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Furnalul de 1 700 m.c. de la Combinatul siderurgic 
din Galați

M. Andrcescu

Primul ministru și ministru al 
afacerilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, și soția, care fac o 
vizită oficială în țara noastră, au 
fost duminică oaspeții stațiunilor 
de odihnă de pe litoralul românesc 
al Mării Negre și ai stațiunii expe
rimentale hortiviticole Murfatlar.

După vizitarea orașului Constan
ța și a stațiunilor de pe litoral, 
unde a fost salutat prietenește de 
numeroși localnici și turiști, primul 
ministru danez și-a exprimat admi
rația pentru construcțiile de pe lito
ral și pentru condițiile create celor 
veniți la odihnă. „Mamaia este una 
din cele mai frumoase stațiuni pe 
care le-am vizitat vreodată — a 
declarat Jens Otto Krag. Mi-au fă
cut multă plăcere cele două zile 
petrecute aici. Oamenii întîlniți la 
Mamaia și în celelalte stațiuni sînt 
bine dispuși și mulțumiți de con
dițiile în care își petrec zilele de 
odihnă. Guvernul român a făcut

adevărate 
de succes 
teluri moderne, pentru a face po
sibil ca un număr cît'(nai mare de 
oameni obișnuiți din 'România să 
se poată bucura de o vacanță plă
cută pe litoral. Am întîlnit aici și 
turiști scandinavi. Ei se simt foar
te bine și sînt sigur că în viitor nu
mărul lor va fi tot mai mare".

„Pretutindeni, a spus în încheie
re premierul danez, am fost primiți 
cu o caldă ospitalitate. Noi toți ne 
vom aminti cu multă plăcere de 
cele două zile petrecute pe litora
lul românesc al Mării Negre".

în timpul vizitei pe litoral, înal- 
ții oaspeți danezi au fost însoțiți 
de persoanele oficiale daneze afla
te în țara noastră, precum și de 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gheorghe 
Ploeșteanu, ambasadorul României 
la Copenhaga, funcționari superiori 
din M.A E. (Agerpres)

Apele 
lacului Vidraru 
se apropie 
de cota finală

Constructorii Complexului 
hidroenergetic de pe Argeș au 
dirijat spre marele lac de acu
mulare de pe Argeș, cu 15 
zile înaintea termenelor din 
grafice, apele ultimelor două 
rîuri prevăzute a fi captate — 
Vîlsan și Dobroneagu. Pentru 
devierea rîului Dobroneagu a 
fost construită o galerie sub
terană lungă de 1 km. Cele 
două rîuri aduc în lacul de a- 
cumulare al hidrocentralei 10 
la sută din volumul de apă 
al acestuia.

în prezent, apele lacului Vi
draru se apropie de cota fi
nală.

(Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI

H Din programul e 
misiunilor radiofo

Sensurile
modernității

Se poate spune, fără nici 
un fel de exagerare, că mă
surile întreprinse la exploa
tarea minieră Baia Sprie în 
cadrul acțiunii de organiza
re științifică a producției și 
a muncii au înviorat real
mente întregul proces de 
extracție și preparare a mi
nereului. Afirmația are o 
bază reală în rezultatele ob
ținute anul acesta, în com
parație cu anii precedenți. 
Chiar din primul trimestru, 
diagramele graficului de 
producție au făcut un salt 
de-a dreptul spectaculos. 
Curba ascendentă s-a men
ținut și în trimestrul II și 
în perioada care a urmat, 
în șapte luni ale anului în 
curs, minerii de la Baia 
Sprie au extras peste plan 
4 088 tone minereu, livrînd 
suplimentar metale în va
loare de aproape 3 milioa
ne lei. La productivitatea 
muncii ei au înregistrat un 
spor de 3,35 la sută. Este 
semnificativ și un alt fapt. 
Față de o dotație de 5 mi
lioane lei stabilită pentru 
anul 1967, s-a realizat o e- 
conomie de 6 837 000 lei.

Ce anume resoarte au 
impulsionat colectivul minei 
în ridicarea eficienței activi
tății productive ? După cum

ne-a spus tov. Ștefan Cră- 
ciunică, inginerul șef al ex
ploatării, în această unitate 
au existat și în trecut rezerve 
însemnate, clar ele au lînce- 
zit, au fost insuficient fruc
tificate. Acțiunea de orga
nizare științifică a produc
ției și a muncii a fertilizat 
activitatea ecopomică a mi
nei, a permis valorificarea 
a importante rezerve 
teme. Cîncl 
acțiunii au 
tivate, s-au stabilit 28 de 
studii. în linii mari ele vi
zau mai buna organizare a 
producției, folosirea comple
tă și productivă a timpului 
de lucru, aprovizionarea rit
mică a abatajelor și gale
riilor din subteran. Fiecare 
studiu a fost apoi încredin
țat unui colectiv de ingi
neri, tehnicieni și muncitori, 
care l-a aprofundat, îmbu
nătățit și definitivat. Deose
bit de important este că 21 
din cele 28 studii și-au gă
sit aplicabilitate imediată în 
procesul producției. Așa se 
și explică depășirile obținu
te la toți indicatorii de plan.

între principalele studii 
care au fost fructificate 
imediat în producție — 
în unele cazuri chiar pe par
curs — s-a numărat și cel

Continuînd tradiția frumoaselor comportări în 
marile competiții internaționale, caiaciștii și ca- 
noiștii noștri au înscris în palmaresul sportului 
românesc un nou succes de prestigiu : la cea de-a 
IX-a ediție a campionatelor europene, desfășu
rată sîmbătă și duminică pe lacul Wedau din 
R. F. a Germaniei, reprezentanții României 
au cucerit 6 medalii de aur, 4 de argint și 2 de 
bronz.

(Citiți amănunte la rubrica de sport).

referitor la utilizarea timpu
lui de lucru. Cu acest pri
lej s-a constatat că, din cau
za unor defecțiuni organiza
torice, se pierdeau în medie 
pe fiecare muncitor 21 mi
nute pe zi. Fotografierea și 
cronometrarea operațiilor de 
lucru au demonstrat că iro
sirea timpului de muncă era 
generată de anumite cauze 
subiective. Aprovizionarea 
neritmică a fronturilor de 
lucru, strangularea trans
porturilor de minereu pe ga
leriile secundare, desele de
fecțiuni la utilaje erau nu
mai cîteva din „obstacolele” 
carp frînau Jbjinl}^, iperș.; al. 
muncii în subteran.,

O dată depistate aceste 
carențe prin care se pierdea 
timp prețios de muncă, s-a 
trecut neîntîrziat la măsuri. 
Astfel, în vederea unei mai 
bune și mai rapide aprovi
zionări, s-au organizat bri
găzi complexe de deservire 
a tuturor locurilor de mun
că. Pe baza comenzilor date 
inițial de șefii de brigăzi și 
centralizate pe schimburi de 
șeful secției mină, brigada 
aduce în subteran întregul 
necesar de materiale : lemn 
de mină, bolțari din beton, 
cherestea etc. Brigăzile de 
mineri folosesc astfel timpul 
exclusiv pentru producție. 
Pentru eliminarea defecțiu
nilor la utilaje, se întocmesc 
grafice de reparații preven
tive la fiecare utilaj în parte. 
Alte grafice reglementează 
transportul de minereu pe 
orizonturi, evident, în func
ție de capacitățile de pro
ducție ale fiecărei secții sau 
sector. Un grafic ciclic, ur
mărit și controlat cu riguro
zitate de personalul tehnico- 
ingineresc, înglobează în
treaga activitate în subteran. 
Aceasta permite ca orice 
întrerupere să fie imediat 
semnalizată și, bineînțeles, 
înlăturată. Calculele arată 
că cele 21 de minute recu
perate înseamnă într-un an 
5 000 tone minereu extras 
livrat în mod suplimentar 
economiei naționale.

eroicele lupte din tre- 
catoarea Șipka H A 
început retragerea 
trupelor britanice din 
Aden II Procesul in<
scenat lui Regis De- 
bray E Lupte între 
patrioți și trupele re
gimului rasist rho- 
desian

Conceptului „modern', invocat 
adesea, dar rar omologat la reala 
lui valoare, i se atribuie aproape 
invariabil ca unic argument tem- 
poralitatea. Dincolo de această 
fațadă neconcludentă — care. îl 
face vecin cu „moda" — se contu
rează însă conținutul amplu al unui 
indice social-economic, determinat 
istoricește, care guvernează ori- 
cînd și oriunde dinamica atît de 
complexă a valorilor.

A fi modern înseamnă, după 
părerea mea, a efectua o topire

un maestru al verii-

zilelor noastre, chi- 
se respectă este ii-

ducerea relativă a problematicii 
implică o amplă desfășurare de 
forțe pe plan intensiv. Cercetă
torul devine 
calei.

„Chimistul 
mistui care
zician prin naștere, matematician 
prin devenire, filozof prin matu
rizare". Aceste cuvinte semnifica
tive, aparținînd unui reputat om 
de știință, poartă în ele forța unei 
axiome : neglijarea sau numai în
gustarea preocupărilor legate de 
oricare dintre aceste trei orizon
turi (fizic, matematic, filozofic), a- 
parent accesorii, reprezintă pentru

loan VLANGA
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ÎNOT — Noi recorduri în meciul mas 
culm România — Franța H FOTBAL — A 
doua etapă în diviziile naționale A și B 
@1 Alte știri din țară și de peste hotare

Festivalul internațional
„GEORGE ENESCU

Intre 5—22 septembrie, Capitala țării noastre va găzdui 
pentru a patra oară Concursul și Festivalul „George 
Enescu". Ca și la cele trei ediții precedente, tradiționala 
manifestare ce poartă numele marelui nostru compozitor 
a stirnit și anul acesta un mare interes în rindul muzi
cienilor de pretutindeni.

Agenda festivalului cuprinde 48 de manifestări. Deosebit 
de bogată, ea anunfă formații de mare valoare 
din țară și străinătate. Numele dirijorilor, soliștilor, cali
tatea ansamblurilor orchestrale și de muzică de cameră 
vor face ca și cea de-a IV-a ediție să se bucure de intere
sul specialiștilor ca și al iubitorilor de frumos. Pe podiumu
rile de concert ale sălilor Palatului Republicii Socialiste 
România, ale Ateneului, ale Studioului Radiofeleviziunii, ale 
Teatrului de Operă și Balet vor avea loc recitaluri ale 
unor străluciți , instrumentiști din |ară și din întreaga lume, 
concerte simfonice și de muzică de cameră, spectacole de 
operă și balet.

Alături de nume cunoscute publicului nostru prin con
certele susfinute cu ani în urmă, spectatorii vor avea 
posibilitatea să se întîlnească cu noi prestigioși reprezen
tanți ai arfei muzicale de peste hotare. Un loc important 
îl ocupă pe afișele festivalului artiști și formafii din fara 
noastră a căror evoluție este urmărită cu mult interes de 
publicul spectator.

Cititi în pagina a ll-a spicuiri din program.

continuă, o sinteză a unor momen
te reciproc condiționate : cunoaș
tere, selecție, anticipare. Ceea ce 
dă sens și asigură integritatea 
triadei este chiar axul ei motivativ 
— finalitatea. Deși legate organic, 
din cele trei momente soclul edi
ficiului îl constituie cunoașterea, ' 
antecedent sine 
cernămîntului, al oricărei judecăți 
de valoare. Prin 
dern înseamnă a cunoaște. In 
artă sau în știință, în orice dome
niu al activității sociale, stăpîni- 
rea esențialului este unealta mi
nimă a oricărei împliniri supe
rioare. Care este proveniența a- 
cestui „esențial" ? Modernul pre
supune cunoașterea — și recu
noașterea — clasicului, dar nu re
ducerea la acesta. Nu poate fl 
vorba despre echivalență între 
clasic și modern cum își închipuie 
că nuanțează scepticii, care 
cunosc inovația cel mult în 
presie. /

Modem cred că înseamnă 
adaus de cunoaștere, un cîștig în 
profunzime, în forță. Așa, de pildă, 
fizica modernă este incomparabil 
mai profundă și mai puternică de- 
cît cea a secolului trecut sau chiar 
decît fizica primelor decenii ale 
secolului nostru. Exuberanța feno
menologică, proprie astăzi nu nu
mai fizicii, de asemenea nu nu
mai științelor, este cu adevărat 
covîrșitoare. Puși în fața acestei 
situații, cercetătorii au găsit, for- 
țamente, o soluție în îngustarea 
domeniilor de lucru, în speciali
zare. Evident, soluția nu preves
tește nici pe departe comoditate : 
restrîngerea pe plan extensiv, re-

Florin FELECAN 1
asistent la institutul pedagogic 1 
din Brașov

(Continuare în pag. a II-a)

mereu
strălucitoare

Ana BLANDIANA

PRIN PIEȚELE ORAȘELOR
După cum s-a mai arătat, în ultimul timp au fost luate măsuri impor

tante în vederea înlăturării deficiențelor și a unei mai bune organizări a 
aprovizionării populației cu legume și fructe. Rezultate ale traducerii în 
practică a acestor măsuri se fac deja simțite: piețele au început să primească 
cantități sporite de produse de calitate mai bună și aduse cu mai mare 
operativitate. Totuși, pe lîngă îmbunătățirile evidente, continuă încă să per
siste unele carențe în acest domeniu.

