loan VLANGA
corespondentul „Scînteii"

METAMORFOZE CONGOLEZE
Impresionant, măreț, fluviul Congo își 

poartă apele roșcat-verzui spre Atlantic, 
uneori vijelios, zbătîndu-se din cataractă în 
cataractă, alteori molcom, abia unduind, 
așa cum se întîmplă la Kinshasa, unde lăți
mea lui atinge cinci kilometri. Aici, la Stan
ley Pool (lacul Stanley) format prin încor
setarea albiei de către munții din aval, flu
viul poartă pe valuri insule de verdeață 
smulse din maluri, reamintindu-ne mersul 
lent al sloiurilor dc gheață din delta noas
tră, la începutul primăverii. în oglinda apei 
se profilează clădirile portuare ale orașului 
de pe malul sting — Kinshasa — capitala 
Republicii Democratice Congo — în fapt 
un parc tropical brăzdat de bulevarde largi, 
trepidante, sau străduțe liniștite cu vile 
inundate de verdeață.

In partea nouă a orașului, care deține 
majoritatea suprafeței ocupată de capitala 
congoleză, blocurile cu 10—15 etaje, con
struite din beton armat, aluminiu și sticlă se 
îngemănează cu vilele pierdute în verdea
ță, de-a lungul unor artere de circulație 
moderne. Pe bulevardele principale, o cir
culație densă, amintind în orele de vîrf de 
traficul marilor capitale europene, este di
rijată de agenți de circulație selecționați 
îndeosebi dintre localnice. Autoritatea lor 
asupra conducătorilor auto și pietonilor 
este deplină și orice abatere de la legile

circulației se sancționează exigent și ime
diat.

Clădirile administrației poartă, de aseme
nea, amprenta ultimelor cuceriri ale tehnicii 
construcțiilor și celor 3—4 instituții centrale 
nou create, cărora nu li s-a putut asigura, 
deocamdată, cite un bloc corespunzător, li

note de călătorie

se pregătesc asemenea sedii, pe șantiere 
mecanizate, aflate în stadiu avansat.

Starea de lucruri existentă este o urmare 
directă a situației privilegiate a capitalei 
congoleze. în aprecierea realităților, trebuie 
pornit de la faptul că Republica Democra
tică Congo ocupă primul loc în lume în 
producția de cupru și diamante industriale, 
locul doi în lume în producția de cafea, 
deține 70 la sută din producția mondială 
de cobalt, ca și bogate zăcăminte de cosi
tor, zinc, aur, uraniu, germaniu, cobalt, ca- 
siterită, țiței. La aceasta se adaugă o pro
ducție importantă de grăsimi vegetale, cau
ciuc natural, orez, bumbac, banane, ananas, 
mango, ceai, cacao, piei de reptile și blă
nuri prețioase, întinse domenii forestiere cu

esențe exotice, o pisciculturii abundentă și 
o zootehnie cu largi posibilități, un mare 
potențial hidroenergetic, o rețea de peste 
5 000 km căi ferate — situație unică în 
țările Africii — o flotă fluvială numeroasă 
și o societate de aviație bine dotată. Sediile 
centrale ale societăților, în cea mai mare 
parte cu capital străin, care exploatează a- 
ceste imense bogății, sînt concentrate la 
Kinshasa și tot acolo s-au construit se
diile societăților prin care autoritățile bel
giene administrau bogățiile teritoriilor 
Ruanda și Burundi.

„Kinshasa — îmi relata un coleg de 
la redacția ziarului „Le Courrier d’Afrique" 
— capitala unei țări imens de bogate și 
cu o suprafață întinsă, aproape cît un con
tinent, fusese concepută ca o reședință a 
celor îndestulați, departe de nevoile și sufe
rințele maselor largi care trăiesc în mod 
primitiv și subalimentate în pădurile și sa
vanele din interiorul țării sau lucrează pînă 
la epuizare în minele societăților străine. 
Mergeți și vizitați piața noastră și veți în
țelege mai profund sensul spuselor mele".

Piața centrală din Kinshasa este o amenaja
re de circa 2 kmp. asfaltată, canalizată, unde 
un număr impresionant de localnici desfac 
cele mai diferite produse naturale sau pre-

Silvian PETRESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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La Ploiești, pe strada Lăp
tari nr. 1, se află un imobil 
frumos, cu grădiniță în față. 
E proprietatea unui pensionar: 
Grigore Gheorghe Lucoviciu. 
El locuiește într-un bloc al 
statului. In schimb, în casa lui 
se află, de mai mulți ani, losif 
Lisovschi, cu familia. Acesta, 
după ce s-a văzut instalat 
în casă, s-a purtat neco
rect. Prima acțiune : a ocupat 
abuziv garajul imobilului, 
care nu era prevăzut în con
tract. Pensionarul, bătrîn și 
bolnav, n-a avut puterea să 
reacționeze, să-i țină piept. 
A tăcut, cu gîndul de a 
avea măcar liniște. Nu s-a 
îniîmplat insă așa. Chiriașul, 
neglijent și rău intenționat, a 
lăsat să se părăginească totul. 
Proprietarul i-a atras atenția : 
„Nu se poate să nu îngrijești 
casa în care stai. Este o obli
gație elementară a unui om 
să țină camerele curate, să le 
văruiască din cînd în cînd, 
să facă mici reparații interioa
re.Chiriașul, agresiv, i-a 
replicat : „Pune mina și fă. E 
proprietatea dumitale. Ce-mi 
pasă mie l“. Și, pentru ca să 
arate că nu-i pasă, a încetat 
să mai plătească proprietaru
lui chiria. Acesta, după luni 
și luni de așteptare, s-a plîns 
forurilor în drept. Dar chiriașul 
cu tupeu a obiectat că pro
prietarul nu se poartă frumos 
cu el.; nu vine să-i facă cu
rățenie în casă, să-i repare ta
vanele distruse de el I In cele 
din urmă a fost obligat să 
achite chiria pe cele opt tuni 
de zile restante.

G. L., îngrijorat de starea 
proprietății, s-a gîndit să se 
mute în curtea lui, în casa lui, 
să o îngrijească. Dar cum ? 
Avea omul ceva economii. 
S-a sfătuit cu soția, hotărînd 
împreună să-și construiască 
din banii agonisiți un aparta
ment, supraetajîndu-șl clădi
rea. S-a prezentat cu desene
le, schițele, documentația ne
cesară la secția de arhitec
tură și sistematizare a Sfatului 
popular orășenesc Ploiești, să 
capete autorizație de con
strucție. Acest lucru se intim- 
pla anul trecut, prin toamnă...

Dar iată că la sfatul popu
lar orășenesc, in loc de sprijin 
G. L. a întîlnit peste fot o at
mosferă potrivnică.

— Nu înțeleg de ce 7 — 
se plîngea pensionarul. Doar 
fac un lucru bun. Cu banii | 
mei construiesc 
ment, cedînd în 
actuala locuință 
să îngrijesc apoi
pe care chiriașul îl lasă în pa
ragină.

Sigur că făcea un lucru 
bun. Dar lucrul acesta bun nu 
era pe 
Lisovschi. 
niștea I -
veni zidari, lîmplari, 
construi. Eu nu accept așa 
ceva...”. Și a pornit să pună 
bele-n roate proprietarului. 
Aliați și-a 
Că are un 
Gheorghe 
ședințe la
i s-a plîns lui. Și tovarășul 
vicepreședinte a abdicat de 
la principialitate. Subalternii, 
printre care și arhitectul 
Gheorghe Socolescu, șeful 
secției de arhitectură și sis
tematizare, la fel. Lui G. L. i 
s-au cerut fel de fel de acte, 
a fost amînat la nesfîrșit sub 
nemaipomenitul motiv că ,,i se 
strică chiriașului liniștea". In 
siîrșit, după multe tergiver
sări, se produce minunea : 
au'orizația de construcție este 
semnală de președinte și în- 
minată solicitantului. Dar cul
mea, in text, în mod expres, 
se stipulează obligația celui 
ce construiește să nu tulbure 
liniștea chiriașului. O supra
etajare presupune însă zidirea 
unor pereți și nu lectura în
tr-o sală de bibliotecă I

— Această clauză expresă 
dovedește cu vîrf

ne

la
va

atitudinea dumneavoastră păr
tinitoare în eliberarea unui 
act — facem noi observația 
tovarășului președinte. în felul 
acesta actul nu are valoare 
aplicativă.

Președintele încearcă să 
liniștească :

— Clauza nu se referă 
zgomotul inevitabil ce se
produce în timpul construc
ției, ci la asigurarea unor re
lații de bună înțelegere între 
proprietar și chiriaș.

E greu să fie cineva con
vins de faptul că asemenea 
stipulație, care poate fi în
țeleasă oricum, este necesară 
tocmai pe autorizațiile de con
strucție. Nici președintele sin
gur nu-i convins.

Dar să vedem ce-a putut 
realiza pensionarul cu actul 
emis. Nimic. Chiriașul nu i-a 
dat voie să intre în curtea 
proprietății, folosindu-se toc
mai de stipulația din autoriza
ție : „îi strica liniștea".

A fost nevoie de o hotărîre 
judecătorească. Alte drumuri, 
timp pierdut, bani cheltuiți. 
G. L. obține pînă la urmă din 
partea Tribunalului orașului

Ploiești hotărirea prezidenția
lă pentru a putea să înceapă 
construcția apartamentului. 
Dar chiriașul nu se dă bătut 
cu una cu două. Caută să a- 
mîne cît mai mult începerea 
lucrării. Introduce recurs, dar 
justiția îi dă din nou dreptate 
proprietarului.

L-am văzut pe G. L. luminat 
la față și bucuros că in sfîrșit, 
după aproape 10 luni de zile, 
i se făcuse dreptate. Bucuria 
i-B fost însă prematură. N-a- 
vea de unde să știe că i se 
pregătise in faină lovitura de 
grație. La numai două zile de 
la hotărirea judecătorească 
definitivă, primește de la Sfa
tul popular al orașului Ploiești 
adresa nr. 64 771, datată 10 
iulie și semnată de același 
președinte, prin care i se a- 
duce la cunoștință că autori
zația rămîne valabilă numai în 
cazul in care se prezintă un 
alt proiect, cu scara de acces 
separată. Și se motivează de 
ce : pentru a nu-l deranja pe 
chiriaș. Vă mărturisim că la o 
asemenea încălcare grosolană 
a legalității nu ne-am așteptat. 
Știți ce înseamnă să se pre
zinte un alt proiect și să se

un aparta- 
felul acesta 
sfatului. Am 
de imobilul

placul lui losit 
„O să-mi strice li- 
- se văita el. • Vor

se va

găsit. Și-a amintit 
cunoscut, pe ing. 
Bucurică, vicepre- 
sfaf. S-a dus și

admis ca prind- 
să fie înlocuită

SCINTEIA
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marțî

facă la clădire două scări de 
intrare î Practic, imposibilita
tea de a începe construcția 
în acest an și scumpirea ei cu 
cel puțin 20 000 lei I

Ne-am adresat din nou to
varășului Gheorghe Dumitres
cu, președintele sfatului popu
lar orășenesc, rugindu-l să 
ne explice cum este posibil 
să dai o autorizație pe baza 
unui proiect studiat și răsstu- 
diat timp de 10 luni, ca apoi 
să te dezici, considerînd pro
iectul necorespunzător ? Din
tre toate argumentele prezen
tate de președinte n-am putut 
retine vreunul cit de cit se
rios. Am reținut atit : preșe
dintele n-a înjeles ce nedrep
tate i s-a făcut lui G. L. și nici 
că prin atitudinea sa oblădui- 
toare a 
pialitatea 
cu abuzul. Vinovafii nu pot fi 
scutiți de răspundere. Ei nu 
trebuie lăsați să creeze un 
climat al neprincipialită- 
tii, al rezolvării problemelor 
cetățenilor după prieteșuguri 
și intervenționisme.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii

Popasuri în drum 
spre litoral

în aceste zile șoseaua ce duce de 
la București spre Constanța cunoaș
te o mare animație. Mii de turiști se 
îndreaptă spre frumoasele stațiuni 
de pe malul mării. Dar drumul este 
lung și cîteva popasuri sînt bineve
nite. în orașul Urziceni restaurantul 
și grădina de vară „Ciocîrlia" și co
fetăria „Trandafirul" pot constitui 
locul unui prim popas. La 74 km de 
București, în pădurea Malu, s-a ame
najat un loc de parcare și de insta
lare a corturilor cu pază și s-au 
montat 5 căsuțe cu cîte 2 paturi. 
Pentru uzul turiștilor s-au ame
najat spălătoare. Terasa „Steja
rul" servește, în tot cursul zilei, pre-

parate de grătar, pui la frigare, mi- 
nuturi, aperitive, preparate de cofe
tărie, răcoritoare.

