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Modernizarea satului
w implica stingerea

străvechilor tradiții artistice

SE IMPUNE UN RITM Un nou tip

de sapă cu role

PIERDERILOR PLANIFICATE
pentru forajul

la mari adîncimi

IN INDUSTRIA DE PREFABRICATE
Faptul că pe primele patru 

luni alo anului, comparativ cu 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, pierderile planificate 
au scăzut cu aproape 330 milioane 
lei reprezintă o dovadă grăitoare a 
rezervelor existente în unitățile eco
nomice nerentabile — la unele 
produse, sau la întreaga ac
tivitate. în acest sens, mari re
zerve de lichidare a pierderilor 
planificate există în întreprinderile 
din industria de prefabricate.

— Din cele 9 unități ale sectoru
lui de prefabricate, 3 sînt planificate 
cu pierderi, ne spunea tov. ing. 
Gabriel Furdniescu, director general 
în Ministerul Industriei Construcții
lor. E vorba de întreprinderile din 
Călărași, Craiova și București-Mili- 
t<- ,5. în primul caz, greutățile provin 
i ■ la neatingerea încă a parametri
lor proiectați. în ceea ce privește în
treprinderile din Craiova și Militari, 
dificultățile țin de valorificarea in
completă a resurselor existente, 
domeniu în care ajutorul direc
ției generale va trebui să fie 
•mai accentuat și consistent. De 
altfel, rezultatele obținute în ultimele 
luni evidențiază un sensibil reviri
ment în sensul reducerii pierderilor 
planificate la aceste unități.

Intr-adevăr, atît la întreprinderea 
de prefabricate Militari cît și la cea 
din Craiova, activitatea de producție 
se află acum pe un făgaș bun. Pe 
primul trimestru, planul producției 
globale a fost îndeplinit, la pri
ma unitate, în proporție, de 
100,6 la sută, la a doua de 104,5 
la sută, iar la producția marfă — 
de 100,8 la sută, respectiv 105,1 la 
sută. Se impune însă o precizare. 
Deși a intrat de trei ani în funcțiune, 
întreprinderea din Craiova nu a 
atins încă parametrii proiectați șl 
sub acest unghi trebuie deci apre- 
iat nivelul realizării planului semes- 

t dai, încă departe de cota prevăzută 
în proiect. Cu ce costuri s-a rea
lizat această producție 7 Pentru 1968, 
întreprinderea bucureșteană are o 
pierdere planificată de 9,2 milioane 
lei. Prin măsurile aplicate, față de 
cheltuielile de producție planificate, 
în trimestrul I s-a obținut o econo
mie de 925 000 lei, care, după 5 
luni, a atins aproape 1,2 milioane 
lei. în schimb, la unitatea craio- 
veană, după parcurgerea acelorași 
cinci luni, pierderea efectivă este cu 
peste 800 000 lei mai mare, compara
tiv cu planul de cheltuieli recalculat.

încercînd să explice unele din 
cauzele menținerii pierderilor pla
nificate — cu toate economiile ob
ținute în 5 luni — tov. ing. Florin 
idvipale, directorul întreprinderii din 
București, a ținut să aprecieze :

— Prețul de cost al producției 
noastre este influențat negativ de 
existența a două grupe de cauze : pe 
de o parte, gravele omisiuni din 
proiect (s-a prevăzut, printre al
tele, un număr de muncitori cu 
mult inferior celui necesar în rea
litate) și majorarea ulterioară a pre
țurilor de achiziție ale agrega
telor, radiatoarelor, aerului compri
mat. Pe de altă parte, e vorba de 
nevalorificarea, încă, a rezervelor 
interne existente, capabile să com
prime prețul de cost sub nivelul 
celui de vînzare.

Pe aceleași coordonate șl sensuri 
s-a înscris și explicația directorului 
întreprinderii din Craiova, tov. ing. 
Ion Milu :

— în principal, la noi e vorba 
de produse cu prețuri de vînzare 
inferioare celor de cost — cum e 
cazul fîșiilor cu goluri — decalaj 
stabilit în mod arbitrar prin proiect,

dar șl de unele deficiențe de ordin 
intern, manifestate mai ales în 
consumul exagerat de materiale.

Existența neajunsurilor de proiec
tare enunțate nu poate fi contestată; 
la fel și deficiențele proprii în
treprinderilor. Pînă unde se în
tinde însă aria lor de cuprindere 7 
Care au ponderea principală 7 Ne 
referim, mai întîi, la necesarul for
ței de muncă, amintit de directorul 
întreprinderii din Militari. Compara
tiv cu prevederile proiectului, numă
rul mediu scriptic al muncitorilor 
direct productivi a marcat, în cinci 
luni din acest an, un nivel dublu. 
Este oare justificată această ma
jorare 7 Un răspuns îl oferă con
cluziile amplei analize între
prinse recent de o comisie formată 
din reprezentanții a numeroase insti
tuții centrale de sinteză. Din ele se 
desprinde că, atît în 1967, cît și în 
acest an, organizarea necorespunză
toare a procesului tehnologic a 
generat insuficienta utilizare a for
ței de muncă, uneori acest indice 
coborînd pînă la 70 la sută. în con
tinuare, mai notăm că, doar în 
cinci luni, fiecare muncitor a lipsit 
nemotivat cîte 3,5 schimburi.