In cadrul raidului-anchetă de față prezentăm cititorilor constatările fă
cute în piețele cîtorva orașe de corespondenții ziarului nostru în regiunile 
Crișana, Iași, Hunedoara, Bacău,

ORADEA. Aplicarea în viață a mă
surilor stabilite recent a avut darul de 
a stimula vizibil comerțul cu legume și 
fructe, de a îmbunătăți în con
tinuare aprovizionarea populației 
cu produse de sezon. Venind în întîm- 
pinarea consumatorilor, ORVLF O- 
radea și-a dezvoltat rețeaua de des
facere. Au fost astfel descongestio
nate toate unitățile și s-a redus sim
țitor timpul de cumpărare. în con
tinuare, urmează a se introduce și 
deservirea la domiciliu prin vînzători 
ambulanți.

Pașcani, Vaslui erau destul de sărace 
în legume și fructe. Acum însă lu
crurile s-au schimbat. Legumele și 
fructele produse de unitățile agricole 
din regiune au ajuns la maturitate și 
se găsesc în toate unitățile. Coopera
torii se străduiesc să le recolteze la 
vreme, conform graficelor zilnice în
tocmite împreună cu ORVLF. S-a 
îmbunătățit mult sistemul de pre
luare, cît și transportul produselor.

GALAȚI. La multe din cele 62 uni
tăți de desfacere din oraș există cu 
adevărat abundență de marfă. S-a 
îmbunătățit serios aprovizionarea cu 
rădăcinoase, ardei grași, vinete și alte 
produse, pînă nu de mult deficitare.

Marea majoritate a cooperativelor a- 
gricole de producție, care aprovizio
nează piața Galațiului, își respectă 
graficele de livrare întocmite cu 
ORVLF. Bună este aprovizionarea a- 
cum cu legume și fructe și pe piața 
orașului Brăila.

în munții Vrancei lucrează aproape 
2.0 000 constructori de drumuri, mun
citori forestieri, geologi. La Herăstrău 
însă, unitatea nr. 35, care aparține de 
ORVLF-Focșani, vinde orice în afară 
de legume. Aflăm că este aprovizionată, 
în medie, o dată pe săptămînă. La unele 
puncte forestiere legumele ajung, de a- 
semenea, în cantități mici, rar și, cel 
mai adesea, de proastă calitate. Prin
cipalii vinovați ni se par a fi atît lipsa 
de interes, cît și sistemul greoi de 
aprovizionare : întîi se fac note de co
mandă, a căror centralizare de către 
URCC durează 3—4 zile, apoi se ia 
contact cu ORVLF, care stabilește, de 
asemenea, timp de 3—4 zile, modalita
tea concretă de aprovizionare. Și pînă 
la urmă, de teamă că legumele nu se 
vor vinde, ele nu mai sînt aduse.

Există orașe vechi care 
trăiesc o adevărată spaimă a 
frumuseții lor. Spaima de a 
nu strica prin viață istoria, 
spaimă de a nu-și pierde sti
lul, spaima de a nu distruge 
farmecul secolelor trecute.

Parisul nu face parte din a- 
ceastă categorie. Stăpîn a 
sute de muzee, Parisul nu este 
un oraș muzeu.
Parisul din mii de descrieri, 
cunoști Parisul pe dinafară 
din Hugo, Balzac și Flaubert, 
dar Parisul nu-ți amintește pe 
nimeni, nu-ți sună în urechi 
decît propriul său țiume. De
pozitar a douăzeci și două de 
secole de istorie, martor a ne
numărate domnii și erou al 
cîtorva revoluții, Parisul este 
încă prea viu pentru a privi 
înapoi, parizianul nu are în 
el nimic de ghid aureolat de 
culoarea locală, străinul se 
simte obligat să trăiască mai 
febril, nimeni nu-și poate per
mite rolul de spectator.

De aici, o anume lipsă de 
pietate, o formidabilă dega
jare în fața istoriei trecute. 
In Paris se demolează și se 
construiește într-o perfectă 
lipsă de inhibare. Intre bule
vardul Du Maine și Montpar
nasse, în dreptul gării în curs 
de dărîmare, se întinde un 
mare șantier, iar pe cheiul 
Senei, la cîteva sute de metri 
de Palatul Chaillot, se înalță 
cel mai modern edificiu al 
orașului — Casa Radiodifu
ziunii Franceze. Grija pentru 
ceea ce se numește monument 
istoric nu lipsește, dar ea se 
manifestă fără accent deo
sebit, e asemănătoare dra
gostei materne a mamelor cu 
mulți copii, fără nimic din a- 
dorația sufocantă de care e 
înconjurată odrasla unică. Pa
risul nu are spaima de a 
nu-și pierde stilul, el, inven
tatorul noțiunii de stil. Pari
sul este un organism viu și 
tînăr, și chiar felul în care 
sînt spălate clădirile vechi 
pare un gest mai curînd de 
igienă decît de pietate.

Cunoști

(Continuare în pag. a IV-a)
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FESTIVALUL

„George 
Enescu" 
(Spicuiri din program)
Festivalul se va deschide 

în marea sală a Palatului 
Republicii Socialiste Româ
nia cu un concert susținut 
de orchestra Filarmonicii 
de stat „George Enescu", 
avînd la pupitru pe ANTO
NIN CIOLAN. Programul 
va cuprinde Simfonia I în 
mi bemol major, op. 13 de 
Enescu. In zilele următoare, 
tot în sala mare a Palatu
lui, orchestra Filarmo
nicii de Stat „George
Enescu", dirijată de MIR
CEA BASARAB și corul Fi
larmonicii vor prezenta pu
blicului „Oratoriul bizantin 
de Crăciun" de Paul Con- 
stantinescu ; în compania 
Filarmonicii, VAN CLI- 
BURN va fi sîmbătă, 9 și 
duminică, 10 septembrie, 
solistul unor concerte pre
zentate sub bagheta lui Mir
cea Basarab în cadrul că
rora va interpreta Concer
tul nr. 3 în Re minor pen
tru pian și orchestră op. 30 
de Rachmaninov. în pro
gramele acestor concerte mai 
figurează Suita I în Do ma
jor op. 9 de Enescu, Sim
fonia simplă de Britten, Me
tamorfoze simfonice de 
Hindemith, Patru variațiuni 
pentru orchestră de Dumi
tru Capoianu și Carmina 
Burana de Orff, cu con
cursul soliștilor EMILIA 
PETRESCU și OCTAV 

ENIGĂRESCU. Tot în com
pania Filarmonicii, într-un 
concert dirijat de MIRCEA 
CRISTESCU, WILHELM 
KEMPFF va interpreta joi, 
21 septembrie, Concertul în 
la minor pentru pian și or
chestră, op. 54 de Schu
mann.

Orchestra Filarmonicii de 
stat „George Enescu" va 
mai prezenta o serie de con
certe, în studioul Radiote- 
leviziunii. La pupitrul diri
joral vor apărea ANTAL 
DORATI (miercuri, 13 și 
joi, 14 septembrie) și KURT 
MASUR (duminică, 17 sep
tembrie). Soliști vor fi : ION 
VOICU — Concertul în Mi 
minor pentru vioară și 
orchestră de Mendelssohn 
Bartholdy miercuri, 13 
septembrie; VALENTIN 
GHEORGHIU — Concertul 
nr. 1 în Do major pentru 
pian și orchestră, op. 15 de 
Beethoven, joi, 14 septem
brie ; RADU ALDULESCU 
— Concert în Do major 
pentru violoncel și orches
tră de Haydn, duminică, 17.

Și alte formații muzicale 
românești, unele cunoscute 
și peste hotare, vor parti
cipa la manifestări, lărgind 
astfel aria repertoriului Fes
tivalului. Orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii, sub 
conducerea lui EMANOIL 
ELENESCU și IOSIF 
CONTA va oferi iubitorilor 
muzicii simfonice Suita a 
III-a „Săteasca" op. 27 de 
Enescu, Concertul pentru 
violoncel nr. 2 de Șostakovici 
(solist — MSTISLAV ROS- 
TROPOVICI), „Erwartung" 
de Schonberg (solistă —• 
ELENA NECULCE-CAR- 
TIS), luni, 11 septembrie; 
Poemul simfonic „Vox 
Maris"" op. 31 de Enescu, 
Concertul în Re major pen
tru vioară și orchestră op. 
77 de Brahms (solist — 
ISAAC STERN), Recviemul 
de Faurâ (cu participarea 
corului Radioteleviziunii și 
al soliștilor EMILIA PE
TRESCU și DAN IORDĂ- 
CHESCU), vineri, 15 sep
tembrie, și Trei dansuri din 
baletul „Hanul Dulcineea" 
de Mihail Jora, în cadrul 
concertului de sîmbătă, 16 
septembrie.

Orchestra simfonică a Ci
nematografiei va prezenta 
marți, 12 septembrie, la 
Ateneu, sub bagheta lui 
CONSTANTIN BUGEANU, 
Concertul în Re minor pen
tru vioară și orchestră, op. 
47 de Sibelius (solistă: 
CLAIRE BERNARD), Sim
fonia a Il-a în La major 
de Enescu și Iberia de De
bussy. Orchestra Filarmoni
cii de Stat din Cluj, diri
jată de EMIL SIMON, a 
programat pentru dumi
nică, 10 septembrie, Incan
tații de Cornel Țăranu, Con
certul în Si bemol major 
pentru pian și orchestră, 
K. V. 595 și Concertul în Re 
minor pentru pian și or
chestră de Mozart (solist : 
FRIEDRICH GULDA) și 
Simfonia a III-a de Honeg
ger.

Un spațiu mai larg a- 
cordă actuala ediție a Fes
tivalului muzicii simfonice 
de cameră și corale din re
pertoriul românesc și uni
versal. Vom putea asculta : 
la Ateneu, Orchestra de ca
meră a Filarmonicii de Stat 
din Cluj și Trio din forma
ția „Musica Nova" miercuri, 
6 septembrie, tălmăcind pie
se de Enescu (dirijor : MIR
CEA CRISTESCU); Corul 
„Madrigal", condus de MA
RIN CONSTANTIN, in
terpretând muzică veche și 
Scene nocturne de Anatol 
Vieru (pe versuri de Gar
cia Lorca) duminică, 10 sep
tembrie ; la Sala mică a Pa
latului, Cvartetul Filarmo
nicii de Stat din Cluj, o 
formație a corului Filarmo
nicii de Stat „George Enes
cu" și orchestra „Camerata" 
a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" care au pre
gătit pentru concertul de 
vineri, 8 septembrie, lucrări 
de Enescu, Aurel Stroe, 
Liviu Glodeanu, Ion Dumi
trescu. Tot aici, muzică de 
Zeno Vancea, Tiberiu Olah, 
Ludovic Feldman, Ștefan 
Niculescu și Wilhelm Ber
ger în execuția cvartetelor 
„Cantabile" și „Muzica" 
sîmbătă, 16 septembrie. Pro
grame de muzică de cameră 
vor susține și Nonetul ceh 
vineri, 15 septembrie, și 
cvartetul maghiar „Tatrai", 
duminică, 17 septembrie.

Pe afișele Festivalului se 
înscrie și o serie de con
certe simfonice ale unor fi
larmonici de peste hotare. 
Orchestra simfonică a Fi
larmonicii de stat din Mos
cova, dirijată de KIRIL 
KONDRAȘIN și-a inclus în 
program Rapsodia Română 
nr. 1 de Enescu, Concertul 
în la minor pentru vioară 
și orchestră de Bach (solist: 
MIHAI CONSTANTINES- 
CU), Simfonia a VIII-a de 
Șostakovici, (concertul de 
marți 19), Suita „Locotenen
tul Kije" de Prokofiev, Sim
fonia a IX-a, op. 70 de 
Șostakovici și „Petrușka" de 
Stravinski (miercuri, 20). 
Orchestra Filarmonică din 
Los Angeles condusă de ZU
BIN MEHTA a pregătit 
pentru concertele Festivalu
lui Rapsodia Română nr. 2 
în Re major, op. 11 de 
Enescu, Meditațiile Medeei 
și Dansul răzbunării de 
S. Barber, Concertul nr. 1 
în Mi bemol major pentru 
pian și orchestră, op. 124 
de Liszt, „O viață de erou" 
de R. Strauss (duminică, 17 
septembrie) ; Concertul nr. 2 
în Re minor pentru pian și 
orchestră, op. 23 de Mac 
Dowell (solist — ANDRE 
WATTS), Uvertura „Eu- 
ryanthe" de Weber, și Sim
fonia a III-a, „Eroica" de 
Beethoven (luni, 18).

Sala mare a Palatului și 
Ateneul vor găzdui în zilele 
Festivalului și o serie de re
citaluri susținute de pia
niștii VAN CLIBURN, (luni, 
11 septembrie), FRIE
DRICH GULDA (marți, 12 
septembrie) și WILHELM 
KEMPFF (marți, 19 septem
brie) ; violoniștii ISAAC 
STERN miercuri, 13 sep
tembrie și DAVID OI- 
STRAH. luni. 18 septem
brie ; violoncelistul MSTIS
LAV ROSTROPOVICI, joi, 
14 septembrie.

Pe scena Teatrului de 
operă și balet vor avea loc 
spectacole cu „Oedip" de 
Enescu, „Frumoasa din pă
durea adormită" și „Lacul 
lebedelor" de Ceaikovski, 
„Bărbierul din Sevilla" de 
Rossini, „Aida" și „Don 
Carlos" de Verdi, „întoar
cerea din adîncuri" de Mi
hail Jora, „Amorul doctor" 
de Pascal Bentoiu și „O 
noapte furtunoasă" de Paul 
Constantinescu, „Ora spa
niolă" de Ravel și „Gianni 
Schicchi" de Puccini, „Lo
hengrin" de Wagner, „Prinț 
și cerșetor" de Laurențiu 
Profeta, în interpretarea u- 
nor artiști de prestigiu din 
țară și străinătate.