La 6 km de Slobozia se află sta
țiunea balneară Amara. Cu ocazia 
vizitării stațiunii, turiștii se pot opri 
la complexul de alimentație publică 
format din cofetărie, restaurant cu 
terasă și grădină, restaurant cu 
autoservire. în orașul Slobozia gră
dina de vară „Dunărea" și cofetăria 
„Doina" sînt cunoscute și apreciate 
de mulți consumatori.

înainte de a trece Dunărea, la 
punctul Giurgeni, se pot servi pre
parate din pește la restaurantul cu 
specific pescăresa Țerasa „Dunărea".

t

Noua grădină de vară „Transilvania' din Oradea

(Urmare din pag. I)

de- 
ori 
alți 
ini-

Acești oameni — și fe
nomenul are un egal coe
ficient de valabilitate în 
toate domeniile activită
ții intelectuale — au re
prezentat uneori, și nu 
rareori, o valoare certă. 
Depășiți însă de o știință, 
de o Cultură, de o civili
zație în necontenită 
venire, sînt de multe 
mai pernicioși de cît 
oameni cu un bagaj
tial modest, dar în care 
trăiește vie flacăra curio
zității ; fiind refractari la 
ce nu înțeleg, la nou, cu 
un neîndrituit sentiment 
de superioritate și cu in
finite orgolii rănite, se 
transformă pe nesimțite și 
fără știrea lor în irîne 
violente și care acționea
ză, din nefericire, cu o ne
bănuită promptitudine. I- 
maginea pe care o comu
nică acești oameni este 
a unui turn medieval pu
ternic blindat și cu toate 
podurile ridicate. Psiholo
gia lor se constituie din 
zîmbete obosite și sufi
ciente, dintr-o accentuată 
doză de blazare, dintr-un 
scepticism acut și o nos
talgie nedisimulată : „noi 
am fost altfel învățați".

Disprețuitori din igno
ranță, neîncrezători prin- 
tr-o constituție sufleteas
că pustiită, intoleranți față 
de tot ce zguduie micul 
lor confort intelectual și 
moral, nu fac decît să e- 
voce cu melancolie cer
titudinile lor zdruncina
te : „noi știam altfel". Că 
lealitatea îi infirmă, că 
practica vieții îl neagă, 
n-are importanță. Ofensat 

de un eșec

un asemenea om dă din 
umeri cu o tristețe pre
făcută : „nu mai înțeleg 
nimic", ca și cînd viața 
ar fi obligată să-l înțe
leagă pe el, și nu invers. 
Alteori aceiași oameni e- 
vocă timpuri consumate 
istoricește, ca și cînd vre
mea ar trebui să țină pa
sul lor de melc, sensibilă 
la paralizia fanteziei lor 
creatoare.

Am cunoscut un aseme
nea om peste care ulti
mul deceniu și jumătate 
a trecut fără să lase urme.

La cinematograful

Un nou program de scurt 
metraje românești se prezintă 

între 1—6 august
• TRIPTIC DE ARTA POPU

LARA — scenariul și regia : 
Gheorghe Horvath, imaginea : 
Carol Kovacs.

9 IO, ȘTEFAN VOEVOD, 
CTITOR — Scenariul: Slavomir 
Popovici, Gabriela Ionescu, re
gia : Slavomir Popovici, ima
ginea : Doru Segal.

• MÎINILE PICTORULUI — 
Scenariul și regia : Nina Behar, 
imaginea : Doru Segal.

• TUTUNUL — Scenariul și 
regia : Sterian Penu, imagi
nea : Laurențiu Mărculescu.

• FANTEZIE CU ȘURUBURI 
— Scenariul și regia : Constan
tin Budișteanu, imaginea : Du
mitru Predeanu.

• TÎNJEAUA — Scenariul șl 
regia Maria Săpătoru, imagi
nea : Laurențiu Mărculescu.

— Toate aceste scurt metra
je sînt noi producții ale stu
dioului cinematografic Al. Sa-

Poți întîlni oameni 
o surprinzătoare 
spirituală, al ca
bale în ritmul ce- 
prompte actuali- 
oameni încă ti-

trîni de 
tinerețe 
ror puls 
lei mai 
tați, și
neri, dacă îi judeci după 
actul de naștere, dar care 
aparțin prin telul lor de 
a gîndi unui timp Ireme
diabil revolut. Mă con- 

.. ving din ce în ce mai
tare că bătrînețea și ti
nerețea sînt vîrste inde
pendente față de timpul 
calendaristic, că nu exis
tă decît o singură tine-

permanența

TINEREȚII
Sentimentul pe care îl 
comunică este ambiva
lent : cînd tragic, cînd co
mic. Aceleași fraze de a- 
cum cincisprezece ani, 
nici o evoluție, nici un 
progres, nimic schimbat, 
ca și cînd o obscură le
targie ar fi pus stăpînire 
pe creierul lui. în 
plus o psihologie dizol
vantă, conștiința că nu e 
înțeles, cînd singurul lu
cru de înțeles e anchiloza 
lui, fenomen de claustrare 
anacronică dintre cele 
mai banale. Este intere
sant de semnalat că ase
menea procese nu se află 
într-o legătură cauzală o- 
bligatoiie^ cu vîrsta biolo
gică.

rețe : a curiozității neis
tovite in iața fenomene
lor vieții, a dorinței ne
potolite de cunoaștere. 
Am ajuns alergic în fața 
cîtorva expresii și devin 
subit neîncrezător înain
tea unui om obișnuit să 
spună cu ușurință : „știu, 
cunosc" Ca să nu mai 
vorbesc de starea de a- 
larmă în care mă pun u- 
nii oameni 
morbul surdității. Aud su
nete, aud zgomote — se 
aud pe ei și pe nimeni 
alții. Locvoreici, dis
puși să vorbească ore în 
șir, îndeosebi sensibili la 
capitolul evocărilor pate
tice, asemenea oameni 
par să aparțină unei alte

suferind do

planete și în otice caz 
unei alte epoci istorice. 
Văzîndu-i la intervale nu 
poți decît să constați cu 
tristețe accentuarea pro
cesului: automatisms, ma
nii și obsesii, aceleași po
vești, auzite de zeci de ori 
în variante ușor modifi
cate, orizont din ce în ce 
mai restrîns, închizîndu- 
se treptat, ca un iris de 
aparat fotografic. Dacă un 
asemenea om are o în
deletnicire particulară și 
la domiciliu, cazul nu pre
zintă decît explicabila 
melancolie omenească. 
Dar dacă același om răs
punde de viața unui co
lectiv, dacă depind de el 
inițiative, condiționînd 
prin prezența lui legile 
progresului, devine lim
pede că ne aflăm în fața 
unui fenomen de grave 
implicații.

Viața e miraculoasă 
prin atîtea unghiuri de 
surpriză și frumusețe, dar 
necruțătoare în sentințele ’ 
ei. De aceea, lupta împo
triva îmbătrînirli Intelec
tuale trebuie dusă — ca 
și în biologie — nu atîta 
pe trontul prelungirii vie
ții ci, mai ales, pe ba
ricada prelungirii 
reții.

Iar tinerețea nu 
fi asigurată decît 
tr-un război de fiecare 
clipă împotriva suficien
ței, a automulțumirii, a în
crederii nelimitate în for
țele proprii, împotriva 
trufiei, această plagă con- 
ducînd la inerții fatale. în 
contra orgolismului : „știu, 
cunosc". Socraticul : „știu 
câ nu știu nimic" se im
pune mai mult ca oricînd 
ca o înțeleaptă normă In
telectuală, ca un Impera
tiv moral.

tino-

poale 
prin-

DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR RADIOFONICE

PROGRAMUL I : Sfatul medicului
(9,25) ; Opera românească și literatura, 
stantin C. Nottara. după piesa lui Vasile 
(15,20) ; Antena tineretului (17,10) ; Maeștri ai muzicii co
rale : Gavriil Musicescu (17,30) ; Orizont știînțifio (18,15) ; 
O melodie pe adresa dumneavoastră (20,20) ; Teatru ra
diofonic : „Kathleen". Comedie de Michael Sayers (20,42) ; 
Moment poetic. Poezie clasică românească (22,45). PRO
GRAMUL II : Lectură dramatizată pentru școlari : „Fra
ții Jderi" de Mihail Sadoveanu (9,35) ; Cîntare României 
socialiste — program de cîntece (11,13) ; Pagini celebre 
dedicate viorii (12,06) ; Album folcloric (13,00) ; Coruri 
din opere (15,50); Cronica literară de Valerlu Râpeanu : 
T. Teodorescu-Braniște — „Oameni și paiațe" (17,40) ; Ac
tualitatea teatrală (19,45).

PROGRAMUL I: Sfatul medicului: Utilizarea terapeu
tică a sîngelui uman (9,25) ; Pe scenele cluburilor : Pre
gătiri pentru organizarea celei de a doua expoziții pe tară 
a cercurilor de foto-amatori (12,15): Succese ale muzicii 
ușoare (13,13); Ritmuri tinerești (14.35); Să-nvătăm un 
cîntec : „Sub soarele lui August" de Ion Nicorescu. pe 
versuri de Mihail Cosma (15.50) ; înșir-te mărgărite (emi
siune pentru copii) : „Fata pădurarului". poveste de Călin 
Gruia (17,10) ; Odă limbii române (18,30) ; Fonoteca de 
Mihai Popescu. Prezintă Petre Dineu (21.05); 
lodii-magazin (21.20): Moment noetic. Versuri 
revista „lașul literar" (22.45). PROGRAMUL II:
trie, pămînt de aur“ — program de cîntece (8.20); 
Ochiul magic (emisiune de știință si tehnică pen
tru școlari) — (9.30) ; Antologie de literatură univer
sală. Pagini din volumul ..Printre munții neclintiți" de 
Nino Palumbo (10.30): Din cele mai îndrăgite cîntece și 
jocuri populare (15.30) ; Convorbiri muzicale între două 
stagiuni. Invitatul emisiunii noastre : tenorul Ludovic. 
Spiess (18.20) ; Premiere muzicale radiofonice : cicluri de 
lieduri „Odinioară" de Felicia Donceanu pe versuri de 
George Bacovia (21,05) ; Seară de muzică preclasică 
(23.22) ;. Cîntece veșnic tinere (0,10).

miercuri
PROGRAMUL I: Sfatul medicului : Prevenirea derma

tozelor profesionale (9.25) ; Din cele mai cunoscute me
lodii populare (12,35) ; De ce 7 Dc unde 7 De cînd? /emi
siune pentru școlarii din clasele I—IV) — (14.15) : Actua
litatea literară (15.05) ; O interpretă de frunte a cîntecu- 
iui nostru "popular : Angela Moldovan. Prezentare de Ion 
Sava (16.45) Studiul privind dezvoltarea învătămîntului 
superior. iOpihli. sugestii, propuneri (18.40) ; Atențiune 
părinți 1 (21.05). PROGRAMUL II : Noua geografie a pa
triei (emisiune pentru școlari) — (9.30) ; Bibliotecă de li
teratură; română : Alexandru Vlahutft — „România pito
rească" (10.30) ; Arii din operete interpretate de Adriana 
Codreanu Si Corneliu Fînățeanu (15.00) ; „Marea cîntă" — 
muzică ușoară (18.00) ; Actualitatea cinematografică — 
Ediție pentru cinecluburi (18.25) ; „T,a porțile dorului" — 
cîntece si jocuri populare (20.00) : Teatru radiofonic. 
„Patru sub un acoperiș". Comedie de Smirnova si Krein- 
del (21.30).

tineretului (21,05). PROGRAMUL II: Tezaur muzical le- 
misiune pentru școlari). Scene din viata copiilor în opera 
compozitorilor Claude Debussy și Modest Musorgski (9,30); 
Selecțiunl din opereta „Dragoste de țigan" de Lehar 
(15,00).; Miorița (15,30); Sfatul medicului: Scăderea poftei 
de mîncare la copii în timpul verii (16,15); Muzică de 
cameră de Mihail Jora (18.40); Auzite din bătrini — me
lodii populare (19,30) ; în jurul globului (19,45) ; Prietenii 
mei, scriitori: Zaharia Bîrsan. Evocări semnate de Con
stantin Bobescu. Sică Alexandrescu șl Petre Pascu (20,45).