Dar, lucrurile nu se opresc aici. 
Analizînd indicele de îndeplinire a 
normelor de muncă, se observă că, 
prin modul de stabilire, se permite 
depășirea lor facilă. în luna mai, de 
pildă, la linia I panouri mari, nor
mele s-au realizat în proporție de 
131 la sută, la linia a II-a — de 125 
Ia sută, iar la linia a III-a — de 117 
la sută. (De fapt, aspectul acesta poa
te fi cu ușurință depistat și la între
prinderea din Craiova. Aici. în 
cinci luni, indicele de îndeplinire a 
normelor de muncă a depășit sub
stanțial nivelul prevăzut. în acest 
timp, însă, s-au consemnat aproape 
21 000 om-ore absențe nemotivate, 
iar indicele de utilizare a timpului 
de lucru a fost cu mai multe pro
cente sub o sută). Oare toate acestea 
mai justifică — în ce le privește — 
majorarea numărului de muncitori 7 
Indiscutabil, nu 1 Atîta timp cît se 
mențin absențele nemotivate și 
norme de muncă largi — ele însele 
un focar de risipă a forței de muncă
— nimic nu poate justifica aglome
rația de muncitori, care își chel
tuiesc vremea printre degete, lucrînd 
uneori cu o productivitate scăzută.

Revenind la întreprinderea din 
București, să aruncăm o privire și 
asupra cheltuielilor cu aerul com
primat, acestea avînd o însemnată 
contribuție la menținerea pierderilor 
planificate. Și, cum ar putea fi alt
fel, cînd, așa cum ne spunea tehni
cianul Stancu Popescu, pentru acest 
consum nu este stabilită nici o 
normă, sistemul „cît se consumă, 
atît se plătește", cunoscînd o largă 
și neeconomică aplicabilitate 7 Vala
bilitatea cauzelor așa-zis obiective, 
am analizat-o și în cazul fabricii 
craiovene, întrucît directorul ei 
amintea de „pierderile pe care le 
implică producția fîșiilor cu goluri". 
Acest sortiment deține o pondere
— în totalul producției — cu puțin 
mai mare de 6 procente. Să fie vorba 
de zicala cu... buturuga mică 7 
De ce nu s-a insistat asupra renta
bilizării fabricației fîșiilor cu go
luri și de ce nu s-au contracarat 
pierderile la producția celorlalte 
sortimente, cu pondere, incluse în 
plan 7 Fiindcă, după cinci luni s-au 
realizat pierderi nu numai la fîșiile 
cu goluri, dar și la panourile de lo
cuințe, la stîlpi L.E.A., la spalieri 
armați și la diverse alte prefabricate, 
adică la sortimente despre care di-

rectorul întreprinderii craiovene nu 
a amintit nimic. Cît despre dimi
nuarea costurilor de producție ale 
fîșiilor cu goluri, înfățișăm două 
elemente care întrețin pierderile : 
indicele cu totul nesatisfăcător al în
deplinirii normelor de muncă (unii 
muncitori nu reușesc decît 85 la 
sută, iar alții 104...) ca și volumul 
substanțial de rebuturi înregistrat la 
acest sortiment, permanentizat în 
fiecare din cele 5 luni din acest an.

Deci, se vede că evitarea nepotri
virilor promovate de proiecte nu este 
chiar atît de „imposibilă", cum au 
încercat să susțină cei doi directori 
de întreprindere. In ce mod sînt va
lorificate resursele interne latente 7 
E vorba de reducerea cheltuielilor 
cu materialele, de preîntîmpinarea

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a III-a)

La Uzina „1 Mai' din Plo
iești a început turnarea cor
purilor pentru un nou tip de 
sapă cu role, pentru forajul 
la adîncimi pînă la 7 000 me
tri. Noul produs, conceput 
de specialiști ai Institu
tului de cercetări foraj-extrac- 
ție (I.C.F.E.) din Cîmpina, se 
remarcă printr-o acțiune du
blă de dislocare a rocilor din 
stratele forate și poate fi echi
pat cu duze pentru forajul cu 
jet (procedeu care sporește 
eficiența de dislocare a roci
lor cu mai mult de 50 la sută). 
Un alt avantaj : noul agregat 
permite înlocuirea rolelor, a- 
tunci cînd acestea sînt uzate, 
putîndu-se reutiliza integral 
corpul sapei. Pînă acum, după 
cum se știe, sapele de con
strucție obișnuită nu mai pu
teau fi refolosite.

(Agerpres)

O casă de pe Valea Izei, 
o casă de „moroșan" așe
zată în umbra pădurii și 
udată de apele timpurilor... 
în spațiul ei, din orice un
gher, din fiecare lucru, te 
împresoară, te privește, cu 
sufletul ei învolburat, o 
lume străveche a artei 
populare maramureșene, o 
lume de culori, linii, 
volume născocite anu
me ca să mijlocească 
mărturisirea de frumos și 
fantastic, de talent și me
ditație a moroșanului. Cu 
această zestre inegalabilă a 
pornit Maramureșul să 
străbată timpurile și din
tre toate bunurile pe care 
le are pe acesta îl ocrotește 
mai mult pentru că în el 
se află imaginea sufletului 
său. Așa ă pătruns și în 
timpul prezent, în plină eră 
de înnoiri economice, so
ciale și culturale menite să 
înscrie existența locuitori
lor satului pe orbita civili
zației moderne.