Baletul Operei Mari din 
Paris va aduce între 19— 
22 septembrie pe scena 
Festivalului, între altele, 
Suita în alb de Lalo, Don 
Quichotte de Minkus, Daph- 
nis și Chloe de Ravel.

Festivalul se va încheia 
vineri, 22 septembrie, cu 
un concert al laureaților 
care va avea loc la Sala 
mare a Palatului Republicii 
Socialiste România.

Aurelia GOL1ANU

• AGONIE ȘI EXTAZ — film pen
tru ecran panoramic : PATRIA (com
pletare Permanențe) — 15; 18; 21.
• CUM SĂ FURI UN MILION —
cinemascop : REPUBLICA (comple
tare Hanoi de la Răsărit la Apus) — 
— 13,15; 16; 18,45; 21,30, STADIONUL 
DINAMO — 19.30, CIRCUL DE
STAT — 18; 20,45 (la ambele comple
tarea Copilărie furată).
• HAMLET : CENTRAL — 13; 16,30.
• PRIZONIERA DIN CAUCAZ :
LUCEAFĂRUL (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea București) — 14,30;
17,30; 20,30, FESTIVAL (completare 
Io, Ștefan Voievod) — 13,30; 16;
18,30; 21.
O SPARTACUS — cinemascop (am
bele serii) : BUCUREȘTI — 16,30;
20,15, GRĂDINA FESTIVAL —
19.30, ARENELE LIBERTĂȚII —
19.30.
0 SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA 1 S 
CAPITOL (completare Io, Ștefan 
Voievod) — 13,30; 16; 18,30; 21; la
grădină — 20, FEROVIAR — 13,30; 
16; 18,30; 21. EXCELSIOR — 15;
17,30; 20 (la ambele completarea Mîi- 
nile pictorului), MELODIA 
tare Hanoi de la Răsărit la 
13,30; 16: 18.30; 21.
® UNDE ESTE AL III-LEA
VICTORIA (completare Fantezie cu 
șuruburi) — 13,30; 16; 18,30; 20,45.
S COMISARUL X — cinemascop : 
LUMINA (completare Oameni deasu
pra norilor) — 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
GIULEȘTI (completare Fantezie cu 
șuruburi) — 15,30; 18; 20,30, ARTA 
(completare Cucerirea sunetelor) — 
15,30; 18; 20.30; la grădină — 20.
O DRAGOSTEA MEA : UNION — 
15,30; 18; 20,30. BUZEȘTI (completare 
Orizont științific nr. 7/1967) — 15,30; 
18; la grădină — 20.30.
© PROGRAM PENTRU COPII ; 
DOINA

• CANALIILE : DOINA — 13,45; 16; 
18,30; 20,45, TOMIS (completare Tîn- 
jeaua) — 14; 16,30; 19; la grădină — 
20, MIORIȚA (completare Tutunul) 
— 15,15; 18; 20,45.
© IERBURI AMARE : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,30.
S CHEMAȚI-L PE MARTIN : 
CRÎNGAȘI (completare Orizont știin
țific nr. 7/1967) — 15,30; 18; 20,30.
• UN HECTAR DE CER — cinema
scop : GRIVIȚA (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Brașov) — 15,15; 18; 20,45, 
MODERN (completare Tînjeaua) — 
14; 16,30; 18,45; 21.
® PANTERA NEAGRĂ — cinema
scop : BUCEGI — 16; 18,15; 20,30,
GRĂDINA BUCEGI — 20 (la am
bele completarea Io, Ștefan Voie-

cinema

Sensurilegrădină — 19,45, FLOREASCA (com
pletare Triptic de artă populară) — 
13,30; 16; 18,30; 20,45, FLAMURA
.(completare Mărășești 1917—1967) —
15,30; 18; 20,30, LIRA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea București) — 15; 18; 
21, DRUMUL SĂRII — 17,30; 20, 
POPULAR — 18; 20,30.
© CIOCIRLIA : MUNCA (completare 
Dacă o iubești) — 15,30.
9 FANFAN LA TULIPE : MUNCA 
17,45; 20.
© OMUL PE CARE ÎL IUBESC — 
cinemascop : MOȘILOR (completare 
Orizont științific nr. 6/1967) — 15,30; 
18, la grădină — 20.
• MAIORUL ȘI MOARTEA — cine
mascop : COSMOS (completare Ori
zont științific nr. 7/1967) — 15,30; 18;
20.30.
O COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Fan
tezie cu șuruburi) — 13,45; 16; 18,15;
20.30, VIITORUL (completare E mai 
bine așa?) — 15,30; 18; 20,30.
9 PRINTRE VULTURI : COLENTI- 
NA (completare Gustav în alarmă)
— 15,30; 18. EXPOZIȚIA (Piața
Scînteii — completare Copilărie fu
rată) — 20.
© PESCARUL DIN LOUISIANA : 
VOLGA (completare Mărășești 
1917—1967) — 15,30; 18; 20,30.
« HIPERBOLOIDUL INGINERULUI 
GARIN — cinemascop : DRUMUL 
SĂRII — • (completare Fantezie cu 
șuruburi) — 15.
0 ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂ
RITĂ — cinemascop : FERENTARI 
(completare Consfătuirea pe țară a 
lucrătorilor din industria chimică) — 
15,30; 18; 20,30, PROGRESUL (com
pletare Vizita conducătorilor (le 
partid și de stat în regiunea Ploiești)
— 14,30; 17,30; 20,30.

(comple-
Ăpus) —

REGE 7:

Hanul „Sîmbra oilor", deschis nu de mult pe dealul Huța din Foto : A. Cartojan

septembrie 1967ia 328 augustde la

vmen Folosirea medica- 
de origine vegetală 
de inimă (9,25). De 
la mare (9,30). Cro-

vod), POPULAR (completare Din pă
mînt și foc) — 15.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — ci
nemascop : GLORIA (completare Tu
tunul) — 13,30; 16; 18,15; 20,30, RA
HOVA (completare Mîinile pictoru
lui) — 15,30; 18, la grădină — 20,
GRĂDINA DOINA — 20.
© LUPOAICA — cinemascop : UNI
REA (completare Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din industria chi
mică) — 16; 18,15.
© STRĂINA : VITAN (completare 
Scoarțe din Rodopc) — 15,30; 18.
© CĂUTĂTORII DE AUR DIN AR
KANSAS — cinemascop : AURORA 
(completare Sesiunea Marii Adunări 
Naționale) — 13; 15,30; 18; 20,30, la

PROGRAMUL I : Moment 
poetic interpretat de Ema- 
noil Petrut (8,20). Săptămîna 
muzicii vietnameze : cîntece 
patriotice (10,35). Recital de 
operă ' Renata Tebaldi și Ni

colae Herlea (15,20). Din comoara folclorului nostru 
(16,35). Antena tineretului (17,10). Orizont științific 
(18,05). PROGRAMUL II : Miniaturi distractive 
(8,00). „Pe Mureș si pe Tîrnave" — emisiune de fol
clor (8,35). Prime audiții de muzică românească : ,,Er- 
culean" — balada populară pentru cor, soliști și or
chestră 
sandri 
culescu 
(15,15). 
asupra 
recunoașteți- — muzică ușoară (17,10). „Ce mi-e drag 
adun în cîntec" — emisiune de folclor (18,25). Actuali
tatea teatrală (19,45). Metronom 67 (21,05).

de Iacob Mureșianu pe versuri de Vasile Alec- 
(10,03). Recital de operetă Iolanda Măr- 
(15,00). Piese instrumentale de Hilda Jerea 

Sfatul medicului : Influența cariilor dentare 
stării generale a sănătății (16,15). Ascultați și

marți
PROGRAMUL I : De la mun
te la mare (9,30) Radio Pri
chindel (emisiune pentru cei 
mici) (9,55). Imagini ale pa
triei în 
(10,30).

muzica simfonică 
Muzică de

dă în interpretarea orchestrei de studio 
dioteleviziunii și a orchestrei ” ",
(16,15). înșir-te mărgărite (emisiune pentru 
„Pinochio", basm de Carlo Colodi (17,10).
Radio. Un proces permanent : Autoperfecționarea. Vor
bește prof. dr. Petre Bărbulescu (18,05). O melodie pe 
adresa dumneavoastră (20,30). Emisiune literară. Șan
tier de creație: George Dan. Moment liric: Vasile Zam

fir. Debut radiofonic: Florin Bratu (21,05). PROGRAMUL 
II : înaintași de seamă ai științei și tehnicii românești: 
prof. dr. Ludovic Mrazec. Prezintă Victor Corvin Pa- 
piu (9,30). Arii din operete interpretate de Gabriel 
Gheorghiu (12,30). Știință, tehnică, fantezie (13,30). Săp
tămîna muzicii vietnameze : cîntece (18,00). Orizont 
științific (19,45). Antena tineretului (21,30). Al IV-lea 
concurs și festival international „George Enescu" — 
1967. Avanpremieră radiofonică (22,15).

Marthy
estra- 

a Ra- 
Gold 

copii) 
Tribuna

PROGRAMUL I : Cronica 
economică (11,03). Coordona
te culturale. Folclorul și 
arta modernă — însemnări 
de Radu Bogdan (12,15). Suc
cese ale muzicii ușoare 

(13,10). Cîntă Dorina Drăghici (14,00). De ce ? De unde? 
De cînd ? (emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) 
(14,15). Actualitatea literară (15,05). Jocuri din Vrnncea 
(15,50). Călătorie în istoria civilizației (17,10). Suita în 
Re major de Mihail Jora (17,-10). Studiul privind dez
voltarea învățămîntului superior. Opinii, sugestii, pro
puneri (18,40). Atențiune, părinți ! (21,05). Melodii ma
gazin (21,25). Cîntece cunoscute și... mai puțin cunos
cute (23,00). PROGRAMUL II : Roza vîr.turilor (emi
siune pentru școlari) (9,30). Bibliotecă de literatură 
română. ,.Un om între oameni" de Camil Petrescu. 
Prefață de Ion Stăvăruș (10,30). Odă limbii române 
(12,30). Incursiune în cotidian (13,30). Teatru radiofonic. 
„Minciuna are picioare lungi". Comedie 
de Filippo (21,30).

miercuri

de Eduardo

PROGRAMUL 
inte (emisiune 
nieri) (8,00). Radiomagazinul 
ascultătoarelor (9,30). Suita 
simfonică ..Zile de vacanță" 
de Laurențiu Profeta (10,30).

Cronica economică (11,03). Ascultați și recunoașteți — 
program de muzică simfonică (17,30). Radiosimpozion. 
Stimulente economice și rentabilitatea. Participă la 
discuție : Iosif Bați — director la C.S.P., Constantin 
Rădulescu — director la D.C.S. si Gheorghe Stoica — 
director Ia Comitetul de 
Muncii. Producției și 
în cotidian. Emisiune 
pe drumurile publice
Rapsozi ai cîntecului ...
tineretului (21,05). Moment poetic. „Inscripție pe un 
inel" (22,45). Soliști și orchestre de muzică ușoară 
(23,00). PROGRAMUL II : „Patrie, pămînt de aur" 
— program de cîntece (8,20). Tezaur muzical (emi
siune pentru școlari) : „George Enescu". Evocare 
radiofonică de Ionel Hristea (9,30). Lectură în pre
mieră. Stefan Dima : ..Integrare în vis". Petre Po
pescu. ..Moartea din fereastră" (10,30). Miorița. Rap
sozi populari din Moldova (15,30). Săptămîna muzicii 
vietnameze : Cîntece patriotice interpretate de An
samblul „Vocea Vietnamului" (16,20). Muzică de pro
menadă (18.25). Variațiuni cinematografice de Dumi
tru Capoianu (18.40). în jurul globului (19.45). Amin
tirile caselor. Sadoveanu în preajma Ceahlăului 
(20,45). Melodii vesele cu Puica Igiroșanu. Ana Lăcă- 
tușu. Frank Schdbel și Elvis Presley (21,05). Melodii 
lirice (0,05).

joi
I: Tot îna- 
nentru nio-

Stat pentru Problemele 
ale Salarizării (18,15). Incursiune 
despre si pentru cei care circulă 
(18.40). Varietăți muzicale (19,40). 
nostru popular (20,50). Antena

Țara Oașului

PROGRAMUL I : Sfatul me
dicului : 
mentelor 
în bolile 
la munte 
nica economică (11,02). Vechi
Succese ale muzicii ușoaremelodii populare (12,45).

(13,13). Dumbrava minunată (emisiune pentru școlarii 
din clasele I—IV). „în tabăra isteților" (14,15). Cărți 
care vă așteaptă : Marx, Engels : „Despre artă" voi. 
I—II (15,05). Concurs cu public (16,30). în slujba pa
triei (17,10). Concert ghicitoare (muzică de operă) 
(17.40). „Surîsul Hiroșimei". Poem de Eugen Jebe- 
leanu (21,05). Metodii magazin (21,35). Moment poe
tic. „Cîntecul spicelor" (22,45). PROGRAMUL II : 
Oaspeți ai celui de-al IV-lea Festival interna
țional „George Enescu" 1967 : Violonistul Isaac Stern 
(9.00). Teatru radiofonic. „Nud cu vioară". Comedie de 
Noel Coward (10,15). „Frumos curgi. Argeș la vale" — 
melodii populare (12,06).