PROGRAMUL I: Sfatul medicului : Trusa de prim aju- ' 
tor în excursie (9,25) ; Buchet de melodii (12,15) ; Amintiri, 
amintiri — muzică ușoară (14,00) ; Cărți care vă așteaptă 
(15,05) ; Personaje din opere românești : Păcală din opera 
„Păcală" de Sabin Drăgoi (15,20) ; In slujba patriei (17,10) ; 
Concert ghicitoare (17,40) ; Jurnal agrar (18,05) ; Antena ti- ■ 
neretului; „Procesul minimei rezistențe". Radio-anchetă . 
(18,40) ; Pagini de mare popularitate din operele scriitorilor 
noștri clasici: Tudor Arghezi — „Cuvinte potrivite" (21,05) ; 
PROGRAMUL II : Teatru radiofonio. „Barberine" de Al- 
fred de Musset (10,15) ; Prime audiții de operă : „O zi de 
domnie" de Verdi (17,10) ; Cadran cultural. Inamicii gustu- ' 
lui: semidoctul. Prezintă Ion Pascadi. doctor în filozofie ; 
„Lirică japoneză" traducere de G.eorge Dan (18,25) ; Itine
rar turistic românesc. „în cetatea Sucevei". Evocare de 
Platon Pardău (19.40).

sîmbătă
PROGRAMUL I: Parada soliștilor și a orchestrelor de 

muzică ușoară (11,15) ; Cîntece de viață nouă (12,35) ; Un 
cîntec pentru tine — muzică ușoară (14,00) ; Recital de 
operă Ladiszlau Konya (14,40) ; Cîntă corul Radiotelevi- 
ziunii. dirijat de Aurel Grigoraș (16,15) ; Scriitori ai se- ■ 
colului XX, „Literatura tinerilor furioși". Prezintă Dan 
Grigorescu (17,10) ; în jurul globului (18,05) ; Știință, teh
nică, fantezie (18,40) ; Concert de melodii românești (19.00) ; 
O melodie pe adresa dumneavoastră (20.30) : înregistrări 
de la recitalul cu public „De la Shakespeare la Arghezi" 
— poezie universală de dragoste (21.05) ; Romanța veșnic 
tînără (22,15) ; Moment poetic. Versuri de Victor Ion 
Popa (22.45). PROGRAMUL II : Călătorie în istoria civi- 
lizației (emisiune pentru tineret) : ..Pictura militantă". . . 
Prezentare de prof. univ. Raoul Șorban (11.15) ; Revista 
revistelor literare (15.30) ; Ascultătorii ne cer... 
din opere) — (17,10) ; Scriitori la microfon : 
Tăutu (19.45) ; Seară de operetă : „Rose Marie" 
(fragmente) — (20,00) ; „Dansați cu noi" (0,10).

duminică

(muzică
Nicolae ■■ 

de Friml

și îndesai personal,

cinema

chimică) —

Jurnul lui Ștefan cel Mare din Piatra Neamț

12,30 :
20,30, 

Vizita

- 11.15 ;
MELODIA

• SPARTACUS — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 12.45 ; 16.30 ; 
20,15.
0 COMISARUL X — cinemascop : 
REPUBLICA — 12.15 ; 14,30 ; 18 ;
20.30. BUCUREȘTI — 11,15 ; 13,30 ;
16,45 ; 19 ; 21,15. STADIONUL DINA
MO — 20,15. EXCELSIOR — 12,15 ; 
15 ; 17,30 ; 19.45. GRIVIȚA (comple
tare Cristale fără taine) 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
(completare Consfătuirea ne tară a 
lucrătorilor din industria
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
e MARELE RESTAURANT — ci
nemascop : LUCEAFĂRUL (comple
tare Conferința pe tară a lucrători
lor din industria chimică) — 10,30 ; 
15,30 : 18 ; 20,30. FESTIVAL - 
15 ; 17,30 ; 20 ; la grădină 
FEROVIAR — (completare 
conducătorilor de partid și dc stat în 
regiunea Brașov) — 12.30 ; 15 : 17,30 : 
20, MODERN — 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ;
21.30.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-

FIACRE — 9,30 ; 12,15, COMISARUL 
MAIGRET SE ÎNFURIE - 15,
DOMNUL — cinemascop — 18 ; 20.45 : 
CENTRAL (completare Marile emoții 
mici).
« PERETELE VRĂJITOARELOR : 
CAPITOL (completare Dacă treci po
dul Ponoareior) — 11.30 : 13,15 ; 16.15 ;
18.45 ; 21 ; Ia grădină - 20.15. FLA
MURA (completare Dialog cu stelele)
— 11,30 : 15.30 ; 18 ; 20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI
— cinemascop : VICTORIA (comple
tare Tradiții) - 11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45. GRĂDINA DOINA — 20,15,
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Omagiu teatrului româ
nesc la 150 de ani de la primul spec
tacol în limba română) — 16 ; 18,15 ;
20.30. PROGRESUL (completare Gim
nastul) - 15.30 ; 18 : 20,15.
• WARLOC — cinemascop : LUMI
NA - 11 ; 13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : U- 
NION — 15.30 ; 18 ; 20.30.
O PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
• VIATA LA CASTEL: DOINA 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Plo
iești) — 
AURORA
10.45 : 13 :
20.30.
• ZODIA

PROGRAMUL I: Parada soliștilor si a orchestrelor de 
muzică ușoară (11.15); Cîntece si iocuri de pe întinsul 
patriei (12.25) ; Valsuri și tangouri (16.30) ; Muzică de ca
meră de compozitori preclasici (37,30) ; „Dobroge. mîndră 
grădină" — program de cîntece și jocuri (20.50) : Antena

PROGRAMUL I : Teatru radiofonic pentru copil (8.00) ; •' •
Corul muncitorilor si marinarilor din cortul Constanta, 
dirijat de Boris Cobasnian (9.00) ; „Transmitem pentru 
sate" (9.15) ; Varietăți muzicale (9.55) ; „De toate pentru 
toți" (12.00) ; Estrada duminicală (13.10) ; Personaje și 
interpret!! lor : Figaro din opera ..Bărbierul din Sevilla" 
de Rossini : Nicolae Herlea si Octav Enigărescu (15.10); 
„Frumuseți din tara mea" — melodii Dooulare (16.15) ; Mo
ment poetic. „De dragoste". „Argint și aur". Poezie con-'v."4. 
temporană românească (22.30) ; Muzică de dans (23.00). 
PROGRAMUL II : De la un șlagăr ta altul (9.00) ; Cîntece;.. 
vesele (9.40) ; Radio-atias (10.03) : Din înregistrările orches* 
trei simfonice a Filarmonicii de slat ..George Enescu". di
rijor George Georgescu ; poemul simfonic „Ucenicul vră--' 
jitor" de Paul Dukas; Simfonia I în do minor de Johan
nes Brahms (11,00) ; Refrene îndrăgite (12,15) ;’ Pagini ce- ■ - 
lebre din opere (15,40) ; Opereta „Secretul lui Marco Poiorf■ 
de Lopez (montaj muzical-literar) — (18,00) ; Oameni de, . 
seamă : George Enescu — Evocare de Radu Gheciu (19.20) f::' 
Concertul pentru două olane si orchestră de Felix Men- 
delsohn-Bartholdy (22,00) ; Muzică de dans (23,54).

scop : GRĂDINA BUZEȘTI - ■ 20,30, 
GRĂDINA ARTA - 20,15.
• TRIPTIC DE ARTĂ POPULARA
— IO. ȘTEFAN VOIEVOD, CTITOR
— MÎINILE PICTORULUI — TU
TUNUL - FANTEZIE CU ȘURU
BURI - TÎNJEAUA - ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 6/1967 : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
O DRAGOSTEA MEA : GIULEȘTI 
(comoletare Gustav, inovatorul) — 
15,30 ; 18 : 20.30. BUCEGI (comple
tare Gustav pacifistul — 11.15 ; 16 :
18.15 : 20.45 : la grădină - 20.15.
e CHEMAȚI-L PE MARTIN : DA
CIA (completare Escapada) — 
8,30—21 în continuare.
• JUANA GALLO: BUZEȘTI — 
15,30 ; 18.
• DENUNȚĂTORUL: CRÎNGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
o PESCARUL DIN LOUISIANA : 
GLORIA (completare Consfătuirea pe 
tară a lucrătorilor din industria chi
mică) — 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30.
e UNORA LE PLACE JAZUL: U- 
NIREA - 16 ; 18,30.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : TOMIS (com
pletare Dacă treci podul Ponoareior)
— 11.30 : 14 ; 16.30 ; 19 ; la grădină
— 20,30. FLOREASCA (completare 
Fotbaliști, nu uitat! copilăria) —
11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.30 ; 20,45.

« FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop : FLACĂRA (completare 
Pectina) - 15.30 ; 18 ; 20,30.
• CIOCÎRLIA : VITAN (completare 
Fuga Dușkăi) — 15.30; 18.
® LADY MACBETH DIN SIBERIA
— cinemascop : MIORIȚA — 15.30 ; 
18 ; 20.30.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂ
RITĂ — cinemascop : POPULAR 
(completare Și acum... puțină gim
nastică) - 15,30 : 18 ; 20,30. RAHO
VA - 15.30 : 18 : la grădină - 20,30, 
LIRA (completare Chemarea vulca
nilor) - 15 : 17,30 ; 20.
• HIPERBOLOIDUL INGINERULUI 
GARIN — cinemascop :■ ARTA (com
pletare Gustav, un adevărat bărbat)
— 11,15; 14: 16,15: 18,30; 20,45.
• DACII - cinemascop ; MUNCA 
(completare Orizont științific nr. 5/ 
1967) - 16 ; 18.15: 20.30.
® CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT: MOȘI
LOR (completare Răspîndirea fruc
telor si semințelor) — 15.30; 18 ; la 
grădină — 20,30.
• MOARTEA VINE PE PLOAIE: 
COSMOS (completare Orizont știin
țific nr. 411967) — 15.30 ; 18 : 20,30, 
COLENTINA (completare Șopîria) — 
15 : 17,45 ; la A-ădină - 20,15.
• IERBURI AMARE: VIITORUL 
(completare Dialog cu stelele) 
15.30 ; 18 : 20.30.