Aceste înnoiri, cum e și 
firesc, aduc modificări și 
în evoluția universului ar
tistic al satului. Contactul 
ferm, pe multiple canale, 
cu lumea din afara satului, 
cu arta cultă sau cu pro
dusul industrial de serie, 
cu gustul artistic al altor 
medii sociale, influențează 
și pe creatorul de artă 
populară și criteriile de a- 
preciere ale țăranului care 
își populează, în continua
re, spațiul vieții lui cu ceea 
ce i se oferă drept artă. 
Este un moment cînd 
producția folclorică re
flectă noi raporturi so
ciale, cînd arta populară 
aplicată își diminuează 
simțitor funcția utilitară 
(datorită infiltrației produ
sului industrial de serie — 
mai ieftin, uneori mai trai
nic) urmînd să-și mențină 
și să-și dezvolte, în princi
pal, funcția ei estetică.

Sînt notorii grija și preo
cuparea statului nostru de 
a stimula creația artistică 
populară autentică, de a 
conserva tradiții și mește

șugurl populare constituite 
în marea comoară folclo
rică a poporului român. Au 
fosrt create organisme spe
ciale (case ale creației 
populare, institute de cer
cetări, ansambluri folclori
ce ș.a.m.d.), se organizează 
frecvent expoziții și tîrguri, 
este puternic stimulată 
producția obiectelor de artă 
populară prin organizarea 
meșterilor populari în coo
perative. Așadar, în nenu
mărate forme, se asigură 
condiții perpetuării și valo
rificării artei populare, 
pentru a o face să înflo-

citații ei. La Dragomirești, 
un important centru de țe
sături și covoare maramu
reșene, s-a pierdut, de 
exemplu, un obicei care a- 
sigura covoarelor o deose
bită originalitate. Incepînd 
chiar din ziua căsătoriei, 
o femeie se apuca să țeasă 
un covor pentru soțul ei. 
Ea țesea, simbolizînd artis
tic tot mediul de viață al 
țăranului, obiectele și fiin
țele care-1 înconjurau : 
calul, vaca, bradul, femeia 
torcînd... Erau niște covoa
re extraordinare. Nu se 
mai fac.

ancheta sociala

rească necontenit, să pe
netreze în timp, în condi
țiile modernizării vieții ru
rale. Și totuși se întîmplă 
ca, din diverse motive, toc
mai în unele bazine etno
grafice cu o marcantă perr 
sonalitate să existe pri
mejdia deprecierii, a în
depărtării de motivul popu
lar autentic, derogare pe 
care însăși creatorul popu
lar și-o îngăduie, uneori, 
datorită unor influențe de 
prost augur.

— Cum apreciat! evolu
ția actului artistic popu
lar 7 l-am întrebat pe 
sculptorul VIDA GEZA, cu
noscut și pentru preocupă
rile sale statornice legate 
de fenomenul artistic popu
lar din părțile maramure
șene.

— Poate că, datorită mal 
multor factori care țin de 
introducerea și asimilarea 
în sat a elementelor de via
ță modernă, asistăm, în u- 
nele privințe, la o anumită 
depreciere a actului artis
tic popular. Mă refer și la 
volumul producției de artă 
populară și la unele pro
cese de alterare a autenti-

Pe șantierul combinatului chimic Rîmnicu Vîlcea Foto : Gh. Vințilă

Și lată-ne în Oaș, una 
dintre acele zone etnogra
fice în care s-au conservat 
cel mai trainic tradițiile ar
tistice. Aici simțul estetic, 
de esență superioară, a ră
mas circumspect la influen
țele din afară. Și totuși... 
Aspirația către un alt nivel 
de viață și posibilitatea de 
a atinge acest nivel au fă
cut să pătrundă, justificat, 
în casele oșenilor, mobilier 
modern, obiecte de uz cas
nic și obiecte ornamentale 
de proveniență urbană 
(perdele, bibelouri, litogra
fii etc). Ele au intrat în 
casa în care se află patul 
oșenesc din lemn cioplit, 
lada de zestre care servește 
și de canapea de-a lungul 
pereților, masa de lemn în
crustat, talerele de Vama, 
(înșirate în ghirlandă de 
jur-împrejurul încăperii), 
ștergarele... Bunul gust al 
oșanului a sesizat că inven
tarul nou nu poate fi 
combinat cu cel vechi în 
nici un fel. Să renunțe la 
obiectele vechi 7 Acolo se 
află imaginea sa de frumos, 
gustul său artistic educat 
din moși-strămoși. Să re
nunțe la noile obiecte 7 
Ele sînt, categoric, mai con
fortabile, mai practice. 
Foarte bine : o cameră și-a 
aranjat-o în stil oșenesc. 
alta cu mobilierul și cu o- 
biectele de uz și ornamen
tale cumpărate de la oraș. 
Pentru moment, e o rezol
vare. Dar ce se va întîmplă 
mal tîrziu 7

Iulîu Pop, colecționar de 
ceramică și realizatorul cî- 
torva albume fotografice 
de prezentare a artei popu
lare din Maramureș, obser
va într-o discuție :

— Nici un efort nu mi se 
pare prea greu, dacă tre
buie să fie conservate meș
teșugurile artistice ale Ma
ramureșului. Atît mobilie
rul popular cît și ceramica 
nu pot fi menținute, desi
gur, pentru funcții utilita
re, în forma. în austerita
tea lor funcțională veche... 
Cu toate acestea, olarii, de 
exemplu, nu prididesc să 
facă față cerințelor. Produ
sele lor sînt suprasolicitate 
pentru frumusețea lor, pen
tru utilizări decorative...