PROGRAMUL I 
III-a „Săteasca" 
Enescu (10,30). Revista revis
telor economice (11.03). Cîntă 
formațiile Sile Vișan și Joe 
Moutet (12,00). Miorița

(12.15). Succese ale muzicii ușoare (13,13). Săptămîna
muzicii vietnameze : Cîntece patriotice (14.40). Cîn-
tecele anotimpurilor — muzică ușoară (15,15). în ju
rul globului (18,05). Cîntă Arta Florescu și Cristophe 
(18,20). Știință, tehnică, fantezie (18,40). Pa
gini de mare popularitate din creația clasicilor 
noștri. Alexandru Macedonski : „Poema rondelurilor" 
(21,05). Muzică de dans (21,25). PROGRAMUL II : 
File de legendă : „Cetatea Poenari". Scenariu 
radiofonic de Arcadiu Marinescu Nour (9,20). Recital 
de poezie românească susținut de Irina Răchițeanu- 
Șirianu, Emil Botta, Rodica Tapalagă. Dumitru Fur- 
dui. Emisiunea a III-a (10,30). Călătorie în istoria ci-

sîmbătă
: Suita a 
de George

(Urmare din pag. I)

esteRepartizarea mărfurilor 
inegală nu numai în cadrul regiu
nilor, ci și între regiuni și orașe. 
Aceasta deși pentru aproviziona
rea populației din regiunile defici
tare, în perioada 14-20 august s-au 
efectuat mutații din regiunile ex
cedentare in cantități 
decît în aceeași 
precedent (cca. 
față de 3 300 t 
fructe față de 
pepeni față de 
cință, la Baia Mare, de exemplu, 
sînt goluri mari de mărfuri, la uni
tățile de stat se formează cozi, 
se pierde mult timp pentru pro
curarea celor necesare. De ase
menea, după cum ne informea
ză corespondentul nostru, în Va
lea Jiului, la Brad, Deva, Hațeg 
și chiar la Sebeș și Hunedoara — 
în nici o zi nu se asigură un sor
timent complet de produse. Prin
cipala cauză : nelivrarea de către 
regiunile furnizoare — Banat, Ol
tenia, București, Argeș și Crișana 
— a cantităților stabilite. în ase
menea situație, sectorul de stat 
nu-și poate exercita, în unele zile, 
influența pozitivă asupra meca
nismului pieței, cu efectele nega
tive ce decurg de aici.

Rezultatele obținute în ultimele 
zile în orașele București, Timișoa
ra, Tg. Mureș dovedesc însă că 
sectorul de stat are posibilități 
reale ca, printr-o muncă temeinic 
organizată, să acopere constant și 
ritmic o mare parte a cerințelor de 
aprovizionare a populației — con
diții hotărîtoare pentru înlăturarea 
fenomenelor negative amintite. 
Dar, în unele locuri, organizarea 
unor verigi principale este defec
tuoasă. Bunăoară, în regiunea Iași

mai mari 
perioadă a anului 

7 200 tone legume 
în 1966, cca. 820 t 
630 t, cca. 3 900 t 
2 200 t). In conse-

modernității
(Urmare din pag. I.)

tinerețea simulată, șterge 
și cert fardurile, ezplicițînd 
notă a conceptului „mo- 

a ii modern înseamnă a fi 
Cerință imperioasă

chimist o abandonare care-1 des
prinde cu necesitate de frămîntă- 
rile creatoare în viitoarea că.rora 
Be naște chimia modernă. Putem 
urmări și caracteriza similar e- 
voluția spre maturizare a fizicia
nului modern, a naturalistului, a 
medicului. Interferența de planuri 
reclamă o virtuozitate metodolo
gică despre care nu se poate 
afirma că este un bun comun, 
ușor de dobîndit șl stabil.

Timpul, care nu a acceptat nici
odată 
simplu 
încă o 
dern' :
mereu tânăr, 
pentru orice domeniu de activitate 
umană și — mi-aș permite să spun 
— cu atît mai necesară pentru cel 
ce lucrează în învățămînt, pentru 
profesor, care trebuie să transmită, 
aidoma unei flăcări, receptivitatea 
față de nou, de progres, ritmul 
viu al creației, generațiilor proas
pete, însetate de o cadență nouă, 
proprie.

Pericolul pierderii ritmului nu 
este dintre cele neglijabile : poate 
că de aici trebuie să pornim a- 
tunci cînd vrem să reconstituim 
procesul de „formare" a snobului, 
a omului depășit fără drept de 
apel de dinamica valorilor, căruia 
nu-i mai rămîne altceva de făcut 
decît să braveze. Opacitatea la 
nou, suficiența, sînt semnele si
gure ale amurgului. Din acest mo
ment soarele mai 
iască fructele cu 
lipsite de putere, 
poate ajuta să se 
șterge din memorie o întâmplare 
petrecută, cu 
într-un liceu 
bată de un 
funcționează 
profesoară de fizică, tînără (în ac-

esto

poate să pole- 
scăpărările sale 
dar nu le mal 

coacă. Nu mi se

cîțiva ani în urmă, 
din Capitală : între- 
elev ce sînt și cum 
semiconductorii, o

vilizației (emisiune pentru tinerii ascultători) „Gîn- 
ditorul de la Hamangia". Prezintă prof. univ. dr. do
cent Radu Vulpe (11,15). Tenori celebri : Enrico Ca
ruso (12,45). Album folcloric (13,00). Concert de prînz 
(14,08). Revista revistelor literare (1.5,30). 
dragoste de Nicolae Kirculescu (16,00).
ne cer — (muzică din opere) (17,10).

Cîntece de 
Ascultătorii

cepția strict biologică a cuvîntu- 
lui) se bîlbîia învinsă, violacee, 
lormulînd niște explicații care sfi
dau orice tangență cu realitatea. 
Elevul (avizat) zîrabea larg, con
descendent ; în cele din urmă și-a 
rostit sentința, clar și dur, aidoma 
unui procuror al generației sal9 : 
„Nu e așa...'

Receptivitatea este uneori im
pusă, prin documente normaiive. 
Dar aceasta nu înseamnă deloc și 
rezolvarea problemei sub aspectul 
ei practic-concret. Un exemplu : 
de ani de zile programele de în- 
vățămînt prevăd definirea concep
tului de element chimic „în accen- 
ția modernă", fără ca această 
precizare să fie luată în seamă de 
cei în cauză și, în primul rînd, de 
autorii de cursuri. Așa se face că, 
adesea, definiția care se dă con
ceptului respectiv este depășită, 
incorectă.

In referate prezentate periodic, 
In consiliile pedagogice sau știin
țifice, cuvîntul „modernizare
transcris destul de des, cu preci
zarea liniștitoare că termenul vi
zează atât conținutul cît și forma 
activității respective. Este mult 
mal la îndemînă întocmirea unor 
referate „echitabile" (chiar dacă 
cel dintâi din serie se elaborează 
mai greu, ca orice prototip), decît 
parcurgerea terenului accidentat 
care desparte dezideratul de fap
tă. Aceleași considerente de co
moditate, de inerție în gîndire mal 
fac ca unele concepte și definiții 
importante din domenii da activi
tate dintre cele mai actuale — 
spre exemplu noțiunea de masă, 
de cîmp, de viteză, dată în unele 
cărți de fizică și chimie — să fie 
prezentate cu inadvertențe, incom
plet.

Neconcretizarea cerințelor pro
cesului de modernizare în învăță
mânt se manifestă și atunci cînd 
în cursurile de chimie,.tipărite sau 
expuse, studiul sistemului periodic 
al elementelor precede examina
rea structurii atomilor. Procedîn- 
du-se astfel, nu se poate repera 
esențialul — corelația dintre struc
tura atomilor șl structura sistemu
lui periodic — expunerea devenind 
inevitabil un păienjeniș de consta
tări nefundamentate pentru însu
șirea cărora se face apel exclusiv 
la memorie. în aceste condiții nici 
măcar criteriul periodicității nu 
mai poate fi enunțat, noțiunile ne
cesare nefimd încă explicitate.

Se conturează, după părerea 
mea, o concluzie : încetând să fie 
un cercetător, profesorul devine 
un administrator de constatări 
moarte, pietrificate. Universul său 
nu mai este tulburătoarea spirală 
a cunoașterii, ci o fundătură a 
științei, liniară și placidă. Intuind 
gravitatea socială a acestei diver
siuni, el va mima o agitație inter
nă, de circumstanță, acceptând 
mantia formalismului. Dincolo de 
mișcarea browniană a cifrelor, a 
procentelor, regizată cu o măies
trie demnă de cauze mai înalte, 
II trădează, însă, desaga de cer
cetător goală, pe care diverse’e 
artificii nu reușesc să o populeze 
cu realizări pe măsura investițiilor 
morale și materiale ale societății.

Personal consider că a fi modern 
înseamnă a lupta. Exemplul atâtor 
mari dascăli — cercetători — cer
tifică victoriile cucerite în aceas’ă 
admirabilă confruntare cu timpul, 
pe care omul o inaugurează învin- 
gîndu-se mai întît pe sine. A fi 
modern înseamnă a învinge. A 
învinge continuu, fără a încheia 
armistițiu cu tine însuți.

I : Teatru
„Ac-

PROGRAMUL 
radiofonic pentru copii : 
tiunea D“ — Scenetă de 
Alexandru Adrian ; „Iarba 
fiarelor" — Scenetă de Cpn- 
stantin Turturică (8,00). 

Transmitem pentru sate (9,15). Ilustrate mu
zicale (11,03). De toate pentru toți (12,00). Es
trada duminicală (13,10). Programul orchestrei de 
muzică populară a Radioteleviziunii. Soliști : Marcel 
Budală și Maria Butaciu (14,15). Cîntăreți români pe 
scenele lumii : Traian Grozăvescu (15,10). Sport și 
muzică (16,00). Cîntă orchestra de estradă a Radiotele
viziunii, soliști Dorina Drăghici și Nicolae Nițescu
(19.30) . Teatru scurt : „Șoseaua" de Dumitru Solomon
(20.30) . Muzică de dans (20,54). Moment poetic : De 
dragoste : — Versuri de George Călinescu (22,30). 
Cîntă Gică Petrescu (22,40). PROGRAMUL II : Melo
dii distractive cu și fără cuvinte (6,45). Din cele mai 
cunoscute melodii populare (7,35). în excursie cu mu
zica ușoară (9,00). Radio-atlas (10,03). Actualitatea cine
matografică. Premierele săptămînii (10.45). Concert 
interpretat de orchestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George. Enescu", dirijor George Georgescu 
(11,00). „Cîntați cu noi" 
cert de prînz (13,18). Unda veselă (14,30). 
instanță — „Cazul Rastignac" — (partea I) 
zică ușoară de Paul Urmuzescu și Radu
(15.30) . „La horă-n sat" — emisiune de

duminică

dirijor
— muzică ușoară (12,15). Con- 

Concurs în 
(15,10). Mu- 
Zaharescu 
cîntece și 

jocuri (16,30). Opereta „Pericola" de Offenbach — mon
taj muzical-literar (18,00).

cultivă legume și zarzavaturi pes
te 200 de cooperative agricole de 
producție, dar numai 104 au con
tracte cu ORVLF. Și dacă ORVLF- 
urile dau, în general, atenție ridi
cării legumelor de Ia cooperativele 
agricole de producție cu care au 
contracte, în mai mică măsură 
sau chiar deloc nu se ocupă de 
ridicarea legumelor de la celelalte 
cooperative agricole de producție 
care sînt dispuse să vîndă.

Slaba organizare se resimte și

ție din comuna Nicolae Bălcescu. 
Socot însă că graficul de recoltare 
întocmit de ORVLF prevede canti
tăți mult prea mici față de posi
bilitățile pe care le avem".

Ce rezultă din aceste constatări ? 
Pe de o parte, că graficele stabi
lite nu reflectă întotdeauna posi
bilitățile reale ale producătorilor 
și, pe de altă parte, că aceste gra
fice — instrumente importante de 
realizare a contractelor ■— nu sînt 
privite cu toată seriozitatea de păr-

PRIN PIEȚE
în interiorul unor cooperative a- 
gricole. Unele cooperative agricole 
din regiunea Iași, altele din regiu
nea Crișana (de exemplu, cele din 
Sălard, Diosig, Simian ș.a.), nu re
coltează la timp produsele stabilite 
prin grafic, astfel încît piețele se re
simt uneori zile întregi. Se semna
lează însă și situații inverse, de pil
dă în regiunea Bacău. Cooperativele 
agricole de producție producătoare 
de legume și zarzavaturi din jurul 
orașului, cum sînt cele din Său- 
cești, Șiretul, Letea și Mărgineni, 
dispun de mari cantități de varză 
și morcovi. „Putem livra și un va
gon pe zi dacă ni se solicită — ne-a 
declarat ing. Dumitru Asaftei, de 
la cooperativa agricolă de produc-

țile interesate. Este deci limpede că 
pentru buna desfășurare în conti
nuare a acțiunii este absolut ne
cesar ca graficele să refleite o 
situație reală, depunîndu-se toate 
eforturile pentru realizarea preve
derilor stabilite de comun acord 
între producători și beneficiari.

Oricît de prompt . și con
știincios ar fi recoltate legumele și 
fructele, oricît ar ține producătorii 
seama de grafice, produsele nu 
vor ajunge la timp și nici în bună 
stare Ia consumatori, dacă trans
portul, această verigă hotărîtoare 
în lanțul aprovizionării, nu func
ționează cu punctualitate, precizie 
și operativitate. Este adevărat că, 
în urma măsurilor luate, și în a- 
ceastă direcția s-au înregistrat

progrese. Nu însă suficiente. In 
regiunea Galați, în zonele Făurei, 
Barcea, Umbrărești, 
piu, cultura 
tradiție. Se 
de vagoane, 
satisface pe

de exem- 
pepenilor este o 

produc anual mii 
care ar putea 
deplin cerințele 

populației. Dar, din păcate, pe pia
ța orașului Galați pepenii sînt o 
adevărată raritate. De ce ? DRTA 
Galați nu respectă sistematic con
tractele de transport încheiate cu 
ORVLF. Din 40 de autocamioane 
închiriate, se pun zilnic la dispo
ziție doar 20—25.