• MAIORUL ȘI MOARTEA - ci
nemascop : VOLGA (completare 
Temă cu variațiuni) — 11,13 ; 13,30 ;
16 ; 18.15(X 20.30.
a PRINTRE VULTURI - cinema
scop: DRUMUL SĂRII — 15,30;
17.45 ; 20.
• BANDA DE LAȘI : FERENTARI
(completare Pectina) — 15.30 ; 18 :
20.30.
• GENTLEMANUL DIN COCODY
— cinemascop : COTROCENI — 
15.30 : 18 ; 20.30.
• STRĂINA : PACEA (completare 
Pasiuni) — 16; 18 : 20.
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN AR
KANSAS - cinemascop ; ARENELE 
LIBERTĂȚII - 21.
• MOFTURI 1900 : GRĂDINA UNI
REA (completare Insula păsărelelor)
— 20.30.
• ASTA-I TOT CE
PLAT: GRĂDINA
(completare Vizita) — 20,30.
« FANFAN LA TULIPE : GRADI
NA VITAN (completare Surîsul sfin
xului) - “—
O UN

GRADINA PROGRESUL-PARC (com
pletare Lecție în infinit) — 20.30.
• DOUA LOZURI : GRĂDINA LIRA

S-A ÎNTÎM-
EXPOZITIA

iX

11.30 : 14.30 ; 17,30 ; 20.30, 
(completare Jucării) —
15.30 : 18 ; la grădină —

FECIOAREI — cinema-

— 20.30. I
SURÎS IN PLINĂ VARA: I

NA PROGRRSTTT.-P APr> •
I
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întrecere echilibrată... Foto : S. Cristian

a revenit Iui N. Ciumeti

al Ar- 
desfă- 
echipa

de închidere a fost

Trei medalii de aur, două 
de argint și una de bronz 
la „europenele" de caiac- 

canoe pentru juniori

o serie de măsuri în 
modificării statutului

(I.D.T.). Acesta 
din străinătate

HANDBAL : Steaua Bucu 
rești a învins pe Dukla

Fraga : 23—21

mai potrivit sistem infor
mațional pentru uzina 
care lucrează.

SPORTIVI
ROMANI

Tinerii reprezentanți ai Ro
mâniei la campionatele euro
pene de caiac-canoe pentru ju
niori au încheiat cu succes parti
ciparea la prima ediție a acestei 
competiții, desfășurată în orașul 
suedez Karlstad. Juniorii români- 
au cucerit 3 medalii de aur, 2 
de argint și 1 de bronz. în ziua 
a doua, Maria Lovin și Harpina 
Evdochimov s-au clasat pe locul 
înțîi la proba de caiac dublu 500 
m cu timpul de 2’ 08” 1/10. Lo
cul doi a fost ocupat de R. D. 
Germană cu timpul de 2’ 08” 
5/10. în proba de caiac 4 mas
culin 500 m, echipajul român 
format din Botez, Stoica, Gra- 
ciov, Schmul, s-a situat, de ase
menea, pe primul loc cu timpul 
de 1’ 35” 6/10. La caiac sim
plu masculin 500 m, titlul eu
ropean a revenit suedezului An
derson, urmat de românul Ru- 
jan.

s f

în turneul de handbal 
matelor prietene, ce se 
șoară la Budapesta, 
Steaua București a susținut me
ciul decisiv pentru stabilirea lo
cului fruntaș cu puternica for
mație Dukla Praga. La capătul 
unui joc echilibrat și de bun ni
vel tehnic, handbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
23—21 (10—12). Punctele învin
gătorilor au fost marcate de 
Gruia (9), Goran și Iacob (cîte 
4 fiecare), Oțelea (3), Alboaica, 
Popescu, Cristian. Pentru Dukla 
Praga au înscris Duda (8), Ka- 
von, Saprafa, Beneș (fiecare cîte 
3), Mareș (2), Havlik, Dofika. 
în ultimul meci, Steaua a dis
pus cu 27—16 de Ț.S.K.A. So
fia, ocupînd, neînvinsă, primul 
loc în clasament. Au urmat-o 
Dukla Praga, Ț.S.K.A. Moscova, 
Vorwarts Berlin, Honved Bu
dapesta și Ț.S.K.A. Sofia.

ȘAH : Ultima rundă 
a campionatului mondial 

universitar

Partidele din ultima rundă a 
turneului final al campionatului 
mondial universitar de șah pe e- 
chipe, desfășurat la Harrachov 
(Cehoslovacia), s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Româ
nia—Anglia 1,5—1,5 (1); S.U.A.— 
Iugoslavia 1—1 (2) ; R. D. Ger
mană—Danemarca 2—1
U.R.S.S.—Bulgaria 3—0
Suedia—Cehoslovacia 2—2.

Pînă la continuarea partideloi 
întrerupte din ultima rundă, cla
samentul este următorul : 1.
U.R.S.S. — 23,5 puncte (1); 2. 
Anglia — 21 (1); 3. S.U.A. — 
20 (2) ; 4. R. 15. Germană — 
19,5 (1) ; 5. Cehoslovacia — 
19,5 ; 6. România — 18,5 (1) ; 
7. Iugoslavia — 15,5 (2) ; 8. Bul
garia— 14,5 (1); 9. Danemarca 
— 13 (1) ; 10. Suedia — 10.

(1);
(1);

BASCHET : In turneul 
feminin de la San Giorgio 
Romănia-Cehoslovacia 

53—49

A doua întîlnire de box din
tre echipele de tineret ale Ita
liei și României, desfășurată la 
Varese, a revenit pugiliștilor ita
lieni cu scorul de 8—2.

BOX : Echipa de tinerel 
învinsă în Italia

La turneul international de 
baschet feminin de la Porto San 
Giorgio, reprezentativa României 
a întîlnit echipa Cehoslovaciei. 
Baschetbalistele române au obți
nut victoria- cu scorul de 53—49 
(25-23).

DE

SPORT ÎNCHIDEREA sesiunii comitetului
AL F.I.S.E

„învățămîntul în condițiile dezvol
tării științifice, tehnice și sociale", 
precum și două reuniuni regionale 
ale educatorilor din Africa și Ame
rica Latină. Sesiunea a adoptat, de 
asemenea, 
vederea 
F.I.S.E.

Cuvîntul 
rostit de Paul Delanoue, președin
tele F.I.S.E.

în zilele următoare, la invitația 
Uniunii sindicatelor din învăță- 
mînt, știință și cultură, oaspeții vor 
vizita o serie de stațiuni de odihnă 
de pe Valea Oltului, Brașov, Va
lea Prahovei și de pe litoral.

(Agerpres)

în zilele de 27—30 iulie s-au des
fășurat la București lucrările sesiu
nii Comitetului administrativ, or
gan de conducere al Federației In
ternaționale a Sindicatelor din în- 
vățămînt (F.I.S.E.).

Participanții la sesiune, delegați 
și invitați reprezentînd 14 țări din 
Europa, Africa, America Latină și 
Asia, au dezbătut pe larg activita
tea desfășurată de această organi
zație internațională de la ultima 
sesiune pînă în prezent, au stabilit 
sarcinile ei de viitor. A fost adoptat 
un plan de muncă în care, printre 
principalele acțiuni, figurează or
ganizarea, în colaborare cu 
UNESCO, a unui colocviu pe tema

Timpul probabil pentru 1, 2 
și 3 august. în tară : vreme 
ușor instabilă, cu cerul variabil. 
Vor cădea averse, locale de 
ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt slab, pînă la po
trivit, 
vor fi 
grade, 
grade, 
vreme
fi variabil cu 
amiază, cînd vor cădea ploi de 

■ scurtă durată. Vînt .slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară.

Temperaturile minime 
cuprinse între 8 și 18 
iar maximele între 20—30

București și litoral : 
ușor instabilă. Cerul va 

înnourări după

La Brașov s-a dispu
tat ieri cursa ciclistă in
ternațională de fond la 
care au luat parte concu
renți din Bulgaria, Da
nemarca, Italia, Polonia 
și România. Concurenții 
au parcurs de două ori 
traseul Brașov — Rîșnov 
— Pîrîul Rece — Pre
deal — Brașov, cu sosi
rea la Poiana Brașov. 
Pe primul loc s-a clasat

sportivul român Nicolae 
Ciumeti, care a acoperit 
distanța de 144 km în 
3h. 58’45”. în urma lui 
au sosit în ordine Fran
cesco Menghi 
cronometrat in 
timp, Francisc
(România) — la 2”, W. 
Egyed (România) — la 
58”, Iverssen (Danemar
ca) — la 2T3”, Forma 
(Polonia) — la 2’19” etc.

(I talia) 
același 

Gera

PR0N0-BASCHET...
Timpul : excelent.
Terenul : (I.C.H.F., str. Urahus din 

Capitală) foarte bun.
Arbitrii: doi, ciți prevede regula

mentul jocului de baschet.
Echipe : una singură — Academia 

Militară III: cealaltă echipă — Elec
trificarea, absentă din motive încă ne
cunoscute.

Spectatori: aproximativ... cinci. Alți 
spectatori, care de obicei vin în nu
măr mare la întrecerile de baschet — 
prezenfi probabil în diferite locuri 
de agrement estival din Capitală și 
din împrejurimile acesteia ; nu numai 
pentru că, normal, îi atrag locurile 
răcoroase pe timp de vară, ci în pri
mul rînd pentru că vor să evite ris
cul drumului zadarnic pînă la tere
nurile ce găzduiesc competifia (repu
blicană !) de baschet „Cupa Româ
niei". Și au dreptate: pînă în prezent, 
la numeroase meciuri din cadrul a- 
cestei întreceri, anunțate în programul 
competițional al rubricilor sportive din 
diferite ziare, au fost consemnate re-, 
petate neprezentări. Ca și ieri dimi
neață, de altfel, cînd la primul meci 
al programului a venit o singură e- 
chipă, iar la ora de începere a me
ciului următor încă nu apăruseră 
nici echipele (Regionala C.F.R. și Ae
ronautica), nici arbitrii 1

Concluzia : se impune, firește, o 
întrebare la care răspunsul cel mai 
complet îl dă însăși atmosfera de „va
canță" în care plutește această com
petiție : lipsa de atenție (să nu mai 
vorbim de exigență!) din partea fo
rurilor de specialitate contrastează 
evident cu măsurile, deseori discutate, 
de a aduce baschetul (cu largă priză 
în rîndurile tineretului), la nivelul spor
turilor fruntașe din țara noastră.

C. A.

PESTE
DE NATAȚ1E ALE

__________  ce se desfășoară la 
Winnipeg (Canada), campionul olimpic de la Tokio 
Don Scholander (S.U.A.) a realizat un nou record mon
dial în proba de 200 m liber : 1’56” (vechiul record ii 
aparținea cu l’56”2/10) ; tînăra sa compatrioată Deborah 
Meyer a stabilit, de asemenea, un nou record mondial : 
9’22”9/10 în proba de 800 m liber (vechiul record era de 
9’53”8/10L în întrecerile de tenis, proba de dublu bărbați a 
fost cîștigată de cuplul brazilian Mandarino-Koch, care 
în finală a dispus cu 11—9, 6—2. 6—1 de perechea mexi
cană Loyo-Lara. La atletism. Van Nelson (S.U.A.) s-a 
clasat primul în cursa de 10 000 m cu timpul de ..9 17 4/10 
— nou record al Jocurilor Panamericane, iar proba de 
aruncarea greutății a revenit cunoscutului atlet american 
Randy Matson, cu 19,84 m — de asemenea, nou record al 
competiției.

ÎN CADRUL ÎNTRECERILOR 
JOCURILOR PANAMERICANE, 
Winnipeg (Canada), <

Prin numărul mare de participant! (reprezentînd zece 
centre), ca și prin rezultatele bune înregistrate într-o 
serie de probe, concursul republican al școlilor sportive 
din acest an, găzduit sîmbătă și duminică la bazinul Obor 
din Capitală, a.marcat un evident progres față de edițiile 
sale anterioare. în afara noilor recorduri ale țării stabilite 
cu acest prilej, este îmbucurător faptul că la unele probe a 
crescut numărul pretendenților la întîietate — condiție 
necesară ridicării performanțelor. Subliniind importanța 
climatului de concurență strînsă între „vîrfuri", .cunos
cutul antrenor Ioan Schuster menționa însă că „pașii 
realizați în această direcție nu sînt încă suficient de 
consolidați și ritmici, că posibilitățile actuale nu sînt 
valorificate pe deplin. Dacă ■ deficiențele țin în bună 
parte de structura și conținutul procesului de antrena
ment, printre principalele lor cauze se numără și absența 
unei atrageri mâi sistematice a cît mai multor’ copii lâ 
învățarea și practicarea înotului.’ Răspîndirâa înotului, ■ 
se știe, are efecte sanogenetice dintre cele mai bune și, în f 
plus, oferă o bază solidă de selecție pentru performeri în ’ 
natație ca și în alte sporturi".