O „ZILELE CICLISMULUI" : Ied pe 
velodromul Dinamo final în „Cupa 
Bucureșiiului" : Hslăzi, pe șo
seaua spre Buftea, sfori în cursa 
internaționala de fond „Cupa 
Voința". ® Aprecieri despre „exa
menul" atleților juniori. ® flstă- 
searâ, la Constanța, pe ringul 
„Olimpia" ultima reuniune a com
petiției „Mănușa litoralului". © 
Bite știri din țară și de peste 
hotare

în viraj plutonul este compact. Fazâ din ultima probâ 
a „Cupei Bucureștiului".

Acum cîteva luni, un 
raid-anchetă întreprins de 
redacție pe șantierele șco
lare din tară semnala că 
ritmul de realizare a pla
nului de construcții nu este 
satisfăcător, că o mare par
te din sălile de clasă pla
nificate a fi construite pînă 
la 1 septembrie a.c. erau 
neîncepute sau se aflau a- 
bia la fundații. în fruntea 
celor... rămași în urmă se 
aflau constructorii din Su
ceava și Sibiu. Cei cri
ticați nu s-au gră
bit să comunice ziarului 
nici pînă acum măsurile și 
acțiunile întreprinse pen
tru remedierea lipsurilor 
menționate, pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă. 
Faptul în sine — ținînd 
seama de normativele de 
partid — nu este desigur 
lăudabil. Mai grav este 
însă că nici măsurile 
absolut necesare grăbi
rii ritmului construcții
lor școlare din județele 
respective n-au fost luate 
peste tot cu operativitatea 
și fermitatea cuvenită, fo
rurile locale de partid și 
de stat nesocotind sesizările 
critice ale ziarului.

Cu toate că, în ultimele 
luni, s-au înregistrat, pe a- 
locuri, unele rezultate pozi
tive, ritmul de realizare a 
construcțiilor școlare pla
nificate se menține la 
fel de nesatisfăcător și în

prezent. Printre construc
torii care nu-și respectă în
datoririle și angajamentele 
se află din nou cei din ju
dețele Suceava și Sibiu, a- 
lături de cei din județele 
Vaslui. Covasna ș.a. Un

raid-anchetă întreprins zi
lele trecute pe șantierele 
din aceste județe eviden
țiază faptul că numeroase 
obiective 
bile din 
însumînd 
de clasă, 
fost începute, iar un mare 
număr de construcții se a- 
flă într-un stadiu incipient 
(fundații, zidărie), lucrări
le deșfășurîndu-se cu mare 
încetineală, cu numeroase 
și nesfîrșite poticneli. Tot

școlare, realiza- 
fonduri centrale, 
cîteva zeci de săli 

nici măcar n-au

astfel șl pe șantierele șco
lilor ce se construiesc din 
contribuția cetățenilor.

Un dialog direct cu res
pectivii constructori a scos 
și de această dată la iveală 
nelipsitele cauze „obiecti-

materiale și forță de mun
că, dezinteres pentru înde
plinirea responsabilă a pro
priilor angajamente. Iată 
concret și cîteva asemenea 
exemple.

La Bîrlad este planificat

narea cu materialele nece
sare în vederea începerii 
grabnice a lucrărilor de 
construcție. Dacă nu se gră
besc proiectanții — și-au 
spus probabil constructorii 
— de se să facem noi ex-

Raid anchetă

ve“, în mare parte însă 
un paravan pentru masca
rea motivelor subiective : 
birocrație, tărăgănarea lu
crărilor de documentație și 
amplasare a construcțiilor, 
slabă organizare și apro
vizionare a șantierelor cu

să se construiască un liceu 
cu 20 săli de clasă. Pînă la 
sfirșitul lunii >.’n> suito
rul nu și-a început încă acti
vitatea. De ce 7 Pentru că 
D.S.A.P.C. Iași n-a asigu
rat încă documentația 
tehnică necesară, iar Grupul 
nr. 2 construcții — Bîrlad, 
deși intrat în posesia pla
nurilor pentru fundații de 
peste o lună de zile, nu 
s-a „grăbit" să organizeze 
șantierul, să facă aprovizio-

ces de zel 7 Era cazul ca 
cel puțin consiliul popular 
județean și cel municipal 
să aibă o părere ceva 
mai... constructivă !

Aceleași „motivații" am 
primit și la Inspectoratul 
școlar județean Sibiu, unde 
pînă în 
valoare 
5 300 000 
montaje 
crări în

1 700 000 lei, adică numai 
32 la sută.