Legată tot de organizarea trans
porturilor se semnalează, la Ba
cău și Timișoara, întârzierea apro
vizionării magazinelor și piețelor.

Mecanismul transportului legu
melor trebuie urgent pus la punct 
în întreaga țară, întrucît nu mij
loacele lipsesc, ci folosirea lor este 
deficitară.

Cu prilejul raidului nostru, ce
tățenii au mai semnalat deficien
țe privind sortarea produselor, ca
litatea necorespunzătoare a unor 
sortimente de legume și fructe 
puse în vînzare, precum și insu
ficiența punctelor de desfacere în 
piețe și magazinele ORVLF. In toa
te aceste privințe s-au dat indi
cații precise, dezlegări care per
mit organelor locale să acționeze 
operativ pentru înlăturarea ne
ajunsurilor semnalate. Important 
este să se consolideze tot ceea ce 
s-a făcut bun pînă acum, desfă- 
șurîndu-se în continuare o muncă 
organizatorică susținută, încît în 
toate orașele țării aprovizionarea 
populației cu legume și fructe să 
se îmbunătățească pe zi ce trece.
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SPORT COMUNICAT

La „europenele" de caiac-canoe ÎNOT

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI
ȘI-AU CONFIRMAT VALOAREA

Meciul masculin
România-Franța 
se încheie astăzi

Sportivi români carnoioni europeni la caiac-canoe : de la stînga la dreapta — AUREL VERNESCU, MIHAI ȚURCAS, ANDREI IGOROV,
PETRE MAXIM, AUREL SIMIONOV, CHINDîN COVALIOV (rîndul de sus) ; ANTON CALENIC, ION IRIMIA, ATANÂSIE SCIOTNIC, AN

DREI CONȚOLENCO, HARALAMBÎE IVANOV (rîndul de jos)

DUISBURG 27 (Ager- 
pres). — prin telefon : 6 
medalii de aur, 4 de argint 
și 2 de bronz — acesta 
este .bilanțul sportivilor ro
mâni înregistrat la recenta 
ediție a campionatelor eu
ropene de caiac-canoe, în
cheiate duminică pe apele 
lacului Wedau din apropie
re de Duisburg. Ca și la 
edițiile trecute, caiaciștii și 
canoiștii țării noastre s-au 
comportat remarcabil, re- 
purtînd din nou succese de 
prestigiu în întrecerea cu 
cei mai valoroși sportivi 
din 22 de țări. Ei și-au de
monstrat încă o dată clasa 
internațională, confirmînd 
totodată și faimoasele re
zultate înregistrate în acest 
sezon la diferitele regate la 
care au participat. O men
țiune specială se cuvine 
maestrului emerit al spor
tului AUREL VERNESCU 
•— triplu campion european.

După cele 4 medalii de 
aur cucerite sîmbătă, repre
zentanții României au ob
ținut în ultima zi alte două: 
cuplul Vernescu, Sciotnîc 
a terminat învingător în 
proba de caiac 2 (1 000 m) 
cu rezultatul de 3’33”71/100, 
fiind urmat de Ander

son, Utteberg (Suedia) — 
3’34”20/100 și Giczi, Timar 
(Ungaria) — 3’34”37/100; 
echipajul României pentru 
ștafeta 4X500 m — Țur- 
caș, Conțolenco, Ivanov, 
Vernescu — a ieșit victo
rios în proba de caiac cu 
timpul de 7’33”57/100. Lup
ta a fost deosebit de spec
taculoasă, în special pe ul
tima parte a traseului, unde 
Vernescu a luptat cu o 
deosebită dîrzenie; pe lo
cul al doilea s-a clasat e- 
chipa R. F. a Germaniei cu 
7’33”70/100, urmată de 
U.R.S.S. — 7’34”64/100. în 
proba de caiac 4 (10 000 
m), medalia de aur a reve
nit echipajului U.R.S.S. iar 
cea de argint echipajului 
României (Coșniță, Ivanov, 
Tcrente, Galenic). Viorica 
Dumitru și Valentina Ser- 
ghei au avut, de asemenea, 
O comportare meritorie, cu
cerind medalia de argint în 
proba de caiac' (1 000 m). 
Alte rezultate din ultima 
zi : caiac 4 (1 000 m) femei: 
U.R.S.S. — 1’54”; caiac
(1 000 m) masculin : Sapo- 
renko (U.R.S.S.) — 3'54”
71/100 ; caiac 4 (500 m) fe
mei : U.R.S.S. — 1’43”
91/100 ; canoe 4 (1 000 m) 
— Ungaria 4’00 ’55/100.

FOTBAL

MEOURILE DE IERI
• STEAUA — A.S.A. TG. MUREȘ 1—2 (1—0). 

Au marcat : Pavlovici (min. 76 și 85. am
bele din 11 m) pentru A.S.A. ; Soo (min. 
19) pentru Steaua.

• DINAMO BUCUREȘTI — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 2—2 (1—1). Au marcat: 
Oblemenco (min. 20) și Cîrciumărescu 
(min. 85) pentru craioveni ; Bîtlan — auto
gol (min. 22) și Oct. Popescu — din 11 m 
(min. 87) pentru bucureșteni.

• UNIVERSITATEA CLUJ — DINAMO BA
CĂU 2—0 (1—0). Au marcat : Oprea (min. 
38) și Anca (min. 61).

• U.T.A. — RAPID 0—1 (0—0). A marcat: 
Dumitriu II (min. 83).

• F.C. ARGEȘUL — STEAGUL ROȘU 0—0. 
O FARUL — PETROLUL 1—0 (1—0). A mar

cat : Tîlvescu — din 11 m (min. 40).
• Meciul JIUL — PROGRESUL nu s-a dis

putat oficial, echipei bucureștene lipsin- 
du-i legitimațiile. Conform regulamentului, 
Jiul cîștigă cu 3—0. Rezultatul urmează 
să fie omologat de F.R.F.

întrecerile din primele 
două zrle ale întâlnirii mas
culine de na+ajie, România— 
Franja, ce se desfășoară In 
Capitală la barint/l Dinamo, 
au răsplătit din plin intere
sul cu care a fost așteptată 
inaugurarea acestei impor
tante confruntări ce urmează 
a deveni tradițională. Evo
luția sportivilor noștri în 
compania uneia dintre cele 
mai puternice reprezentative 
europene — în actualul se
zon înotătorii francezi sînt 
neînvinși..... în întțlnîni bila
terale —, le-a prilejuit reali
zarea unor rezultate bune în 
probele desfășurate sîmbăfă 
și duminică, soldate cu o se
rie de noi recorduri ale Ro
mâniei. înaintea ultimei zile, 
scorul esfe favorabil sporti
vilor' francezi cu 65—50 
puncte. în întrecerile de ieri, 
proba de 100 m bras a fost 
dominată de sportivii români 
care au ocupat primele două 
locuri prin A. Șoptereanu 
cu 1’09"9/10 — record al 
României egalat, urmat de 
L Costa (România) cu 
1’10’T/IO, M. de Herdt 
(Franfa) — T12”5/10 și S. 
Alain (Franfa) — 1’15"3/10.

Proba de 400 m mixt a 
fost cîșfigată de D. Nagy 
(România) cronometrat cu 
timpul de 5’08'' — nou re
cord al României.. Pe locu

rile următoare s-au clasat M. 
de Herdt (Franfa) — 
5’08"2/10, J. Ravelinghien 
(Franfa) — 5'12”8/10 și N. 
Tat (România) — 5’15"8/10.

Cunoscutul aampion fran
cez A. Mosconi s-a clasat 
primul în proba de 400 m 
liber cu timpul de 4'25”, 
urmat de Fr, Luyce (Franfa)
— 4'25”3/10, G. Gbtter (Ro
mânia) — 4'38"3/10 și Gh. 
Dumitru (România) •—
4'43"6/10 — (nou record de 
juniori al României).

în celelalte probe s-au în
registrat următoarele rezul
tate : Î00 m fluture : 1. —
J. Pommet (Franfa) — 
1'01 ”7/10; 2. — J. Louis
Micard (franfa) — 1'02”6/10; 
3. — V. Belea (România) — 
1’03”4/10 ; 4. — V. Moraru 
(România) — 1’04”3/10 ; 100 
m spate : : 1. — V. Ber
nard (Franfa) — 1'03”6/10 ; 
2. — Z. Giurasa (România)
— ’ 1'04"4/10 — nou re
cord al României ; 3. — B. 
Jean Durand (Franfa) —
— 1'05”3/10 ; 4. — T. Șer- 
ban (România) — 1'06”4/10; 
ștafeta 4x100 m mixt; 1. — 
Franfa (Vincente, De Herdt, 
Pommat, Rousseau) — 4’12” 
2/10; 2. —România (Giurasa, 
Șoptereanu, Belea, Schier) 
4’15"4/10 — (nou record al 
României).

Ultimele probe sînt pro
gramate astăzi de la orele 18.

Potrivit planului Comandamen
tului Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, pe teritoriul Republi
cii Populare Bulgaria, de la 21—27 
august anul curent, s-a executat 
o aplicație comună a trupelor și 
flotelor Republicii Populare Bul
garia, Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România și ale 
Uniunii Sovietice.

Aplicația a fost condusă de că
tre’ ministrul apărării populare a 
Republicii Populare Bulgaria, ge
neral de armată Dobri Djurov.

Aplicația a confirmat unitatea 
înțelegerii sarcinilor politice de 
către întregul personal al arma
telor și flotelor aliate, înalta lor 
capacitate de luptă, pentru apăra
rea cauzei socialismului și comu
nismului. Pe timpul executării ei, 
întregul personal al unităților și 
marilor unități ale armatelor fră
țești au avut numeroase întâlniri 
calde și prietenești cu oamenii 
muncii din Republica Populară 
Bulgaria. Această aplicație a ară
tat pregătirea crescândă a coman
danților, statelor majore și trupe
lor, înalta lor deprindere în con
diții de campanie, precum și în
chegarea acțiunilor și priceperea 
de a folosi în luptă toate tipurile 
de armament.

La aplicație au asistat: primul 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al

Republicii Populare Bulgaria, To-1 
dor Jivkov, membrii Biroului Po
litic al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar și alți 
conducători de partid și de stat.

La aplicație au participat: co
mandantul suprem al Forțelor 'Ar
mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, mare
șal al Uniunii Sovietice Iacubovski 
I. I., ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
apărării al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, general de armată 
Bohumir Lomsky.

La aplicație au mai participat! 
șeful statului major al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, gene
ral de armată Kazakov M. I., dele
gațiile militare ale Republicii 
Populare Ungare, Republicii De
mocrate Germane, Republicii Popu
lare Polone, Republicii Socialiste 
România, Uniunii Sovietice și, în 
calitate de observator, delegația 
militară a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

în zilele de 26 și 27 august con
ducătorii delegațiilor militare ale 
armatelor frățești au participat la 
festivitățile care au avut loc pe 
vîrful Stoletov cu prilejul celei de-a 
90-a aniversări a glorioasei epopei 
de la Șipka.

La 27 august, în orașul Plovdiv 
a avut loc parada trupelor care au 
participat la aplicație.

Vizitele delegației
Adunării Naționale Frâne®

BILMȚUL SPORTIVILOR R0M&HI
SE PREZINTĂ ASTFEL:

6 MEDALII DE AUR: A. Vernescu — caiac (500 m); 
A. Igorov — canoe (10000 m); Maxim, Simionov — ca
noe dublu (10 000 m); Covaliov, Țurcas, Galenic, îrimia 
— caiac 4 (î 000 m); Vernescu, Sciotnic — caiac 2 
(1 000 m); Țurcas, Conțolenco, Ivanov, Vernescu — șta
feta 4x500 m (caiac).

4 MEDALII DE ARGINT: Coșniță, Ivanov, Tersnte, Ca- 
lertic — caiac 4 (10 000 m); Viorica Dumitru, Valentina 
Serghei — caiac dublu (500 m); Serghei, Manea — ca
noe dublu (1 000 m); Vernescu, Sciotnic — caiac dublu 
(500 m).

2 MEDALII DE BRONZ: Conțolenco, Coșniță — caiac 
dublu (500 m); Terente, Vorobiov — caiac dublu 
(10 000 m).

Rezultatele 
din divizia B

SERIA I. Metalul București — Siderurgistul Galați 
1—1 ; C.S.M.S. lași — Electronica Obor 2—0; C.F.R. Paș
cani — Politehnica București 2—1 ; Chimia Suceava — 
Portul Constanța 2—0 ; Metrom Brașov — Ceahlăul Pia
tra Neamț 0—0 ; Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni 
1—0 ; Chimia Rm. Vilcea — Victoria Roman 0—0.

SERIA A II-A. Industria Sîrmei Cîmpia Turzii — C.S.M. 
Sibiu 2—1 ; Gaz metan Mediaș — C.F.R. Cluj 4—2 ; Mi
nerul Baia Mare — Metalul Hunedoara 3—0 ; Politeh
nica Timișoara — Olimpia Oradea 7—1 ; Vagonul 
Arad — C.F.R. Timișoara 6—1 ; Crișul Oradea — C.F.R. 
Arad 2—0 ; A. S. Cugir — C.S.M. Reșița 1—0.

„Combatantele” din 
divizia A au susținut 
ieri cea de-a doua etapă 
a noului campionat. în 
cele șase partide ofi
ciale (un meci, și anu
me Jiul — Progresul, 
a avut doar un carac
ter amical, intrucît 
bucureștenii au uitat 
legitimațiile acasă ; fap
tul, firește, constituie o 
notă proastă peutru în
treaga echipă și în pri
mul rând pentru antre
norul ei), s-au marcat 
11 goluri, dintre care 
patru din lovituri de 
la 11 m.