Intr-adevăr, urmărind cu atenție' desfășurarea celor I 
38 de probe, s-au putut observă și decalaje mart’între 
grupul 'cahdidaților lă primele Ioduri și cel al „înche
ieturilor" de pluton. Re de altă parte, încercînd să-și I 
„justifice" numeric activitatea din timpul anului, unii i 
antrenori înscriu.la start concurenți fie insuficient pre
gătiți, fie lipsiți chiar de perspectivă. E adevărat că 
vina aparține în primul rînd antrenorilor respectivi,’ dar 
această practică ar trebui înlăturată. în primul rînd, de , 
către federația de specialitate, de pildă, prin fixarea i 
de haremuri la înscrierea în concursurile ce' necesită 
deplasări costisitoare. O productivitate scăzută, raportată ‘ 
la posibilitățile lor, au arătat în'continuare ș'c'olile spor
tive din Oradea, Tg. Mureș, Cluj, Arad ș.a.

- Dat fiind că acest concurs â constituit o „deschidere" ' 
a întrecerilor mai importante ale actualului sezon, apre
cierile vor putea fi mai complete, desigur, după’ consu- | 
marea competițiilor din perioada imediat următoare. Ast- i 
fel, la sfîrșitul acestei săptămîni’. lă ștrandul Tineretului 
din Capitală este programat'campionatul republicări de ' 
juniori, după încă o săptămîriă cel ■ rezervat copiilor etc. I 
Reamintind că_ în ansamblu, rezultatele concursului șco
lilor sportive s-au situat deasupra celor din anti prece
dent, menționăm, de asemenea, organizarea în mai bune 
condiții a întrecerilor (cronometraj, festivități de pre
miere etc.), apreciată de public și de concurenți.

Pe terenurile de fotbal
M goluri in cuplajul inaugural 

al „Cupei Bucureștiului"
Deși lipsit de miza confruntă

rilor de campionat, cuplajul inter- 
bucureștsan desfășurat ieri pe sta
dionul Republicii, în cadrul primei 
etape a noii competiții „Cupa 
Bucureștiului", a fost urmărit cu 
interes și emoție de aproximativ 
40 000 de amatori de fotbal, dor-.. 
nici să vadă „la fața loculuj" nou
tățile survenite în efecțivele . for- „
mațiilor favorite și, -în primul , P°arta Progresului,, 
rînd, potențialul lor înaintea apro- F 7-

[Imaginea unei acțiuni
! economice de mare amploare
I
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• Programarea și urmă-
. rirea operativă a produc

ției.
® Principii și metode de

Q realizare a unui sistem in-'
■ ' foimațional optim.

• Reducerea consumu
lui de metal.

® Mașini electronice de

■ ției și a muncii. Sînt cu
prinse toate compartimen
tele 'activității/ industriale, 

i munca de concep- 
de conducere și 

organizare din întreprin
deri, pînă la nivelul e- 
chipei de muncitori și lo
cului de muncă. Enunțăm, 
spre exemplificare, cîteva 

' teme : .....

0 calcul............
| e Organizarea
""■’și n ’timnnliii Ho 1 

>r- ■?? ® Auțouțilafet
• Transportul 
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Isupr 
în I 

jore
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8 țifică
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§ Sistemul infor

| mațional
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t muncii 
și a timpului de lucru. 

Auțouțilarea.
L uzinal.

• Folosirea rațională a 
suprafețelor de producție. 

Z i total, 23 de teme ma
jore care definesc, în pro
gramul complex al ac- 

i de organizare știin
țifică a producției și a 
.muncii, direcții principale 
de căutări creatoare, de 
inițiativă și perfecționare.

Documentația 

tehnică

la un preț de cost cît mai 
scăzut a obiectivelor a- 
flate în construcție. Cî
teva machete mari : an- . 
samblul de locuințe Co- 
lentina ; locuințe în Dru
mul Taberei; detaliu de 
sistematizare a șoselei 
Giurgiului etc. atrag vizi
tatorii de la bun început. 
Cît privește drumul stră
bătut de constructori, de 
la machetă la împlinirea 
pe verticală a construc
țiilor, acesta este trasat 
concludent prin metodele, 
diagramele, fotografiile 
sugestive, schițele și ex
plicațiile care le însoțesc.

Desigur, am făcut o 
succintă prezentare a ex
poziției. De menționat că 
pentru generalizarea șl 
dezvoltarea experienței 
întreprinderilor prezente 
aici, „Cabinetul orășenesc 
de informare tehnico-eco- 
nomică” asigură vizitato
rilor, totodată, consultații 
și expuneri pe cele mal 
importante teme ale or
ganizării științifice a p o- 
ducției și a muncii, vi
zionări de filme documen
tare, inițiază vizite în în
treprinderile respectiva. 
La îndemîna celor inte
resați stau (într-o cală 
special amenajată) stu
diile realizate în unele 
întreprinderi.

★

„Cabinetul orășenesc 
de informare tehnico-eco- 
nomică' va funcționa — 
ne informează organizato
rii — în tot cursul lunii 
august. Dar mai departe ? 
Este păcat ca o aseme
nea expoziție, atît de bine 
concepută și realizată, cu 
un mare volum de infor
mație utilă (și care a stîr- 
nif de pe acum un viu 
interes), să nu se bucure 
de permanență. S-ar pu
tea lua în considerare 
propunerile făcute de 
mulți vizitatori, ca o edi
tură (poate Editura poli
tică) să realizeze o plian
tă a expoziției în forma 
ei actuală. Pentru că a- 
ceastă reușită, deosebit 
de instructivă expoziție, 
organizată din inițiativa 
Comitetului orășenesc 
București al P.C.R. se do
vedește a fi o contribu
ție importantă la răspîn- 
direa experienței între
prinderilor djn Capitală 
în domeniul organizării 
științifice a producției și 
a muncii.

ziționări din import, prin- 
tr-o contribuție proprie la 
construirea utilajelor ne
cesare, este pregnant ilus
trat în cadrul expoziției. 
Pe un panou se arată, 
de pildă, că 82 la sută 
din utilajele Fabricii de 
ace de tricotat au tost 
realizate prin autoutilare. 
De asemenea, este pre
zentat (în machetă) un 
agregat complex realizat, 
pentru nevoi proprii, la 
„Electromagnetica", agre
gat care înlocuiește 18 
mașini simple și munca 
a 15 oameni. Mache
tele instalației de în
călzire prin inducție a 
lingourilor de oțel rapid, 
cu curenți de frecvență 
industrială (realizată la u- 
zina „23 August", pentru 
nevoi proprii) și a instala
ției de sablat table plane 
(realizată la „Grivița ro
șie") ca și alte machete, 
multe la număr, prezenta
te în detaliu și cu text 
lămuritor, dovedesc mari
le posibilități ale uzinelor 
bucureștene în ceea ce 
privește autoutilare a.

Un viu interes suscită 
standurile dedicate ac
tivității privind asimila
rea de noi produse. Or
ganizatorii expoziției a- 
duc în centrul atenției 
zitatorilor noi sisteme 
organizare a muncii
concepție și creație pen
tru asimilarea, de noi 
produse cu un nivel teh
nic tot mai ridicat. Se 
pledează, evident, pentru 
renunțarea la unele faze 
așa-zise „clasice", în fa- 
voarea organizării, pe 
baze moderne, a fluxului 
de asimilare în special 
a mașinilor, agregatelor 
și instalațiilor tehnologice.

Două săli sînt rezervate 
temei organizării docu
mentației tehnice. Se ur
mărește un dublu scop, 
a) se popularizează po
sibilitățile și mijloacele 
de care dispune Institutul 
central de documentare 
tehnică 
procură
diferite publicații al căror 
fond total se cifrează, în 
1967, la 500 000 cărți teh
nice. și științiiice, în. 14 000 
titluri. Sînt, din păcate, 
unii, ingineri și tehnicieni 
care nu manifestă intere
sul cuvenit pentru a 
se informa, b) prin expo
natele sale, l.D.T. foloseș
te prilejul de a populari
za metode eficiente de 
muncă, practicate în dife
rite întreprinderi din țară.

Multe informații, multe 
comparații. Din această 
confruntare, organizatorii 
ingenioși ai expoziției 
scontează, pe drept, să se 
tragă concluzii practice, 
să se valorifice operativ 
și cît mai eficient expe
riența acumulată de între
prinderile prezente în ex
poziție. „Cabinetul orășe
nesc de informare tehni- 
co-econo'mică" expune 
panouri cu principii mo
derne de analiză tehnico- 
economică a transportu
lui uzinal, felurite mij
loace de transport apli
cate la noi și în alte țări, 
fluxuri și normative, ma
chete de rețele de tran
sport intern etc.

vi
de 
de

Cum se știe, sistemul in
formațional ocupă, în in
dustrie cu deosebire, un 
loc deosebit de impor
tant. Prin buna „regla
re" a acestui mecanism, 
conducerea întreprinderii 
poate să ia decizii rapi
de și optime,: activita
tea personalului tehni- 

: este mult 
mai eficientă. Mecaniza- 

I automatizarea pre
lucrării informațiilor con- 

| stituie un punct-cheie în 
organizarea științifică a 
producției. Desigur, parti
cularitățile fabricației im
pun adoptarea și orga- 

„ nizarea Unui sistem in- 
:. Toc- 

______aceea organiza
torii expoziției recoman
dă mai multe sisteme 
definitivate și aplicate 
în întreprinderi, cu sco
pul . de a crea vizi
tatorilor posibilitatea de 
a le confrunta și de a se 
inspira în alegerea celui

I
Mult mai echilibrată și intere- | co-ingineresc

Iluui e"” 
rea și 
lucrări

I
I
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foimațional specific, 
mai de aceea orgi

I
I
I

sântă, partida Dinamo—Rapid s-a 
încheiat cu victoria la limită a 
riamoviștilor : 3—2, după ce 
pauză au fost conduși cu 2—0.

Programată „în vedetă", întâlni
rea Steaua—Progresul și-a justifi
cat această favoare doar datorită 
stei iști 1 or, care asaltînd continuu 

~ ‘ ,i-au sufocat
pur și simplu .pe adversari, trecîn- 

piatului start în noua ediție a cam- : du-le în „contul pasiv" 9 goluri 
fără a primi vreunul !

Așadar, perspectiva unui nou cu
plaj interesant în etapa următoa
re a competiției, programată marți 
pe același stadion; începînd de la 
ora 18.30, Rapid și Progresul își 
vor disputa locurile 3—4, iar 
Steaua și Dinamo locurile 1—2.

pionatului național.
La rîndul lor, majoritatea jucă

torilor ce au evoluat în cele două 
partide, Dinamo—Rapid-și Steaua— 
Progresul, s-au străduit și au reu
șit în bună parte să ofere un spec
tacol de bună calitate, soldat cu 
înscrierea unui număr record de 
goluri: 14 1

Petrolul Ploiești la egalitate 
cu Motor Zwickau

în continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în 
pa de fotbal 
(R.D.G.) a jucat 
mația Petrolul, 
nat la egalitate

țara noastră, echi- 
Motor Zwickau 

la Ploiești cu for- 
Meciul s-a termi- 
0—0. ,

di- 
la

Prin resursele

Eficiența investi 

țiilor — 

centrală

problemă

un

proprii ale 

întreprinderii
Expoziția rezervă

spațiu larg muncii de 
creație, autoutilării, asi
milării de noi produse. 
De exemplu, se popu
larizează scheme optime 
de organizare a ateliere
lor de autoutilări dotate 
cu grupe de proiectare. 
Eficiența ? Efortul uzinelor 
pentru a renunța la achi-

Intr-una din sălile mari 
ale expoziției sînt orga
nizate deosebit de instruc
tiv, cu un pronunțat carac
ter de experiență, standu
rile „Activitatea în con
strucții'. Este prezentată 
sugestiv experiența dobîn- 
dită de întreprinderile de 
construcții din orașul 
București în organizarea 
și gospodărirea șantiere
lor, reducerea consumului 
de materiale, realizarea

RECOLTAREA CEREALELOR
(Urmare din pag. I) cu randament scăzut, recoltînd în 

medie cîte două 
față de 4 hectare

■ zut.
O altă cauză a

la recoltat este slaba folosire a 
forțelor proprii ale cooperativelor

hectare 
cît este

zilnic, 
prevă-

HOTARE
DE ATLETISM UN- 
la Budapesta, scorul 
55—51 la masculin si

DUPĂ PRIMA ZI A ÎNTÎLNIRII 
GARIA-ANGLIA, ce se desfășoară 
este favorabil sportivilor oaspeți cu 
47—26 la feminin. Iată cîteva rezultate tehnice : masculin: 
400 m — Cambell (Anglia) 46”6/10 ; 1 500 m — Westton 
(Anglia) 3’44”2/10 ; 10 000 m — Mecser (Ungaria) 29*40"6/10; 
suliță — Nemeth (Ungaria) 82.50 m ; triplusalt — Kalocsai 
(Ungaria) 16,32 m ; greutate — Varju (Ungaria) 19,54 m ; 
feminin : 400 m — Board (Anglia) 54”l/10 ; 80 m garduri 
— Jones (Anglia) 10”9/10.