La Suceava, am reușit să 
aflăm unele dintre „secre
tele" întîrzierilor în cons
trucția celor 3 școli de la 
Baia, Fălticeni și Șiret, care 
pînă acum n-au nici măcar 
fundațiile turnate. Tergi
versările au început chiar 
din momentul primirii or
dinului de suplimentare a 
planului de investiții. Tri
mis de Ministerul învătă- 
mîntului la 15 aprilie 1968 
(destul de tîrziu. totuși), 
după o staționare de 20 
zile la Comitetul execu
tiv al Consiliului popular 
județean Suceava, respec
tivul ordin a ajuns la In
spectoratul școlar județean 
abia la 8 mai. S-au încheiat 
contractele de proiectare, 
dar organele locale s-au 
„decis" 
supra 
ment, 
vorba 
ficate
tor, nu pentru data de 1 
septembrie a anului curent.

Dar tărăgănările nu se 
opresc aici.

— Nu am predat decît 
proiectul pentru școala din 
Baia — ne spune calm ar
hitectul Constantin Popa-

destul de tîrziu a- 
locurilor de amplasa- 
ca și cum ar fi fost 
de obiective plani- 

pentru cincinalul vii-

luna iunie, dintr-o 
planificată de 
lei construcții- 

se executaseră lu- 
valoare de numai (Continuare în pag. a II-a) •

Centru industrial, intelectual și 
administrativ al țării, avînd aproape 
șapte sute de mii de locuitori, Tu
nisul îți apare ca un rezultat al con
fluenței dintre societatea tradițională 
și cea modernă. Mult timp în umbra 
Cartaginei, citat în treacăt de isto
ricii războaielor punice, figurînd pe 
traseul unui drum din timpul epocii 
romane, strălucirea Tunisului începe 
abia după cucerirea arabă cînd de
vine un important centru cultural.

De pe colinele parcului Belvedere 
ai o panoramă largă a orașului și 
a împrejurimilor. Partea cea mai a- 
trăgătoare a Tunisului o constituie 
„medina" (orașul arab), desfășurat în 
jurul marei moschei Ez-Zitouna 
(„moscheia măslinului") al cărei mi
naret domină clădirile din jur. Me
dina, cu porțile 
sale de piatră, cu 
rețeaua de străzi și 
străduțe, netraver
sate de nici un mij
loc de transport pu
blic, alcătuiește un 
ansamblu pitoresc. 
Dominat de farme
cul discret al. mi
naretelor maure 
sau turcești, de e- 
legantele 
broase și 
retrăiești 
Guy de 
errante"

însă abia în ultima vrem® 
acești iscusiți meșteri aii 
început să fie stimulați și 
ajutați să-și profeseze arta. 
La Vama, vechi și renumit 
centru de olărit, din zeci 
de olari pricepuți mai lu
crează doar doi. Ei fac par
te dintr-o cooperativă ale 
cărei sarcini de producția 
impun uneori să se fabrice 
și obiecte ce n-au nimic 
comun cu arta (ghivece 
pentru răsaduri, sobe de 
teracotă și altele). Nu-i a- 
jută nimeni nici în privința 
procurării unor materiale 
de calitate (smalțuri, cu
lori) și nici cu o îndrumare 
artistică prin care să fia 
feriți de influențe dăună
toare și sfătuiți să respecta 
canoanele vechi ale mește
șugului lor...

Iuliu Pop mi-a arătat, 
din colecția lui, exemplare 
ale ceramicii vechi și pro
duse noi ale meșterilor de 
la Vama. între ele există 
o flagrantă diferență cali
tativă în favoarea primelor. 
Această diferență nu se 
justifică prin modernitate, 
ci prin superficialitate șl 
influențe exercitate de pro
dusele industriale de serie. 
De aici ideea că arta popu
lară nu trebuie lăsată să 
se orienteze singură în hă
țișul de influente care o 
înconjoară, ci trebuie în
drumată competent, hota
rele autenticității ei tre
buie bine păzite. Autenti
citatea nu e un canriciu, 
ci necesitatea de a fi păs
trate și perpetuate vechil® 
izvoare ale comorilor artis
tice populare.

— Noi, aici, în Maramu
reș — ne spune Vida Gez» 
— avem un caracter dis
tinct de arhitectură popu
lară ; multe case de lemn 
au fost, pe drept cu- 
vînt, declarate monumente 
de artă populară. Porțile 
maramureșene sînt, de ase
menea, inegalabile monu
mente de artă... Dar, ce se 
întîmplă : bunăstarea țăra
nului îl determină acum 
să-și desfacă vechea Iul 
casă de lemn și să-și facă 
alta. Este un proces firesc. 
Numai că aceste case noi 
se clădesc din cărămidă, în 
cu totul alt stil decît tra
diționalele case 
reșene. Ele sînt 
tură îneît nici 
amintesc că pe 
un Maramureș. I 
tip pe care le întîlnești și 
în Bărăgan, și în Dobrogea, 
și în Banat... Toate la fel. 
Se execută de către 
D.S.A.P.C. un proiect tip, 
el îi este înmînat țăranu
lui căruia 1 se repartizează 
și materialele de construc
ție și cu asta totul se con
sideră încheiat. Aceste case 
noi nu sînt decît niște cutii 
de cărămidă. Si cît de ana
poda stau aceste plombe 
între casele maramureșene, 
care au o formă artistică 
atît de perfectă, atît de 
bine armonizată cu peisajul 
Maramureșului, cu munții