Lidera. olasamentului 
este la ora actuală 
A.S.A. Tg. Mureș, cu 
patru puncte. Fotbaliștii 
mureșeni, deși au ju
cat ieri în deplasare, în 
fața uneia dintre cele 
mai experimentate for
mații, Steaua, au reușit 
a doua victorie conse
cutivă de la recenta 
lor promovare în prima 
divizie. Din filmul me
ciului Steaua — A.S.A., 
meci care a asigurat 
deschiderea ouplajului 
fotbalistic de pe stadio
nul „23 August" din 
Capitală, sînt însă pu
ține secvențe de reți
nut. în aproape 20 de 
minute nu s-a- tras nici 
un șut spre poartă. 
Steaua deschide însă 
scorul la o greșeală evi
dentă și gravă a funda
șului mureșan Bartok ; 
ezitarea lui la o minge 
pe care a vrut s-o tri
mită portarului a fost 
speculată de înaintașul 
bucureștean Soo. Golul 
a fost inevitabil I Echi
pa din Tg. Mureș a

lansat atacuri pericu
loase, trecînd pe lingă 
mari ocazii de a egala 
și chiar de a lua condu
cerea. Una din cele 
mai mari ratări ale mu
reșenilor ■ s-a consumat 
în min. 30, oînd Pavlo
vici trimite peste bară 
o minge pe care însuși 
portarul bucureștean 
Haidu o vedea în 
plasă... După o înde
lungă perioadă de joc 
molcom, cu numeroase 
pase la adversar, sco
rul devine egal. Fun
dașul stelist D. Nicolae 
îl faultează în careu pe 
Dumitriu III. Penaltiul 
este transformat de 
Pavlovici. O fază iden
tică se petrece cu nu
mai cinci minute îna
inte de final; de data 
aceasta Hălmăgeanu îl 
faultează pe Lungu. 
Lovitura de la 11 m, 
executată tot de Pavlo
vici, are același dez- 
nodămînt : mingea se 
oprește în plasa porții 
bucureștene. Deci 2—1 
pentru A.S.A., victorie 
care, ținînd cont că 
nici una dintre celelal
te echipe victorioase în 
prima etapă n-a putut 
ieri să cîștige ambele 
puncte puse în joc, îi 
situează pe mureșeni în 
fruntea clasamentului.

N-a lipsit mult ca 
și în partida următoare 
a cuplajului (Dinamo 
București — Universi
tatea Craiova) să se 
înregistreze un rezultat 
favorabil oaspeților. De 
altfel, rezultatul de 
2—2 cu care s-a în
cheiat acest meci ne
mulțumește întrucîtva

echipa craioveană; la 
masa presei se consi
dera că arbitrul N. 
Rainea s-a pripit acor
dând dinamoviștilor 
penaltiul din min 87, 
cînd scorul era favo
rabil oaspeților. For
mația craioveană în
scrisese pînă atunci 
toate golurile: două 
însă (prin Oblemenco 
și Cîrciumărescu) lui 
Datcu și unul (prin 
Bîdan) propriului lor 
portar, cam neatent. 
Finalul acestui meci a 
avut un episod puțin 
dorit. Nunveiller III, 
dînd frîu liber nervi
lor, a vrut să se „răco
rească" intrînd excesiv 
de dur la adversar. 
Fapta i-a atras elimi
narea de pe teren, iar 
din lovitura liberă de 
care a beneficiat, Uni
versitatea a înscris al 
doilea gol.

Despre meciurile din 
țară ni se comunică :

LA CONSTANȚA, 
Farul și Petrolul s-au 
întrecut parcă în a șu
ta... pe lîngă poartă. 
Este de menționat că 
unicul gol a fost în
scris dintr-o lovitură 
de la 11 m.

LA CLUJ, Universi
tatea a meritat întru- 
totul victoria. A domi
nat mai mult și ă șu
tat mai mult. Băcăoa- 
nii au contraatacat pe
riculos, însă ineficace. 
Cel de-al doilea gol 
marcat de clujeni a 
fost de o rară specta
culozitate ; unghiul 
din care a șutat Anca 
părea imposibil pentru 
ca mingea să intre în 
poartă.

LA PITEȘTI, un re
zultat echitabil. Arge
șenii au dominat, bra
șovenii, în special A- 
damache, s-au apărat 
cu strășnicie. Este de 
remarcat totuși că și e- 
chipa locală a trecut 
prin momente dificile. 
Intervențiile lui Co- 
man și pripeala unor 
înaintași brașoveni 
i-au „păzit” poarta 
imaculată.

LA ARAD, în plină 
dominare, U.T.A. este 
surprinsă de un șut al 
lui Dumitriu II și în
vinsă la un scor mi
nim.

CICLISM

„CUPA STEAUA" A REVENIT 

LUI C GRIGORE (DINAMO)
Competiția ciclistă dotată 

cd „Cupa Steaua" s-a înche
iat ieri cu desfășurarea unei 
etape de 120 km pe distanța 
București — Ploiești (varianta 
Buftea), și retur. Victoria în 
această etapă a revenit rutie
rului Gh. loader (Voința 
București), cronometrat în 
3h 13’12”. El a dispus la

sprintul final de G. Moiceanu 
(Dinamo), Stoica (Steaua) și 
Egyed (Dezrobirea Brașov).

In clasamentul generai in
dividual, primul loc a fost 
ocupat de C. Grigore (Di
namo), urmat de L. Zanoni 
(Dinamo) in același timp. Pe 
locul al treilea s-a clasat Gh. 
Neagoe (Steaua) la 17”.

CAMPIONATUL MONDIAL
DE PESCUIT SPORTIV

A 14-a edifie a campiona
tului mondial de pescuit 
sportiv staționar, desfășurată 
duminică la Dunaujvaros (Un
garia), a fost cîștigată de 
echipa Belgiei (Baudot, Roe- 
landt, Isenbaert, Deiry, Gie- 
lis), urmată de selecționatele 
Franței, Angliei, Italiei, Lu
xemburgului, Iugoslaviei, 
Austriei, Ungariei, României, 
Elveției etc. La campionat au

participat pescari sportivi din 
18 t.ări. La individual, titlul a 
fost atribuit belgianului Isen
baert cu 9 580 puncte (652 
bucăfi), urmat de Handt (R. F. 
a Germaniei) —• 9 400 
puncte și Detry (Franfa) — 
9 160 puncte. Pană (România) 
a ocupat locul 10 cu 7 416 
puncte. Multiplul campion 
mondial Tesse (Franfa) s-a 
clasat pe locul 21.

Autogolul craioveanuiui Bîtlan în meciul cu Dinamo
București Foto : Gh. Vințilă

SUCEAVA. — Trimisul special 
Agerpres, Mircea S. Ionescu, trans
mite : Duminică dimineața, dele
gația Adunării Naționale France
ze, condusă de Achille Peretti, vi
cepreședinte. al Adunării Naționa
le, care se află în țara noastră la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
a plecat într-o călătorie prin țară.

Parlamentarii francezi sînt înso
țiți de deputatul Tudor Ionescu, 
membru în Comisia permanentă de 
politică externă a Marii -Adunări 
Naționale.

în cursul aceleiași dimineți, oas
peții au sosit cu un avion special 
la Suceava. Pe aeroportul din lo
calitate, delegația franceză a fost 
salutată de Emil Bobu, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular regional, de depu-

tați și reprezentanți ai organelor 
locale de stat.

Delegația Adunării Naționale 
Franceze a făcut apoi o vizită la 
sfatul popular regional, unde a 
primit explicații în legătură cu 
dezvoltarea economică și social- 
culturală a regiunii. între depută
ții români și francezi prezenți la 
întrevedere au avut loc discuții cu 
privire la unele probleme ale or
ganizării administrației de stat din 
regiune.

în ‘ continuare, parlamentarii 
francezi au vizitat monumente de 
artă — mînăstirile Moldovița, Gu
ra Humorului și Voroneț.

Seara, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular regio
nal Suceava a Oferit un dineu în 
cinstea oaspeților.

Organizarea
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CICLISTA VALENTINA 
SAVINA (U.R.S.S.) este 
noua campioană mondială 
la proba de viteză. în fi
nala competiției ce se des
fășoară la Amsterdam, Sa
vina a învins-o pe campi
oana de anul trecut, Irina 
Kiricenko (U.R.S.S.), reali- 
zînd pe ultimii 200 m '/im
pui de 13”.

Duminică seara, olande
zul Piet de Wit a cîștigat 
proba de semifond cu an
trenament mecanic rezer
vată amatorilor. iar ita
lienii Gonzato și Verzini pe 
cea de tandem (amatori). 
Proba de urmărire rezer
vată profesioniștilor s-a în
cheiat cu victoria olande
zului Tiemen Groen.

★
Cu toate avertismentele 

date de către organizatori 
și, mai ales de către 
Uniunea internațională de 
ciclism, mai mulți partici
pant au fost găsiți Ia con
trolul medical că au utili
zat stimulente farmaceu
tice. Printre aceștia se nu-

în cîteva
mără belgiana "Yvonne 
Reynders, fostă campioană 
mondială de șosea, și aus
tralianul Erik Krowe, care 
au fost excluși din între
ceri.

CU PRILEJUL CON
CURSULUI DE NATAȚIE 
DE LA BLACKPOOL, e- 
chipa feminină a Olandei 
a stabilit un nou record 
mondial în proba de 4x110 
yarzi liber : 4’38"’8/10 ;
vechiul record : 4’40”6/10.
Echipa a fost alcătuită din 
Buter, Bimbolt, Kok și Bos.

CONCURSUL DE TIR de 
la Petrozavodsk (U.R.S.S.) 
a continuat cu proba femi
nină de armă standard 
3x20 focuri. A cîștigat E- 
lena Zaharenko (U.R.S.S.) 
cu 570 puncte, urmată de 
Margareta Enache (Româ
nia) cu 567 puncte.

rînduri
LA CAGLIARI (ITA

LIA) S-A ÎNCHEIAT A 
DOUA EDIȚIE A CAM
PIONATELOR EUROPENE 
DE BASCHET PENTRU 
JUNIOARE. Titlul a re
venit reprezentat i- 
vei U.R.S.S. cu 12 puncte, 
urmată de Cehoslovacia și 
Iugoslavia — 10, Bulgaria 
și Polonia — 9, Ungaria 
— 7 și Italia — 6. Re
zultate din ultima zi : 
U.R.S.S.-Cehoslovacia 48-35 
(26-16) ; Bulgaria—Italia 
59-34 (23-16) ; Iugoslavia— 
Ungaria 45-35 (26-14).

TRADIȚIONALUL MA
RATON DE LA ENSCHEDE 
(Olanda) a fost cîștigat de 
japonezul Yoshiro Mifune, 
cu timpul de 2h 20’53” 8/10, 
urmat de Hill (Anglia) — 
2h 23’46” 6/10 și Saharnkov 
(Bulgaria) — 2h 26’02”.

ÎN PRIMA ZI A CON
CURSULUI DE NATAȚIE

„MARELE PREMIU AL 
VARȘOVIEI", proba de 
100 m fluture masculin 
a revenit lui Gordeev 
(U.R.S.S.) cu 58”5/10 — re
cord european egalat — iar 
cea de 200 m bras compa
triotului său Martșukov cu 
2’29”2/10. Polonezul Langer 
a cîștigat proba de 400 m 
liber cu timpul de 
4’19”7/10. Multipla campi
oană franceză Christine 
Caron a învins în proba de 
200 m spate cu 2’30”l/10. 
La 100 m liber femei a cîș
tigat Rudenko (U.R.S.S.) cu 
timpul de l’02”4/10, iar ‘la 
200 m fluture Deviatova 
(U.R.S.S.) cu 2'34”8/10. 
Cursa de 200 m bras a re
venit sportivei sovietice 
Prozumenșcikova cu tim
pul de l’17”5/10.

DUPĂ DOUĂ RUNDE, 
în turneul de șah de la Ha
vana conduce Lev Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) cu 2 
puncte, care în runda a 
doua l-a învins pe Gligo- 
rici (Iugoslavia).

SELECȚIONATA 8UCU&EȘTIULUI 
PENTRU MECIUL DE MIERCURI

în cursul acestei dimineți, un avion special 
avînd la bord o selecționată de fotbal a Bucu- 
reștiului va decola spre Berlinul occidental unde, 
după cum s-a mai anunțat, va susține miercuri 
seara un meci amical cu reprezentativa vest-ber- 
lineză. Constantin Teașcă, selecționerul unic și 
antrenorul echipei, i-a urmărit ieri după-amiază 
pe selecționabilii bucureșteni din echipele Steaua 
și Dinamo care au jucat în Capitală.

„Nu-s deloc mulțumit. de evoluția principale
lor furnizoare ale selecționatei noastre pentru 
meciul de miercuri — ne-a declarat C. Teașcă. 
Sper însă că cei 11 jucători pe care in
tenționez să-i aliniez pe teren — adică: 
Haidu (portar), Sătmăreanu, Nunveiller III, 
Dumitru Nicolae, I-Iălmăgeanu (fundași),. Gher- 
gheli, D. Popescu (mijlocași), Lucescu, Soo, Voi- 
nea, Nunveiller VI (înaintași) — vor înțelege să 
lupte cu toată energia, cu toată ambiția pentru a 
presta un joc valoros și a obține, firește, un re
zultat corespunzător. Din lotul bucureștean mai 
fac parte: portarul Suciu, fundașii Lupescu și 
Boc, mijlocașul Negrea și înaintașii Manea și Du- 
mitrache".