ÎN SEMIFINALELE TURNEULUI DE TENIS DE LA 
HAVERFORD, Clark Graebner (S.U.A.) l-a învins cu 
9—7, 11—9, 6—1 pe compatriotul său Marty Riessen. Fi
nala probei de dublu bărbați a revenit australienilor 
Bowrey și Davidson,- învingători cu 7—5, 6—1, 6—1 asu
pra cuplului american Seewagwn-Bowett.

Don Scholander după noul record mondial

w

VALERI BRUMEL, recordmanul mondial la săritura 
în înălțime (2,28 m), a renunțat la activitatea competitio- 
nală și se va consacra în viitor pregătirii tinerilor sări
tori în înălțime sovietici. După cum se știe. Brumei a 
suferit un grav accident în toamna anului 1965. Cu toate 
îngrijirile date, el nu și-a mai putut recăpăta întreaga 
capacitate fizică. întrebat dacă recordul său va putea fi 
doborît. Brumei a spus că acest lucru este posibil, dar 
atletul respectiv va trebui să aibă înălțimea de cel puțin 
1,85 m. Nici forța, nici cea mai bună tehnică nu vor pu
tea suplini această condiție indispensabilă — a încheiat 
recordmanul mondial.

LA ÎNTRECERILE UNIVERSIADEI, nrogramate la 
Tokio între 26 august-4 septembrie. Polonia va fi repre
zentată de un lot de 20 de sportivi, printre care cunos
cutele atlete Irena Kirszensteln și Eva Klobukowska, 
precum și campioana ediției precedente la sărituri de 
la trambulină. Boguslava Letkevicz.

ÎNTR-UN MECI CONTÎND PENTRU CAMPIONATUL 
UNIONAL DE FOTBAL, echipa Ț.S.K.A. Moscova a ter
minat la egalitate (1—1), pe teren propriu, cu formația 
Dinamo Kiev.

tura defecțiunile și a asigura o 
bună funcționare a combinelor, 
conducerea S.M.T. Ucea de Jos le-a 
trimis în ajutor alte șase combine 
din comunele Lisa și Galbor. în- ___
tr-un mod similar au lucrat și corn- agricole de producție. Din cele
binele aflate în satul Voila. La circa .15 unități vizitate doar în

tr-o singură unitate am întîlnit coo
peratori care recoltau manual. La 
aceasta mai trebuie adăugată ten
dința unor conduceri de coopera
tive care întîrzie în mod nejusti
ficat .începerea recoltării, pe mo-

ritmului scăzut

sediul brigăzii am întîlnit pe ing. 
Mihai Minea, directorul S.M.T. 
Ucea de Jos. El susținea că ma
șinile merg bine. Era limpede că 
directorul Ori nu știa ce se în- 
tîmplă cu tractoarele și combinele 
de care răspunde, ori că încerca 
să ascundă faptele.

Sînt numeroase alte asemenea 
exemple de proastă funcționare a 
mașinilor, de organizare defectu
oasă a muncii, care explică de ce 
în raionul Făgăraș ritmul recolta
tului este atît de lent.

Nesatisfăcător se desfășoară re
coltatul și în raionul Sibiu. Nici
aici mijloacele mecanice nu sînt 
folosite la maximum. Lucrul în
cepe tîrziu și se termină devreme. 
Nu rare sînt cazurile cînd com
binele nu lucrează din vina
consiliilor de conducere din une
le cooperative agricole care nu 
asigură oamenii și materialele ne
cesare. Iată un caz. în ziua de 25 
iulie, la orele 14, la cooperativa 
agricolă Șaroș, raionul Sighișoara, 
două combine stăteau din lipsa 
sacilor. Unul din tractoriști plecase 
cu tractorul după saci. Lîngă cele ' 
două combine, zeci de saci plini 
cu grîu așteptau să fie transpor
tați la magazie și deșertați. O si
tuație similară am întîlnit și la 
cooperativa Brătei, ' raionul Me
diaș. Și aici tractoriștii sînt ne- 
voiți să aștepte ceasuri întregi, fie 
din lipsa sacilor, fie din cauza ’ 
neasigurării brațelor de muncă 
necesare deservirii combinelor. Din 
aoeastă cauză combinele au lucrat

tivul că grîul n-ar fi ajuns la 
maturitate.

Anul trecut, în regiunea Brașov 
s-au pierdut mari cantități de grîu 
din cauza nerecoltării lui în perioa
da optimă. Această lucrare s-a 
prelungit pînă în septembrie. Pen
tru a nu se repeta această situa
ție, este necesar ca măsurile în
treprinse recent de comitetul re
gional de partid să fie urmărite și 
aplicate cu toată hotărîrea. Regiu
nea Brașov dispune de suficiente 
forțe pentru a asigura un ritm 
susținut la recoltare. I

În regiunea Mureș-Autonomă

Maghiară
—W——

Recoltarea griului a început în 
toate raioanele din regiune, 
excepția zonelor muntoase din 
Gheorghieni Pînă la data

cu

de 
28 iulie, din cele peste 83 000 ha 
cultivate cu grîu, în cooperativele 
agricole s-au secerat 55 000 ha. Au 
fost obținute rezultate bune in ma
joritatea unităților agricole din ra
ioanele Luduș. Tîrnăveni și Tg. 
Mureș unde lucrările de recoltare 
se desfășoară într-un ritm mai viu • 
față de anul precedent. Coopera
torii din Acățari, Gălățeni și alte 
comune din raionul Tg. Mureș au 
împînzit lanurile și au lucrat din 
plin la secerat.-Recoltatul se apro
pie de sfîrșit și la Păsăreni. In 
numai cîteva zile s-au secerat cele 
235 ha. Și in cooperativele a- 
gricole din- Dea.i, Coroi, Sin- 
martin și altele din raionul Tir- 
năveni am constatat aceeași preo
cupare pentru urgentarea vitezei

\

Lu-

de recoltat. La Șona, de exemplu, 
grîul se strîngea zilnic de pe o 
suprafață de 60 ha. Aici, paralel 
cu recoltatul se lucra la elibera
rea terenului de paie și la arături.

în multe alte unități pe care 
le-am parcurs, realizările nu s-au 
ridicat la nivelul cerințelor. La 
cooperativa agricolă din
ieru, raionul Reghin, nu au fost 
asigurați sacii pentru combine. 
Una din combine a fost repartizată 
să lucreze intr-un teren extrem 
de îmburuienat, din care cauză 
s-a defectat. Mihai Csizmadia, bri
gadierul de cîmp din cooperativa 
Miercurea Nirajului, raionul Tg. 
Mureș, era profund nemulțumit, 
deoarece combina repartizată bri
găzii sale se defecta foatte des, 
„Din fericire, ne aflăm în apro
pierea sediului S.M.T. și de aceea 
defecțiunile pot fi remediate ope-y 
rativ" t-, ne-a arătat el. în raio-j

nul Odorhei am întîlnit, de ase
menea, mai multe combine stațio- 
nind. Fiind însă mai departe de 
sediul S.M.T., nu sînt reparate 
operativ. La capătul comunei Po- 
rumbenii Mari, combina stătea de 
circa o jumătate de oră imobiliza
tă pentru o mică defecțiune la siș- 
temul de prindere a sacilor. Com- 
binerul ne-a relatat că la data de 
24 iulie, datorită unor defecțiuni 
tehnice similare, n-a putut' recolta 
decît 4 600 kg grîu în loc de 8 000 
kg, cît 
record 
și cele 
întîlnit 
cepînd 
ora prînzului nu recoltaseră îm
preună decît 15 saci cu grîu. Deși 
S.M.T. Odorhei are mai multe a- 
teliere mobile, nici unul din ele 
nu a trecut pe aici. în unele ca
zuri, după cîte ne-au informat me
canizatorii, atelierele mobile răs
pund cu destulă întîrziere la che
mări.

Iată ce ne-a relatat în legătură 
cu problemele ridicate pe teren 
inginerul Corneliu Radu, vicepre
ședintele consiliului agricol regio
nal : „Pentru ca ritmul secerișu
lui și al celorlalte lucrări să fie 
impulsionat, ca timpul de lucru al 
mecanizatorilor să fie mai bine 
folosit, în aceste zile a sporit cu 
încă 10 numărul atelierelor mo
bile și vom Continua să punem in 
circuit și altele. în același timp, 
atelierele mobile vor fi prevăzute 
cu toate piesele de schimb nece
sare. S-a hotărît verificarea și re
medierea eventualelor defecțiuni 
de la combine în fiecare seară 
pentru ca a doua zi ele să poată 
lucra din plin. Am preconizat o 
redistribuire, conform necesităților, 
a combinelor și preselor de balotat 
paie".

Sînt măsuri bune, dar tre
buie procedat în așa fel, încit efec
tul lor să se simtă în grăbirea rit
mului de lucru la recoltat.

s-a prevăzut. Un adevărat 
de încetineală au realizat 
două combine care le-am 
în hotarul Cristurului. în
de dimineața și pînă la

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii“



viața internațională
Azi se deschide

la Kampala

REUNIUNEA
MIȘCĂRILOR 
DE ELIBERARE 
AFRICANE

KAMPALA 30 (Agerpres). — La 
31 iulie, în clădirea Consiliului 
orășenesc din Kampala își deschi
de lucrările cea de-a 11-a sesiune 
a Comitetului de eliberare al Or
ganizației Unității Africane. La ea 
vor lua parte reprezentanți ai 11 
țări africane membre ale Comite
tului de eliberare, precum și ob
servatori din partea țărilor mem
bre ale O.U.A.

La Kampala au sosit, de aseme
nea, reprezentanți ai mișcării de 
eliberare din Angola, Mozambic, 
Rhodesia, R.S.A. și din alte țări 
care se mai află sub jugul colonia
list și rasist, pentru a remite mem
brilor comitetului rapoarte și pe- 

î tiții.
In ajunul deschiderii lucrărilor 

sesiunii Comitetului de eliberare, 
; Vincent Rvamvaro, adjunct al mi- 
; nistrului afacerilor externe al U- 
gandei, a acordat săptămânalului 

' „People" un interviu în cadrul că
ruia s-a referit la problemele pe 
care urmează să le rezolve comi
tetul. El a subliniat că sesiunea va 
acorda o atenție deosebită luptei de 
eliberare din Angola, Mozambic și 
■Guineea „portugheză", precum și 
.situației din Rhodesia și Republi- 
- ca Sud-Africană.

Știrile transmise din Nigeria cu privire la desfășurarea ostilităților între tru
pele federale și cele ale provinciei orientale continuă să rămînă contradic
torii. Agențiile de presă transmit că forțele federale controlează golful 
Bonny, în timp ce în alte regiuni situația rămîne confuză. Tn fotografie : 

trupe federale înaintînd în provincia estică
Telefoto : U.P.I.-Agerpres

NOTE

„Papa Doc" trăiește 
clipe grele

AGENDA ECONOMICĂ

Cartea Albă 
a economiei nipone

AGENȚIILE

Ravagiile 
cutremurului 
din Venezuela 
si Columbia
>

CARACAS 30 (Agerpres). — 
Cutremure de pămînt, tot atit 
de puternice ca cel de săptă- 
mina trecută din Turcia, au a- 
vut loc simbătă în regiunile 
muntoase din nordul continen
tului latino-american — Vene
zuela și Columbia.