! maramu- 
de așa na- 
măcar nu 
aici există 
Sînt casele

Mihail CARANFIL

(Continuare în pag. a II-a)

e

Insemnări 
de călătorie

porticuri, de spațiile um- 
răcoroase ale „soukurilor", 

imaginile înfățișate 
Moupassant în „La 
și de Andră Gide 

„Amyntas". Create acum șapte 
cole, „soukurile" sînt niște pasaje și 
străzi înguste, cu acoperișuri boltite, 
de-a lungul cărora sînt înșiruite, una 
lîngă alta, numeroase dughene în 
care s-au instalat neguțători și meș
teșugari. întîlnești astfel un mare 
număr de prăvălioare care dau direct 
în străduțe — fiecare corporație meș
teșugărească avînd rezervată unul 
sau mai multe asemenea „soukuri". 
La extremități, cartierele diverselor 
corporații sînt prevăzute cu 
care se pot închide 
rea acestor cartiere, 
în „soukuri" iei 
cele mai izbutite 
tizanatului 
covoare de 
produse ale 
din Nabeul, 
aramă, textile, țesături de lînă, bl-

de 
vie
în

se-

porți 
permițînd izola- 
unele de altele, 
cunoștință de 

creații ale ar-
tunisian :

Kairouan 
olăritului și 
obiecte din

renumitele 
și Gafsa, 
ceramicei 
piele sau

juterii. între „medina" și lacul Tu
nisului, pe terenurile unde altă dată 
se vînau lișițe, în anii independenței 
au fost înălțate imobile de cinci-șase 
etaje, orașul modern etalîndu-și co
vorul regulat de străzi și bulevarde 
care se taie în unghi drept. în centru 
se distinge artera principală. Avenue 
H. Bourguiba, străjuită de ficuși; de 
o parte și de alta a acesteia se or
donează centrul Tunisului cu birou
rile, hotelurile, cinematografele. De 
cealaltă parte a „medinei" se deslu
șesc cartierele joase, unde se îngră
mădesc familiile muncitorești de ori
gine rurală care lucrează în diferite 
întreprinderi industriale ale orașului.

în oraș o circulație vie. în jurul 
meselor din fața cafenelelor nume

roase persoane stau 
în fața unui pahar 
de ceai. Pe trotua
re, în mijlocul flu
viilor de copii, apa
re, rar, silueta u- 
neia din puținele 
femei care mai 
poartă tradiționalul 
voal.

Portretul Tuni
sului este de depar

te incomplet fără imaginea salbei da 
stațiuni mediteraneene care se găsesc 
în împrejurimile sale. Astfel, n-ai de 
mers decît cîțiva kilometri si aiungi 
în Cartagina, unde vile moderne, în
floritoare se învecinează cu ruinele 
clădirilor, teatrelor și bazilicilor du
rate în perioada fenicienilor sau ro
manilor.

înainte de a începe vizita în inte
riorul țării, gazdele ne-au explicat 
că, de fapt, în limitele aceleiași fron
tiere există două regiuni distincte : 
Tunisia maritimă, cuprinzînd nordul 
șl litoralul oriental, și Tunisia conti
nentală care se întinde peste stepa 
centrală și regiunile presahariene. 
Așa cum ni s-a spus în repetate rîn- 
duri, problema cea mai gravă, cea 
mai arzătoare pe care o are de în
fruntat Tunisia independentă est® 
dezechilibrul dintre cele două părți 
ale țării.

Traversăm peninsula Cap Bon, un 
braț mușchiulos al Africii de 100 km

Andrei ȘTEFAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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PREMIERE
Lu

au mers aici mai repede pen- 
obiectivul va fi amplasat pe 
vechii școli. Pentru Șiret am 
situația tehnico-economică la

șantiere școlare, învinge- 
și prevenirea unor greu- 
necesită un sprijin activ 

centrale.

Actualitatea culturală Construcțiile școlare
y y

CINEMATOGRAFICE
• „Duelul lung", producție cinemascop în culori a studiourilor engleze 

în regia lui Ken Annakin, care evocă evenimente de la începutul secolului 
nostru, din vremea dominației britanice în India. Distribuția, avîndu-1 în 
frunte pe cunoscutul actor Yul Brynner, include printre alții pe Trevor 
Howard, Harry Andrews, Andrew Keir. Charlotte Rampling, Virginia North 
etc. IA STUTTGART

• „Prietenele", film realizat de regizorul cehoslovac Evald Schorm, care 
dezbate dintr-o perspectivă originală delicatele probleme ale adolescenței. 
Eroina principală este o fată de 15 ani, aflată pentru prima dată în fața 
problemelor vieții. Din distribuție fac parte : Andrea Cunderlikova, Jana 
Krupickova, Lucia Zulova, Dana Matejkova, Martin Vedra și alții.

CALEIDOSCOP
Salvare prin... demolare ?

Un monument trebuie salvat. Ne 
referim la biserica din satul Bor- 
dești, din județul Vrancea (ctitorie 
a unul vestit căpitan al domnito
rilor Șerban Cantacuzlno șl Cons
tantin Brîncoveanu) însemnată, a- 
tît din punct de vedere arhitec
tural cît și pictural.