Rubrică realizată de
Ion DUMITRIU și Constantin ANI

(Urmare din pag. I)

Studiul cu privire la folosirea 
timpului de lucru a reglementat, tot
odată, ți alte operații în cadrul că
rora se iroseau zilnic, în medie pe 
fiecare muncitor, alte 14 minute. A 
fost reorganizat apelul muncitorilor la 
începutul schimbului, s-au îmbunătă
țit graficele de transportare a perso
nalului pe puțurile de extracție; de 
asemenea, momentul N.T.S. se face 
într-o nouă formă. Toate aceste mă
suri au fost aplicate imediat ce se 
elucidau avantajele, superioritatea lor 
față de vechile procedee. De aceea, 
atunci cînd s-a încheiat prima etapă 
a acțiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii, în loc să se 
propună măsuri pentru viitor s-au 
prezentat rezultatele acestora. Cele 
35 minute recuperate au adus exploa
tării pînă acum, în afară de un spor 
însemnat de producție și productivi
tate, economii suplimentare de aproa
pe 1 milion de. lei.

De bună seamă, o serie de studii 
s-au ocupat de îmbunătățirea 
procesului tehnologic al produc
ției. Constatîndu-se că pentru încăr
carea și transportul manual al mine
reului în abataje se efectuează o mun
că fizică considerabilă, pierzîndu-se, 
totodată, mult timp — în medie 28— 
30 la sută din timpul unui schimb — 
s-a trecut la mecanizarea a 7 abata
je. Introducerea screperelor în aceste 
locuri a înviorat producția, a redus 
efortul fizic uman și a scurtat efec
tiv timpul afectat operațiilor de în
cărcat și transport. Dar aceasta nu a 
fost totul. Cu ocazia unui alt studiu 
s-a observat că la silozul de Ia puțul 
principal aveau loc dese strangulări 
ale transportului de vagonete. Și în 
timp ce în subteran minerii nu aveau 
„goale", vagonetele stăteau aici des
cărcate pe jumătate. Cauza era de 
mult cunoscută. Datorită umidității, 
minereul se lipea de pereții vagone- 
tului. Pentru îndepărtarea, lui se folo
seau răngi, lopeți și alte mijloace ru
dimentare. Se pierdea astfel timp și, 
în plus, se deteriorau vagonetele. Pe 
baza propunerilor făcute de cei care 
au făcut studiul, s-a trecut la execu
tarea unui culbutor cu acțiune meca
nică prin trepidație, care, după ca 
răstoarnă vagonetele, le... scutură pînă 
nu mai rămine nimic în ele. Totul îp

1—2 minute. Economiile obținute 
prin această raționalizare se vor cifra 
anual la peste 80 000 lei.

Acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii a înglobat în 
contextul său, cum era și firesc, și o 
serie de măsuri care vizau aplicarea 
pe scară largă a metodelor de mare 
productivitate. Studiile efectuate au 
demonstrat că, prin introducerea me
todei de exploatare cu înmagazinare 
a minereului, se poate obține anual 
un spor de producție de 15 000 tone 
minereu. Din calculele efectuate ini
țial și confirmate ulterior de rezul
tate a reieșit și o reducere anuală 
a prețului de cost în valoare de 
226 800 lei. în prezent, în 5 din cele 
mai mari panouri ale minei, exploa
tarea minereului se efectuează cu me
tode de mare productivitate. Se lu
crează, în continuare, la pregătirea 
și exploatarea altor panouri după a- 
ceastă metodă.

Sporirea producției de minereu, 
după cum s-a văzut destul de impor
tantă, nu a însemnat cîtuși de puțin 
slăbirea atenției față de calitatea a- 
cestuia. Studiile întreprinse în acest 
sens au avut în vedere, pe de o par
te, modernizarea metodelor de exploa
tare, iar pe de altă parte, ridicarea 
gradului de pregătire profesională a 
cadrelor care lucrează în abataje, pe 
galerii și orizonturi. Minerii au fost 
îndrumați să execute corect găurile 
de mină, să le plaseze efectiv în masa 
filoniană, să evite pe cit posibil infil
trațiile de steril. Echipele au inclus 
în planul lor o nouă operație : alege
rea sterilului în abataje și la gura de 
rostogol. Concomitent, organizațiile 
de partid au desfășurat o puternică 
muncă politică pentru întărirea răs
punderii față de calitatea minereului. 
Rezultatele au fost dintre cele mai 
bune : calitatea minereului s-a îmbu
nătățit cu 5 la sută față de norma 
admisă.

De altfel, la exploatarea minieră din 
Baia Sprie, atît sarcinile de plan cît 
și angajamentele luate în întrecere au 
fost îndeplinite și depășite pînă acum. 
Avem convingerea că experiența acu
mulată de colectivul minei în acțiu
nea de organizare științifică a produc
ției și a muncii se va materializa în 
continuare în realizări și mai însem- 

. nate, ridicînd nivelul eficienței acti- 
yității economice pe trepte noi, su- 

SȘIperioare»
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Telegrame 888®

Excelenței Sale
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania

viața internațională
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii

plăcerea ca, în numele guvernului și poporului ________
precum și al meu persona], să vă transmit dv. și ponorului român prie
ten cele mai călduroase felicitări, dorind ca relațiile prietenești care 
leagă popoarele noastre să se dezvolte și să înflorească. Exprim poporu
lui român urări de progres, de fericire personală Excelenței Voastre.

Mareșal ABDULLAH AL-SALLAL 
Președintele Republicii Arabe Yemen

i Socialiste România, am 
Republicii Arabe Yemen,

4 început
I

aniversări
retragerea
trupelor

90 de ani de

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Doresc să vă transmit Dv. Domnule Președinte și poporului român, 
în numele poporului canadian și în numele meu, cele mai calde și bune 
urări de fericire și prosperitate cu ocazia Zilei Dv. naționale.

ROLAND MICHENER
Guvernatorul General al Canadei

BEIRUT. — Ambasadorul Româ
niei în Liban, Iacob Ionașcu, a 
oferit un cocteil la care au luat 
parte Georges Hakim, minis
trul afacerilor externe, Badry El- 
Maaoshy, ministrul de interne și 
al apărării, Amine Al-Hafez, pre
ședintele Comisiei parlamentare 
pentru afaceri externe.

' t ■

Excelenței Sale 
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Felicit călduros pe Excelența Voastră și poporul Dv. de Ziua națio
nală a Republicii Socialiste România și vă transmit în numele poporului 
și guvernului Republicii Singapore cele mai bune urări pentru succesul 
și prosperitatea continuă a poporului și guvernului Republicii Socialiste 
România.

INCHE YUSOF BIN ISHAK 
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Este o adevărată plăcere pentru mine de a transmite Excelenței 
Voastre caldele mele felicitări cu ocazia zilei naționale a României. Do
resc în mod sincer Excelenței Voastre sănătate și succese 
serviciul nobilului Dumneavoastră popor.

continue în

AMIR ABBAS 
Primul ministru

HOVEYDA 
al Iranului

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării eliberării Republicii Socialiste România îmi 
este plăcut să vâ prezint în numele poporului din Burundi, al partidului 
și guvernului său, precum și iu numele meu personal cele mai bune urări 
de fericire și prosperitate pentru poporul dv. înalte considerațiuni.

Colonel MICHEL MICOMBERO 
Președintele Republicii Burundi I

t

Excelenței Sale
Președintele Consiliului

al Republicii Socialiste
de Stat

Romania
Cu ocazia sărbătorii naționale a României 

să primească sincere urări pe care le adresez 
sonală și pentru prosperitatea României.

rog pe Excelența Voastră 
pentru fericirea dv. per-

CONSTANTIN
Regele Elenilor

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a zilei naționale a țării dv., guvernul și poporul 
ceylonez mi se alătură transmițând Excelenței Voastre, guvernului și 
poporului Republicii Socialiste România calde și bune urări și sincere 
felicitări.

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

aniversării Zilei Naționale a Republicii Socialiste Româ-Cu ocazia
nia, am plăcerea de a transmite felicitările mele Excelenței Voastre și 
prin dv. poporului român.

Fie ca țările noastre să colaboreze continuu spre binele păcii în 
lumea întreagă

Vă urez, Excelență, sănătate, iar poporului român progres și prospe
ritate.

General SUHARTO, 
Președinte Interimar 
al Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

în numele guvernului militar federal, al întregului popor nigerian 
și al meu personal, vă transmit cele mai calde salutări și felicitări Dv., 
guvernului Dv. și poporului român, cu fericita ocazie a aniversării zilei 
Dv. naționale.

Fie ca legăturile de prietenie dintre țările noastre să devină mai 
puternice.

General Maior YAKUBU GOWON 
Șeful Guvernului Militar Federal 
Comandant Șef al Forțelor Armate

TIRANA. — La recepția oferită 
de ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Popu
lară Albania, Manole Bodnaraș, au 
luat parte Haki Toska, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Nesti Nașe, ministrul afacerilor ex- 

mi nistrul 
Aleks 
Ciril 

Bilbil 
Adu-

terne, Thoma Deliana, 
învățămîntului și culturii, 
Verii, ministrul finanțelor, 
Pistoli, ministrul sănătății, 
Klosi, secretarul Prezidiului 
nării Populare, și alte persoane.

BUDAPESTA. — La cimitirul 
Rakosliget din capitala R.P. Un
gare, unde sînt înmormîntați eroii 
români căzuți pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist, a 
avut loc solemnitatea depunerii 
unor coroane. Au participat Erdelyi 
Karoly, membru al C.C. al 
P.M.S.U., adjunct al ministrului de 
externe al R. P. Ungare, Asztalos 
Lajos, adjunct al ministrului side
rurgiei și construcțiilor de mașini, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și din Ministe
rul Siderurgiei și Construcțiilor de 
Mașini.

PARIS. 
„France 
fuziunii 
transmis 
consacrată 
nea 
tare ținută de ambasadorul Ro
mâniei la Paris, Victor Dimitriu, 
urmată de „convorbiri asupra Ro
mâniei, dezvoltării sale economice, 
culturale etc.“, la care au partici
pat Pierre de Boisdeffre, director 
al Radiodifuziunii franceze, și Jean 
de Beer, secretar general al Penclu- 
bului francez.

— Postul 
Culture" 
Naționale 
o emisiune

României.
a început printr-o

de radio 
al Radiodi- 

Franceze a 
specială 
Emisiu- 

cuvîn-

WASHINGTON. — Ambasado
rul român la Washington, Corneliu 
Bogdan, a oferit un cocteil. 
Au participat doamna Dean Rusk, 
reprezentînd pe secretarul de Stat 
al S.U.A., senatorul M. Mans
field, liderul majorității democrate 
din Senat, funcționari superiori din 
Departamentul de Stat și Ministe
rul Comerțului.

HAGA. — însărcinatul cu afaceri 
a. i. al Republicii Socialiste Româ
nia la Haga a oferit un cocteil în 
saloanele ambasadei. Au participat 
Leo de Block, ministrul pentru 
problemele economice, baronul 
Van Boetzler, secretar general, și 
baronul Van Gevers, secretar ge
neral supleant în M.A.E. olandez, 
reprezentanți ai cercurilor 
triale și comerciale, oameni 
știință, artă și cultură, ziariști.

indus-
de

de 
or
ia

ULAN-BATOR. — Asociația 
prietenie mongolo-română a 
ganizat o adunare festivă 
care au participat Dauvg, adjunct 
al șefului Secției Relații Externe a 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, L. 
Toiv, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, E. Dorjsuren, 
adjunct al ministrului culturii, Gar- 
bazar, vicepreședinte al Comitetu
lui Executiv al Asociațiilor pentru 
pace și prietenie. Despre semnifi
cația zilei de 23 August au

Batmong, președintele Asociației 
de prietenie mongol o-română, și 
ambasadorul româri Petre Niță.

HELSINKI. — Nitțolae I. Vancea, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Finlanda, a oferit o 
recepție în saloanele ambasadei. 
Au participat Johânes Virolainen, 
președinte, și Paavo Aitio, vicepre
ședinte ai parlamentului finlandez, 
Ele Alenius, ministru de finanțe, 
Salonen Olavie, ministrul comerțu
lui și industriei, Jorma Vanamo, 
secretar general, și Martti Salomies, 
director adjunct în M.A.E. Au par
ticipat, de asemenea, Viile Pessi,' 
secretar general, și Martti Malm- 
berg, membru al Biroului Politic al 
P.C. din Finlanda, Erkki Raatikai- 
nen, secretar general al P.S.D., Sil- 
vola Pekka, secretar general al Par
tidului de centru, Jussi Saukkonen, 
membru în comitetul de conducere 
al Partidului conservator, precum 
și alți reprezentanți ai partidelor 
politice 
nomice 
oameni 
ziariști.

britanice
din Aden

ADEN 27 (Agerpres). — Marea 
Britanie a început sîmbătă retragerea 
oficială a trupelor sale staționate în 
Aden, care urmează să devină inde
pendent la 9 ianuarie 1968. Primul 
contingent care a părăsit acest terito
riu, cucerit de Marea Britanie în 
1839, este constituit din 85 de ofițeri 
și soldați ai primului batalion brita
nic ce urmează să fie evacuat pînă la 
20 septembrie.