Epicentrul cutremurului din 
Venezuela, care, potrivit comu
nicării Institutului seismografic 
al Anzilor, a fost de gradul 8 
pe scara Richter, s-a aflat nu 
departe de capitala venezuelea- 
nă. El a provocat mari pagube 
materiale și victime omenești. 
Clădirile mici din suburbiile 
Caracasului au fost parțial dis
truse. Sediul parlamentului a 
fost, de asemenea, avariat, iar 
un bloc de 10 etaje din centrul 
orașului s-a prăbușit. Străzile 
centrale au fost inundate dato
rită spargerii țevilor de canali
zare. Potrivit primelor statistici, 
în capitală și în împrejurimi 
s-au înregistrat aproximativ 70 
de morți și peste 1 000 de răniți. 
Stațiile de radio și televiziune 
și-au întrerupt emisiunile. Co
municațiile telefonice și telegra
fice au fost, de asemenea, în
trerupte, ele neputînd fi resta
bilite nici pînă în prezent.

In Columbia suprafețe și mai 
întinse au fost afectate de un 
alt cutremur care a durat 30 de 
secunde. Numeroase clădiri din 
Bogota s-au prăbușit sau au fost 
avariate. Epicentrul seismului a 
fost în provincia Chaco. Aceas
tă provincie, precum și provin
ciile Tolima, Santander și Bo- 
yaca au fost afectate în mod 
deosebit. Intensitatea acestui 
cutremur a fost de gradul 6. A- 
proximativ 15 persoane și-au 
găsit moartea, iar alte 100 au 
fost grav rănite.

„Nu-i nici o îndoială că cel de-al 
«zecelea an» al pretinsei «revoluții 
duvalieriste» devine anul deban
dadei pentru clica conducătoare din 
Haiti". Această apreciere, pe care 
am găsit-o într-o relatare de la 
fața locului publicată de ziarul „Le 
Monde", se bazează pe mai multe 
fapte. Este cunoscut, de pildă, că 
omul de afaceri numărul unu al 
regimului, bancherul lui Duvalier, 
Clemard Joseph Charles, a încercat 
recent să fugă, sub pretextul de 
a-și îngriji sănătatea, în Statele 
Unite; încercarea s-a soldat cu 
plasarea lui sub supravegherea po
liției. La rîndul său, șeful servi
ciului secret, «creierul» politic al 
«președintelui pe viață», Jean 
Tassy, s-a refugiat la o ambasadă 
din Port au Prince împreună cu 
întreaga sa familie.

In același context trebuie situate 
și recentele execuții ale tinerilor 
ofițeri considerați fii spirituali ai 
lui Duvalier; revocarea miniștrilor 
cei mai înfeudați persoanei sale; 
exilul unei părți a familiei prezi
dențiale, printre care chiar a soției 
lui, deși aceasta fusese desemnată 
drept succesoare a dictatorului; 
noul val de arestări; dezarmarea 
unei părți a gărzii sale personale. 
Neavînd încredere in nimeni, Du
valier creează un gol in jurul lui. 
In acest naufragiu general, fiecare 
servitor al regimului se întreabă 
cu îngrijorare cînd ii vine rîndul.

«Papa Doc», descumpănit, vede 
acum dușmani peste tot și desco
peră comploturi in toate părțile. 
Ca și «domnul Canibal», el nu vrea

să abondoneze puterea, ci înlătură 
pe acei ce au constituit dintotdea- 
una sprijinul lui cel mai sigur.

Totuși, pentru a aprecia evoluția 
ulterioară a situației din Haiti, tre
buie știut că mișcarea progresistă, 
deși tînără și clandestină, a trecut 
la contraofensivă față de regimul 
Duvalier. Loviturile sînt îndreptate 
împotriva responsabililor cunoscuți 
ai crimelor. In aprilie, un grup de 
luptă a atacat locuința șefului ad
junct al «tontons macoutes» (poliția 
personală a dictatorului) de la pa
lat, Livius Jacques; această ope
rație urmărea captarea de arme. 
Un alt grup a încercat să răpească 
pe Max Adolphe, «comandanta» si
nistrei închisori politice de la Fort- 
Dimanche. Cu două luni înainte, in 
februarie, faimosul Tibobo, un alt 
«tonton macoute», care teroriza 
populația capitalei, a fost omorît 
de un jandarm. In sfirșit, la Capul- 
Haitian casele principalilor «tontons 
macoutes» au fost distruse. De la 
începutul anului, fiecare serbare 
sau manifestație duvalieristă im
portantă a fost tulburată de explo
zii «misterioase». Acestea au în
ceput la 22 ianuarie, ziua mascara
dei «alegerilor» legislative.

Un pas important pe calea luptei 
împotriva dictaturii lui Duvalier a 
fost făcut prin crearea unui front 
comun de acțiune între Partidul 
unit al democraților haitieni, Fron
tul național de rezistență și Parti
dul de înțelegere populară, care se 
afla de mai mulți ani în ilegali
tate.

E. C.

Cartea Albă economică pe 
anul financiar trecut, întocmită 
de Agenția pentru planifica
rea economică și dată publi
cității recent, se află în aten
ția presei și a cercurilor de afa
ceri Japoneze. Cartea relevă 
că economia niponă urmează 
în ultimii doi ani o evoluție 
favorabilă. Ritmul mediu lu
nar de creștere a producției 
industriale este 1,5 la sută, 
egalînd cele două perioade 
de avîni economic: Jimmu 
(care cuprinde 31 de luni în- 
cepînd din noiembrie 1954) și 
Iwato (42 de luni începînd din 
iunie 1958). Produsul social a 
ajuns la o sută de miliarde 
dolari, cu 9,7 miliarde mai 
mult decît în anul precedent, 
iar președintele Federației or
ganizațiilor economice, Taizo 
Ishizaka, a afirmat că econo
mia Japoneză intră într-o pe
rioadă de „puternic avans*.

Dacă pe plan intern nu 
există motive de neliniște, în 
relațiile Japoniei cu piața ex
ternă se manifestă simptome 
alarmante, deoarece importu
rile sporesc o dată cu inves
tițiile pentru echipament in
dustrial și cu creșterea con
sumului populației, în timp ce 
exporturile au tendința de în
cetinire din cauza slăbirii 
conjuncturii într-o serie de 
țări occidentale. După cele 
mai recente calcule, se apre
ciază că deficitul balanței de 
plăți externe pe anul financiar

în curs va ajunge la peste 500 
milioane dolari.

Referitor la factorii care au 
dus la obținerea unui ritm ac
celerat de dezvoltare econo
mică, în Cartea Albă se arată 
că, spre deosebire de peri
oada 1955—1964, cînd crește
rea economiei japoneze era 
dependentă de investițiile fă
cute în industria siderurgică 
și în cea a construcțiilor de 
mașini, acum ea depinde de 
consumul intern al unor măr- 

/l furi cu întrebuințare îndelun
gată, ca automobile, aparatură 
casnică șl produse ale in
dustriei chimice. Volumul vîn- 
zărilor acestor produse a spo
rit în ultimii ani o dată cu 
creșterea veniturilor popu
lației. In prezent, eforturile 
pentru Investiții sînt îndrep
tate spre mărirea producției 
de mărfuri cu întrebuințare 
îndelungată, a căror piață 
este în expansiune.

Florea JU1U
Tokio

Turneul 
comunitar 
al lui Lynch

Caracterizînd atmosfera care 
domnește la Dublin în cercu
rile politice în urma reîntoar
cerii din turneul european al 
premierului irlandez Jack 
Lynch, care a sondat perspec
tivele aderării Irlandei la Pia
ța comună, agenția United 
Press International subliniază 
că aceasta este plină de opti
mism.

Lynch a declarat la Dublin 
că în urma convorbirilor pe 
care le-a avut cu reprezen
tanți ai guvernelor de la Bru
xelles și Luxemburg, precum 
și cu înalți funcționari ai Co
munității Economice Europe
ne, el a tras concluzia că .„șan
sele Irlandei de a adera în 
1970 la Piața comună sînt de 
peste 50 la sută“. După păre
rea sa, Franța continuă, să ră- 
mînă o barieră în calea Irlan
dei de a adera la C.E.E. De 
altfel, această problemă va fi 
examinată la Paris în cursul 
întrevederii dintre Jack Lynch 
și președintele de Gaulle, care 
va avea loc în luna octombrie.

DE PRESA
TRANSMIT:

ZIUA FLOTEI MARITI
ME MILITARE SOVIETICE 
a fost sărbătorită la 30 iulie. Cu 
acest prilej au avut loc parade 
ale flotelor militare din diferite 
regiuni, exerciții de luptă ale 
navelor și aviației, întreceri spor
tive de masă. în mai multe o- 
lașe au fost deschise expoziții 
consacrate progresului flotei so
vietice. Ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Greciko, a 
dat cu acest prilej un ordin 
de zi.

STARE EXCEPȚIONALA 
LA SILIGURI. Aproximativ 
2 000 de persoane au demonstrat 
pe străzile orașului indian Sili- 
guri, situat la nord de Calcutta, 
în semn de protest împotriva do
sirii produselor alimentare de că
tre o serie de negustori. Poliția 
a intervenit pentru a-i împrăștia 
pe manifestanți. Aceștia s-au a- 
dunat, însă, în curtea tribunalu
lui cerând pedepsirea exemplară 
a speculanților. în oraș a fost de
clarată starea excepțională.

„Dorchester Club“ 
și concurența

Capitalii! străin 
în Piața comună

PREȘEDINTELE TITO L-A 
PRIMIT PE AMBASADO
RUL S.U.A. care i-a înmînat 
un mesaj personal din partea 
președintelui Johnson, anunță a- 
genția Taniug.

întrevedere 
Kâdăr— 
Jespersen

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
Jănos Kâdăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a avut o întîlnire cu 
delegația P.C. din Danemarca, 
condusă de Knud Jespersen pre
ședinte al partidului, care face o 
vizită în R. P. Ungară. Au fost 
discutate probleme de interes co
mun pentru cele două partide.

0 delegație 
a P. C. Italian la Cairo

CAIRO 30 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N., pre-; 
ședințele Nasser a avut sîmbătă' 
seara o convorbire cu delegația' 
Partidului Comunist Italian, con-' 
dusă de Giancarlo Pajetta, membru 
al Biroului Politic al P.C.I., vice
președinte al Comisiei de afaceri 
externe a Camerei Deputaților. Cu 
acest prilej au fost discutate pro
bleme privind situația din Orien
tul Mijlociu.

Șantierul naval olandez 
„Verolme's Unlied Shipyards* 
a format un consorțiu cri alte 
două șantiere; din Europa oc
cidentală — unul vest-gernian 
(„A.G. Weser’), iar celălalt 
englez („Cammell Laird") — 
pentru a face față concuren
ței, în special, din partea Ja
poniei, care a devenit primul 
constructor naval dl lumii. 
„Dorchester Club", cum se nu
mește noul Consorțiu vest- 
european, își propune să sti
muleze cooperarea între cele 
trei șantiere în domeniul cer
cetării tehnice și să promo
veze o politică comună ,de 
aprovizionare și de reparti
zare a comenzilor.

Rezervele Braziliei de mi
nereuri radioactive au fost 
estimate de ministrul mine
lor și energiei electrice al a- 
cestei țări, Gosta Cavalcanti, 
la 900 milioane de tone. A- 
cesta a precizat că numai in 
statul Minas Gerais sînt eva
luate 300 milioane de tone.

„La Banque Națio
nale de Paris", „Bar
clays Bank", „Bank 
of America", „Alge- 
mene Bank Neder
land NV“, „Banca 
Nationale di Lavoro" 
și „Dresdner Bank 
A.G." au încheiat 
pregătirile în vederea 
deschiderii la Paris 
a unei bănci comer
ciale care se va che
ma „Societatea finan
ciară europeană". 
Noul organism ban

car se constituie în 
scopul înlesnirii fu
zionărilor în sînul 
Pieței comune. El va 
acorda firmelor in
dustriale împrumu
turi pe termen lung 
și mediu.