In prezent acest monument nu 
mal are nici uși, nici ferestre, 
se degradează tot mai mult. Direc
ția Monumentelor istorice din 
C.S.C.A.S. a intervenit de mai 
multe ori, dar fără succes, la fosta 
regiune Galați pentru a se închide 
biserica, prin punerea unor uși și 
gratii la ferestre, în așteptarea lu
crărilor de conservare.

Se pare că acum „soluția" a fost 
găsită. Construcția, care a
tat cutremurului din 1940, se pro
pune a fi dărîmată sub cuvînt că 
este clădită pe un teren fugitiv, 
deși alunecări de pămînt aici nu 
au mai avut loc din 1894, terenul 
consolidîndu-se între timp. Dar un 
calcul elementar arată că dărîma- 
rea pentru a scoate sculpturile, va 
costa mai mult decît suma tre
buitoare pentru consolidare. Solu
ția e9te neavantajoasă atît din punct 
de vedere artistic cît și financiar. 
Și totuși, dărîmarea se apropie 
Opriți-o 1

rezis-

zlntă fațade neîngrijite, deteriorate 
și necurățate de mai multă vreme. 
Există întocmite referate, s-au ex
pediat adrese, s-a plătit o docu
mentație de proiectare a repara
țiilor încă din 1967, dar fațadele 
clădirii continuă să se degradeze.

Clădirea magazinului „Victoria", 
unde pe lîngă lipsa de întreținere 
a fațadelor, se adaugă și existența 
la vitrine a unor perdele neunifor
me și decolorate, a unor ambalaje 
etc., prezintă de asemenea, un as
pect neplăcut, la fel ca și alte clă
diri de pe Calea Victoriei (ex. nr- 27, 
29, 56).

Cum oare pot fi „convinși" gos
podarii imobilelor de necesitatea 
intervenției lor ? Doar prin aplica
rea mai exjgentă a prevederilor de
ciziei Comitetului Executiv al Con
siliului popular al municipiului 
București, care prevede obligati
vitatea reparării și înfrumusețării 
fațadelor de clădiri, precum și 
sancțiuni pentru cei care se fac 
vinovați de ignorarea unor aseme
nea elemente de estetică orășe
nească.

Traian STANESCU
Arhitect-șef adjunct al 
municipiului București

La Stuttgart a avut loc între 27 
Iunie șl 3 iulie al 16-lea Festival al 
Uniunii cîntăreților germani din 
Koln, la care au fost invitate neste 
70 de coruri din lumea întreagă.

Acceptînd invitația făcută, Radio- 
televiziunea Română a trimis la a- 
ceastă manifestare artistică interna
țională Corul de cameră format din 
42 persoane care a susținut un con
cert la Liederhalle. Programul a fost 
alcătuit în exclusivitate din lucrări 
românești. In fața a aproape 2 000 
de persoane, dirijorii Carol Litvin 
și Aurel Grigoraș, soliștii Emilia Pe
trescu și Marcel Trandafirescu au 
obținut un succes deosebit.

Ziarul „Stuttgarter Nachrichter" 
în articolul intitulat „Virtuoși vo
cali din București", spune :

„Evenimentul de căpetenie al Fes
tivalului Asociației Cîntăreților a 
fost Concertul pe care într-o per
fecțiune realizată pînă în cele mal 
mici detalii l-a dat în sala Beetho
ven Corul Radioteleviziunii Române 
din București. Muzical, vocal, expre
siv și ritmic a fost o adevărată re
velație. Totul părea că decurge ca 
o vrăjitorie, nu numai ochii dar și 
ținuta cîntăreților reacționa la cel 
mai mic gest și Ia fiecare gest reac
ția era cea care fusese sugerată.

Trebuie să recunoaștem că o ase
menea perfecțiune vocală ne-a fost 
pînă acum necunoscută. S-a aruncat 
o privire într-o cultură pe care noi 
nu o cunoaștem, dar 
proape de perfecțiune 
de opere de artă".

In termeni țot atît 
apreciază concertul și 
ziarul „Stuttgarter Zeitung" 
titlul: „Minunatele voci din Româ
nia".

• Aventurierii : PATRIA — 11,30 ; 14 ; 
16,30 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 14 ;
16.30 ; - — -------- --------------
10 ; 13
• Duelul lung : REPUBLICA — 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, STADIO
NUL DINAMO — 20,30.
O Alegere de asasini : LUCEAFĂRUL —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FES
TIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; 
la grădină — 20,30, FEROVIAR — 8,30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20, EXCELSIOR
— 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21,15, GRADINA DOINA — 20,30, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20,30.
• Studiu despre femei : CAPITOL —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; la grădină
— 20.45.
• jenla, Jenlcika șl Katlușa : VICTO
RIA — 8,45 î 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Pentru cîțiva dolari In plus : LU
MINA — 8,15—15,45 în continuare ; 18,30 ; 
21.
• Hlroșlma, dragostea mea : CENTRAL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; la 20,45 Climate.
• Tom șl Jerry — Vizita — Cline rău— Orice naș își are nașul : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Blestemul rubinului negru : UNION
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Inimă nebună... nebună de legat î 
DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
RAHOVA — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
• Program pentru copil î DOINA — t ; 
10.
• Domnișoarele din Rochefort : GRI- 
VIȚA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Zoltan Karpathy : ÎNFRĂȚIREA —
10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, DRUMUL SĂRII — 15 : 17,30 ; 20.