CORESPONDENȚA DIN SOFIA DE LA GH. IEVA

din Finlanda, ai vieții eco- 
și ai cercurilor de afaceri, 
de știință, cultură și. artă,

PROCESUL
ÎNSCENAT LUI
REGIS DEBRAY

Procesul înscenat în Boli
via lui Regis Debray și altor 
5 coacuzați este în curs de 
cîteva zile. Publicistul fran
cez este învinuit, după cum 
se știe, de a fi intrat în con
tact cu partizanii antiguverna
mentali din Bolivia și de a 
fi participat la lupta lor, în 
timp ce Debray și colegul lui, 
ziaristul argentinean Robertc 
Bustos arată că nu și-au făcut 
decît meseria de reporteri.

Procesul se desfășoară în 
ședințe secrete, într-o atmos
feră de măsuri polițiste dintre 
cele mai aspre. Nu se poate 
afla nimic despre cele ce se 
întîmplă în dosul porților în
chise ale tribunalului. Numai 
rechizitoriul procurorului va 
fi rostit în ședință publică. în 
semn de protest, Debray și 
Bustos, ca și cei patru bolivi
eni acuzați împreună cu ei, au 
refuzat să-și desemneze un a- 
părător.

Printre măsurile luate de 
autorități în ultimele zile în 
legătură cu procesul, se des
prinde expulzarea editorilor 
Maspero (francez) și Feltri- 
nelli (italian) sosiți în Bolivia 
pentru a urmări procesul co
laboratorului lor, Debray, și 
a depune mărturii în favoarea 
lui. Sîmbătă, autoritățile boli- 
viene au pus în libertate pe 
fotoreporterul englez George 
Andrew Roth, arestat împreu
nă cu Debray și Bustos. Ur- 
cînd în avionul pe bordul că
ruia a părăsit capitala Boli- 
viei, La Paz, și care urma să-l 
ducă la Santiago de Chile, 
Roth a declarat : „în acest a- 
vion trebuia să fim trei, De
bray, Bustos și eu, întrucît nu 
sîntem vinovați cu nimic".

DUDLEY SENANAYAKE 
Prim-ministru

vorbit

(Urmare din pag. I)

Rezultatul acestei depa- 
tinări este, însă, de o fru
musețe stranie. Suprafe
țele plane sînt aduse 
cu ușurință la culoarea 
primei lor zidiri, piatra 
sculptată, basoreliefurile, 
ornamentele au în cutele 
artei lor, fără putință de 
eliberare, timpul. Liniile 
ascunse păstrează fumul 
vremii cu încăpățînare și 
atunci, deodată, istoria 
primește o adînclme de 
vis, de coșmar frumos, 
statuile părînd, proiecta
te pe pereții albi, aseme
nea osului dezgropat, 
propriile lor stafii vespe
rale. Notre-Dame, de e- 
xemplu, poartă deasupra 
zidurilor de un alb mat și 
sever săgeata turlei fu
murie, împodobită cu 
sfinți de aramă coclită, 
iar turnurile retezate au 
un alb tivit cu ornamente 
cețoase. Negrul, griul, 
verdele și albul se ames
tecă ireal în acestă luptă 
dintre piatră, om și timp, 
iar catedrala devine mai 
frumoasă încă, mai stra
nie, niciodată pasivă, ni
ciodată învingînd timpul, 
dar niciodată învinsă de
finitiv de el.

Dintre cartierele Parisu
lui — aceste părți de o- 
raș, ele însele orașe : cu 
istoria lor, cu mîndria de 
a fi declanșat revoluții 
și de a fi ridicat baricade, 
cu monumentele și farme
cul lor — Cartierul Latin 
este cel mai tulburător.

Cartierul Latin înseam
nă mai ales străzile în
guste și înalte, cu case

CAIRO 27 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Frontului de elibe
rare a sudului ocupat al Yemenului 
a declarat la Cairo că conducerea or
ganizației sale respinge propunerea 
Angliei privind trecerea insulei Perim 
sub administrația Națiunilor Unite. 
Insula Perim, situată la intrarea Mă
rii Roșii, se află de zeci de ani sub 
controlul britanic. Ea ar urma să-și 
capete independența la începutul a- 
nului viitor, cam în același timp cu 
Adenul și celelalte teritorii ale Arabiei 
de sud.

întrevedere
Tite — Longo

BELGRAD 27 (Agerpres). — Se
cretarul general al Partidului Co
munist Italian, Luigi Longo, a a- 
vut la Brioni o întrevedere cu Iosip 
Broz Tito, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Zilele acestea s-au împlinit 90 
de ani de la eroicele lupte duse 
de poporul bulgar în timpul răz
boiului de la 1877—1878, în trecă- 
toarea Șipka, din munții Stara 
Pianina.

Pentru a cinsti această glorioasă 
aniversare, sîmbătă și duminică 
la Șipka au avut loc mari mani
festări la care au luat parte 
peste 100 000 de locuitori din împre- 
jurimi și delegați din toate colțu
rile Bulgariei. Duminică dimineața, 
în apropierea monumentului de 
granit înălțat în cinstea eroilor pe 
muntele Stoletov a avut loc un mare 
miting popular la care au luat 
parte Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Gh. Traikov, președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria, și alți con
ducători de partid și de stat.

Din partea Republicii Socialiste 
România au participat general-co
lonel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al minis
trului forțelor armate, și o unitate 
de militari români. Au parti
cipat, de asemenea, Ion 
dean, ambasadorul Republicii 
cialiste România la Sofia, 
membri ai ambasadei.

A fost de față o delegație
U.R.S.S. în frunte cu I. G. Pav- 
lovski, adjunct al ministrului apă
rării.

Pe vîrful Stoletov, la monument, 
a fost depusă o coroană de flori 
din partea Ministerului Forțelor

Bel-
So-

Și

din

Armate ale Republioii Socialiste 
România.

în cadrul mitingului! a luat cu- 
vîntul tovarășul Todor Jivkov. 
care a evocat luptele eroice duse la 
Șipka de voluntarii bulgari, alături 
de armatele ruse. Subliniind erois
mul și vitejia lor, vorbitorul a ară
tat că eliberarea Bulgariei de sub 
jugul otoman a fost un eveniment 
de importanță crucială în dezvol
tarea politică, economică, socială și 
culturală a poporului bulgar.

în continuare, vorbitorul a re
levat faptul că, alături de volunta
rii bulgari și ostașii ruși, în răz
boiul de eliberare dus de poporul 
bulgar a luat parte și armata ro
mână. Ostașii români — a spus 
tovarășul Todor Jivkov — și-au 
vărsat sîngele cu eroism în luptele 
de la Plevna, Grivița și alte loca
lități din Bulgaria. Poporul bulgar, 
a spus vorbitorul, este recunoscă
tor poporului român frate pentru 
contribuția adusă la eliberarea 
Bulgariei și, în virtutea prieteniei 
de nezdruncinat care unește azi 
popoarele noastre, urează poporului 
român să obțină noi succese în 
opera de construire a socialismu
lui.

Vorbitorul a făcut apoi o tre
cere în revistă a progreselor rea
lizate de Bulgaria după cucerirea 
independenței sale și a subliniat 
succesele obținute după 9 septem
brie 1944, ziua victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria. în încheiere, 
vorbitorul s-a ocupat de unele 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

agențiile de presă transmit
LUPTELE DINTRE PATRIOȚI ȘI TRUPELE REGIMULUI 

RASIST RHODESIAN. între trupele regimului rasist de la Salis
bury și forțele de guerilă rhodesiene continuă luptele în regiunea Wanie, 
anunță agenția France Presse, citind surse din capitala Rhodesiei. în ajuto
rul trupelor guvernamentale din regiunea orașului Bulawayo, unde de două 
zile au loc lupte puternice, au sosit și trei avioane de tipul Hunter, iar patru 
elicoptere furnizate de Republica Sud-Africană participă la acțiuni dc recu
noaștere. Forțele guvernamentale caută să treacă la o operațiune de învă
luire.

Circa 150 de mercenari albi se mențin în orașul 
torul cîtorva sute de jandarmi katanghezi. în 

aceștia

congolez Bukovu cu aju- 
fotografie, cîfiva dintre

Sorbonnei, sepe porțile 
grăbesc mereu, se plim
bă îndrăgostiți și ci
tesc pe băncile Grădinel 
Luxembourg. Inima Pari
sului se numește Cartie
rul Latin.

Dar dacă, repet, Cartie
rul Latin este cel mai tul
burător, Montmartre este 
cel mal pitoresc.

Despre Montmartre se

Prima plimbare făcută 
pe dealul din jurul Sacră- 
Coeur-ului mi-a fost opri
tă de o asemenea mani
festație — coloane de ti
neri și copii îmbrăcați în 
veste albastre, fuste albe 
dungate cu roșu și bonete 
frigiene, înarmați cu tobe 
vechi și cîntînd Marseille- 
za. In frunte, un bătrîn

NAȚIONALIZARE ÎN ZAN
ZIBAR. Primul vicepreședinte al 
Tanzaniei, Abeid Karume, a anun
țat că au fost naționalizate toate 
operațiunile de import din Zanzi
bar. El a menționat că importatori
lor li se vor stabili prețuri fixe pen
tru revînzarea produselor aduse în 
țară.

PREȘEDINTELE YEMENULUI 
A SOSIT LA CAIRO. Președin
tele Yemenului, mareșalul Abdul
lah al-Sallal, a sosit duminică 
după-amiază la Cairo într-o vizită 
oficială pe care o face în R.A.U.

NOI INCIDENTE S-AU PRO
DUS LA GRANIȚA DINTRE 
VIETNAMUL DE SUD ȘI CAM- 
BODGIA, anunță un purtător de 
cuvînt al guvernului cambodgian. 
Trupe americane și sud-vietname- 
ze au pătruns pe teritoriul cam
bodgian angajînd schimburi de 
focuri cu grănicerii acestei țări. La 
30 minute după atac, forțele in
vadatoare au fost respinse. Potrivit 
purtătorului de cuvînt, opt civili 
au fost omorîți, iar alți trei răniți.

UN CUTREMUR DE PĂMÎNT 
DE GRADUL 6 pe scara Richter 
a fost înregistrat duminică în re
giunea Washingtonului. Potrivit a- 
firmațiilor specialiștilor, epicentrul 
cutremurului s-a 
piere

aflat în apro- 
de Nicaragua.

fost leagănul marii picturi 
moderne franceze, că fie
care stradă este pictată 
de cel puțin un mare im
presionist, că o impună
toare antologie de pictu
ră impresionistă și post- 
lmpresioniștă poartă pe 
copertă La moulin de la 
Galette a lui Utrillo și ti
tlul simplu, Montmartre.

11- 
de 

im- 
Am 
ani

LUMINI STRĂLUCITOARE

care amenință să te stri
vească între burțile lor, 
străzile cu case care își 
socotesc vîrsta în veacuri 
și știu precis cîte veacuri 
numără, străzile pe care, 
umblînd, ai senzația că 
tălpile ți se scufundă și 
începi să aluneci în li
teratură, în istorie. Car
tierul Latin înseamnă mai 
ales studenții, acești 
studenți care mănîncă 
clătite și castane coapte 
pe bulevardul Saint-Mi- 
chel, ies și intră în fluvii

mîndrie

știe că a fost anexat Pa
risului doar în I860.. As
tăzi, încă, pe nenumărate 
ziduri ale cartierului se 
păstrează cu
plăci purtînd Inscripția 
„Comuna liberă din Mont
martre". Astăzi, încă, a- 
ceastă ciudată așezare 
păstrează în cadrul me
tropolei o autonomie de 
tip patriarhal, oficiindu-și 
cu fast popular propriile 
sărbători, organizînd ma
nifestații pe cont propriu 
și etalînd mîndria inde
pendenței sale.

răpăitul nu 
al copiilor. 
Montmartre 
pe colina

cadența cu toiagul folosit 
ca baghetă 
prea uniform

Cartierul 
este așezat
Montmartre și acest dat 
geografic face farmecul 
său rarisim. Există în fie
care lucru din Montmar
tre o solidaritate cu tre
cutul, un amor propriu de 
„comună liberă", o naivă 
și sănătoasă sfidare a 
publicului metropolei de 
la poale. O altă mîndrie 
a cartierului este că aici a

Tinerețea Parisului, 
nerețea lui proaspătă 
douăzeci și două de 
cole, nu o mărturisesc nu
mai pietrele și arta lui. 
Poporul Parisului este el 
însuși un popor tînăr, un 
popor încă adolescent.

Pe străzi, multe femei ti
nere împingînd cărucioa
re. De fapt, spunînd „femei 
tinere" nu exprim nimic. La 
30 de ani o femeie este 
tot tînără. Dar eu mă re
fer la femei de 18, 19, 20 
de ani, care aduc pe

ti
de 
se-

lume copii, care vor să 
aibă copii. E vorba de 
perechi care par încă 
adolescenți și care îna
intează pe bulevard 
nîndu-se cu mîndrie 
braț și împingînd cu 
portanță un cărucior, 
văzut femei de 25 de
ducind de mină matern 
doi copii., în timp ce al 
treilea alerga înainte. 
Franța este la această 
oră o țară de părinți fer
mecători și de copii de 
vîrstă preșcolară. Pe stra
dă, în metrou, în bistrouri, 
oamenii maturi nu se re
marcă, nu ei sînt cei ob
servați în primul rînd. De 
peste tot mi-au rămas 
însă în memorie grupuri 
de tineri, mase de tineri. 
Franța se află, o spun 
francezii înșiși, într-o pe
rioadă de regenerare, de 
reechilibrare, iar mulți
mea copiilor este cel mai 
puternic argument. Pari
sul, orașul lumină, nu este 
dintre luminile care se pot 
stinge. Cînd o luminare se 
apropie de sfîrșit, întot
deauna o alta e pregătită 
să-i ia locul, iar flacăra 
trecută dintr-una în alta 
trăiește strălucitoare.
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