Participarea unor 
mari bănci america
ne și engleze la a- 
ceastă societate fi
nanciară evidenția
ză rolul important 
al capitalului străin

în economia țărilor 
membre ale Pieței 
comune. Se desprin
de, totodată, de aici 
că investițiile mono
polurilor din S.U.A. 
nu se fac la întîm- 
plare, ci după un plan 
bine stabilit, care 
urmărește obținerea 
celor mai mari avan
taje de pe urma „in
tegrării" economice a 
„celor șase".

VIZITA LUI B. N. PONO- 
MARIOV LA PARIS. La 
invitația C.C. al P.C. Francez, 
între 26 și 29 iulie, B. N. Pono-, 
mariov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a făcut o vizită la Pa
ris. El a avut convorbiri cu Wal
deck Rochet, secretar general, și 
cu alți conducători ai P.C.F.

Vedere a barajului Karadge, unul din obiectivele economiei iraniene

CONDAMNAREA A 11 
SPIONI ÎN YEMEN. Tribu
nalul suprem al R. A. Yemen a 
condamnat la moarte 11 persoa
ne, acuzate de spionaj în fa
voarea forțelor regaliste și altor 
state. Completul de judecată a 
fost condus de generalul Moha
med Al Ahnoumy, ministrul de 
interne și președintele Tribuna
lului suprem.

INCENDIUL DE PE „FOR- 
RESTAL", portavionul ameri
can, aflat în golful Tonkin, a 
provocat moartea a 46 de mili
tari, 56 au fost răniți, iar 80 au 
dispărut, a anunțat un purtător 
de cuvînt al înaltului comanda
ment al S.U.A. din Vietnamul 
de sud. Au fost distruse 31 din 
cele 85 de avioane aflate la bor
dul portavionului. Nu se știe 
încă, a precizat purtătorul de cu
vînt, dacă alte 25 de aparate au 
fost distruse sau numai azvîrlite 
de explozie în apele golfului.

ODD BULL LA CAIRO. 
Șeful Comisiei O.N.U. pentru 
supravegherea armistițiului în 
Palestina, generalul Odd Bull, a 
sosit la Cairo pentru a duce tra
tative cu privire la respectarea 
hotărîrii O.N.U. de încetare a 
focului în regiunea Canalului de 
Suez.

(Urmare din pag. I)

lucrate. Lipsesc construcțiile 
comerciale moderne, care le 
întîlnești în centrul orașu
lui. Predomină tarabele, așe- 

. zate simetric. Pe ele sînt eta
late articole de îmbrăcămin- 

.' te și încălțăminte de mare 
serie, articole artizanale de o 
rară frumusețe, confecționa
te din abanos, fildeș sau cu
pru, colivii cu papagali, ca
meleoni sau maimuțe de mă
rimea unei jucării. Pe aceste 
tarabe se oferă clientelei 
băștinașe bucăți verzi de 
trestie de zahăr, făină de 
manioc, omizi, prăjite, lăcus
te vii vandabile în grămă
joare, viermi grași de mîl 
cu aspectul coropișnițelor de 
la noi, un soi de gîndaci de 
pădure ce seamănă cu ră- 
gacele, bucăți mari de peș
te prăjit în ulei de palmier. 
Vînzătoarele sînt de obicei 
femei tinere, cu copii so- 

: lid- așezați în spate și cu 
; părul în zeci de codițe îm

pletite pe bucățele de sîr- 
mă dispuse vertical pe 
creștetul capului. Dacă car- 

; nea de vită sau porc accesi- 
; bilă celor avuți se procură 
; exclusiv de la așa-numitele 

măcelării portugheze, mase 
largi ale popirTați®» locale se

aprovizionează numai de la 
tarabe. Produsele alimenta
re aflate în vînzare la ta
rabele din piața Kinshasăi, 
sub formă de mostre, se 
poate spune, reprezintă în 
fapt hrana de bază a popu
lațiilor din interiorul țării.

Inflația face încă ravagii, 
profitîndu-se de micile can
tități de zahăr și alte ali
mente de bază puse în vîn
zare pe piață. Exodul spre 
capitală al tinerilor din in
teriorul țării, purtați de vi
sul unei vieți mai bune, în
groașă rîndurile celor ce 
caută de lucru în Kinshasa.

Guvernul condus de ge
neralul locotenent Joseph 
Desire Mobutu, care a pre
luat puterea la 24 noiembrie 
1965, se manifestă — ni 
se spune — energic în 
privința măsurilor de în
tărire a stabilității interne și 
de asanare a situației eco
nomice în care a fost arun
cată țara ca urmare a lup
telor interne, generate de 
amestecul străin în afaceri
le Congoului. în mesajul 
către popor, rostit pe ma
rele stadion Tata Raphael 
(fost Baudoin), din Kins
hasa, de generalul Mobutu 
cu ocazia preluării puterii, 
cetățenilor Congoului le-a

fost înfățișat tabloul dezas
truos al situației interne în 
care a fost adusă țara lor, 
la numai cinci ani de la do- 
bîndirea independenței. Cu 
acel prilej generalul Mobu
tu arăta că „administrația 
publică centrală și regională 
a ajuns să fie coruptă și 
ineficientă, justiția să nu-și 
îndeplinească sarcinile ce-i

gă nerenunțarea unor pu
teri occidentale la ameste
cul în afacerile interne ale 
Congoului, țara nu se poate 
prezenta cu rănile complet 
vindecate. Din discuțiile cu 
reprezentanți ai autorităților 
congoleze, ne-am dat sea
ma că acestea sînt animate 
de dorința de a consolida 
independența economică a

goare a noii constituții, po
porul congolez a aprobat 

energetice înscrierea în legea funda- 
construirea mentală a țării a noii con-

Kimpoko, lîngă Maluku, în- 
cepîndu-se încă din 1968 
realizarea bazei 
necesare prin 
barajului de la Ingo pe flu
viul Congo, în vederea in
stalării unei hidrocentrale cu 
o capacitate, în prima eta
pă, de 300 mii KW. Planul 
de perspectivă prevede or
ganizarea în Congo a trei

cepții de conducere politică 
și economică, cu dorința de 
a-și vedea patria mereu mai 
prosperă, mai bogată.

„Țara noastră, ne declara 
în decursul unei întrevederi 
Justin Marie Bomboko, mi

Metamorfoze congoleze
revin, iar situația socială, e- 
conomică și financiară a ță
rii să devină catastrofală", 
în mesaj se arată că față de 
1960 se producea cu 70 mii 
tone mai puțin porumb, cu 
80 mii tone mai puțin orez, 
exportul de ulei de palmier 
scăzuse cu 60 mii tone, vo
lumul total de export ajun
sese mai mic cu 8 miliarde 
franci, iar deficitul bugetar 
se ridica Ia peste 20 miliar
de franci.

Dată fiind această stare 
de lucruri, la care se adau

țării, depun eforturi spre o 
dezvoltare concomitentă a 
tuturor regiunilor ei.

în cadrul măsurilor pen
tru consolidarea indepen
denței economice a Congo
ului și valorificarea supe
rioară a materiilor prime e- 
xistente în țară, s-a preco
nizat crearea unei industrii 
siderurgice care să-și inau
gureze producția încă în 
1972. în acest scop, s-a pre
văzut construcția unui com
binat cu o capacitate ini
țială de 12 mii tone oțel la

mari regiuni economice com
plexe (a Congoului de vest, 
avînd reședința la Kinsha
sa, a Congoului de sud, cu 
reședința la Lubumbashi și 
cea a Congoului de est, cu 
reședința la Kisangani), 
a căror realizare, menționea
ză autoritățile congoleze, va 
crea posibilitatea unei dez
voltări mai rapide, armoni
oase și mai eficiente a în
tregii țări. Prin referendu
mul recent încheiat în Re
publica Democratică Congo 
cu privire la intrarea în vi-

nistrul afacerilor externe al 
Republicii Democratice Con
go, are capacitatea de a se 
dezvolta rapid, dispunînd 
de tot ce-i trebuie în a- 
cest scop și înțelegînd să 
colaboreze, pe principii re
ciproc avantajoase, cu orice 
țară care dorește să parti
cipe la această dezvoltare. 
Tot ceea ce dorim este ca 
nimeni să nu se amestece 
în afacerile noastre interne, 
să se ia act, o dată pentru 
totdeauna, de dreptul suve-

ran al țării noastre indepen
dente de a decide ea însăși 
în problemele proprii de 
politică internă și interna
țională". Iar Jean Marie Ki- 
titwa, ministrul comerțului 
exterior al Republicii De
mocratice Congo, ne spu
nea, în aceeași ordine de 
idei : „Știm că România în
treține relații economice cu 
orice țară pe principiul 
strictei respectări a suvera
nității naționale, neameste
cului în afacerile interne și 
avantajului reciproc. Aces
tea sînt principiile care ar 
trebui să călăuzească toate 
țările lumii în politica lor 
externă, dacă se dorește cu 
adevărat o conviețuire paș
nică între popoare și o co
laborare internațională pro
fitabilă tuturor".

Iar președintele Mobutu 
a declarat : „Noi apre
ciem în mod deosebit expe
riența României în domeniul 
industrializării și dorim să 
utilizăm cît mai larg și pe 
principii reciproc avantajoa
se asistența României în 
sectoarele economiei noas
tre, pe care dorim să le 
dezvoltăm. Aceasta cu atît 
mai mult, a precizat preșe
dintele, cu cît principiile 
care stau la baza politicii 
externe românești reprezin

tă un stimulent în dezvolta
rea relațiilor multilaterale 
cu țara dv.“.

...înainte de a părăsi Re
publica Democratică Con
go am avut prilejul să vizi
tăm una din cele mai mari 
universități africane — Lo- 
vanium, așezată la circa 25 
km de Kinshasa. Constituită, 
între altele, dintr-o faculta
te de drept, una de medi
cină, farmacie și stomatolo
gie, de litere și filozofie, de 
științe, politehnică, agrono
mie, un institut de psiholo
gie și pedagogie, Universita
tea Lovanium reprezintă, 
alături de cea creată în 1955 
la Lubumbashi, pepinera 
a numeroase cadre de spe
cialiști ai economiei și culturii 
congoleze. Anual, ambele u- 
niversități au ajuns să fie 
promovate de circa 1 500 ti
neri congolezi și din alte 
țări africane. După cîte ni 
s-a spus, ei sînt în fruntea 
acțiunilor promovate de sta
tul congolez pentru dezvol
tarea economică și socială a 
țării.

...Universitatea Lovanium 
este așezată pe o colină ca 
un bastion înaintat al vieții 
și culturii moderne. Această 
așezare reprezintă simbolul 
Congoului de mîine.

ACORD MONGOLO—SO
VIETIC. După cum anunță a- 
genția Monțame, la 30 iulie a 
fost semnat la Ulan-Bator un a- 
cord între guvernele Republicii 
Populare Mongole și Uniunii So
vietice, privind colaborarea în 
domeniul comunicațiilor în ur
mătorii cinci ani.

TRATATIVE SUDANO— 
ETIOPIENE au început la 
Khartum, în vederea reglemen
tării disputelor de frontieră din
tre cele două țări. Etiopia este 
reprezentată de ministrul ei de 
externe, Katema Yifru ; din par
tea Sudanului participă la con
vorbiri, Mohamed Ahmed Mah- 
goub, primul ministru și minis
tru de externe.

COMUNICAT ALGERIA- 
NO-CONGOLEZ. La Alger 
au avut loc convorbiri între re
prezentanții Frontului de Elibe- 
i are Națională din Algeria și ai 
Mișcării naționale revoluționare 
din Congo (Brazzaville). în co
municatul comun, ambele părți 
au cerut încetarea imediată a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, au condamnat agresiu
nea americană în Vietnamul de 
sud. Au fost, de asemenea, con
damnate acțiunile forțelor impe
rialiste împotriva forțelor pro
gresiste din Africa, Asia și A- 
merica, subliniindu-se necesitatea 
unității de acțiune a forțelor pro
gresiste în lupta împotriva colo
nialismului, neocolonialism ului, 
imperialismului și rasismului.
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