BUCUREȘTI — :
19 ; 21,15, CIRCUL DE STAT 

; 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Obsesia : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,30.
• Oscar : DACIA — 8,15—16,30 tn conti
nuare.
• Un dolar găurit : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la grădină
— 20,30, ARTA — 9,15—16 în continuare ;
18.15 ; la grădină - 20,30, GRADINA 
EXPOZIȚIA — 20,30.
• Ce noapte, băieți ! : UNIREA — 15,30 ; 
18 ; la grădină — 20,30.
• Sflrșitul agentului W4C : LIRA — 
15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
• Faraonul (ambele serii) : FERENTARI
— 15 ; 19.
• Prin Kurdlstanul sălbatic : GIULEȘTI
— 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MELODIA — 
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; la grădină
— 20,30.
• Răzbunarea haiducilor : COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cei șapte samurai : PACEA
19,15.
• Dirijabilul furat : CRINGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
O Vicontele plătește polița i FLOREAS- 
CA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30, GLORIA . ---- ---- .. ---- ---- FLA-

18,15 ;

is:

CA — 9,30 ; 12 ; 15
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MURA — 9—16 în continuare ; 
20,30. •
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : 
GA — 9—13 în continuare ; 16,15 ; 
20,45, AURORA — 9 ; 11 ; 13 ;
17.30 ; 20 ; la grădină — 20,30.
• Ea va rlde : VIITORUL — 15,30 ; 18 
20,30.
• ~15
18
16
•COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sînt și eu numai o femele t FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Freddy, lovește tu întil ! s VITAN —
15.30 ; 18 ; 20,15 ; la grădină — 20,30.
• El Dorado : PROGRESUL — 15,30 ; 
18 ; la 20,30 K. O., GRADINA PROGRESUL — 20,30.
• Cînd tu nu ești : PARCUL HERĂS
TRĂU — 20,30.

VOL.
18,30
15,15 I

Nuntă la Malinovka : MOȘILOR — 
; 17,30 ; 20 ; la grădină — 20,30.
Singur pe lume : POPULAR — 15,30 ; 
; 20,30.
Bomba de la ora 10,10 : MUNCA — 
; 18 ; 20.
Pasărea cu pene minunat colorate :

I
I
I
I
I
I
I

Fălticeni, 
am primit documenta- 

s-o studiez. Dar vor fi 
Să zicem că la începu- 

terminăm săpăturile 
ci-

care este a- 
niăzmuitoare

de elogioși 
articolul din 

sub

Pompiliu VOICULET-LEMENY 
secretar de redacfie la O.N.T.

Estivala
în această vară municipiul Rîm- 

nicu Vîlcea s-a îmbogățit cu nume
roase grădini. Le amintesc pentru 
început pe cele propriu-zise (ron
duri, spații verzi, scuaruri) care 
pot fi întîlnite acum în mai toate 
colțurile orașului. Constructorii lu
crează de zor pentru terminarea al
tor două grădini restaurant (care 
se vor adăuga celor cîteva deja 
existente). In schimb, deși ni se 
promite de cîțiva ani, nu avem 
încă o grădină pentru spectacole 
artistice: film, teatru, concerte. Se 
părea că 1968 ne va aduce mult 
dorita construcție, deoarece în spa
tele cinematografului „Modern" 
s-au făcut tn cîteva rînduri mă
surători. Dar meșterii au plecat așa 
cum au venit iar noi continuăm să 
vizionăm și pe caniculă spectaco
lele în sală.

Al. REZEA

Lezarea esteticii urbane
înfrumusețarea continuă a 

Bucureștiulul presupune o grijă 
permanentă pentru conservarea și 
întreținerea fondului construit, 
pentru evidențierea și valorificarea 
arhitecturală a edificiilor. Multe 
dintre ele, prin înfățișarea lor în
grijită, impun aprecieri elogioase 
pentru cei ce le întrețin.

Cu atît mai mult, privind orașul, 
apare contrastantă indiferența și 
nepăsarea unor beneficiari de imo
bile față de obligațiile pe care le 
au. Te nedumerește faptul că se 
așteaptă ca altcineva să atragă a- 
tenția asupra necesității efectuării 
unor reparații, curățiri sau zugră
viri la fațadele unor construcții.

Imobilul din Bd. Republicii nr. 17, 
de exemplu, în care funcționează 
patru instituții aparținînd de Con
siliul Superior al Agriculturii, pre-

(Urmare din pag. I)

și pădurile lui, cu însuși 
sufletul oamenilor de aici I

La D.S.A.P.C. Baia Mare.
— Cum credeți că poate 

fi rezolvată problema păs
trării stilului arhitectural 
tradițional în construcția 
caselor țărănești ?

Răspunde ing. Andrei 
Rusu, directorul D.S.A.P.C.:

— înțeleg că este vorba 
despre acele zone în 
care există un specific 
bine delimitat al arhitec
turii populare, acolo unde 
chiar condițiile naturale au 
impus în arhitectura prac
ticată de localnici un anu
mit stil, cu funcții estetice 
privind integrarea în pei
sajul de munte și cu func
ții practice legate de vo
lumul mare de precipitații...

— Exact.
— ...Acojo unde casele 

sînt de lemn nu numai pen
tru că acesta este mate
rialul de construcție cel 
mai docil intențiilor artis
tice ale meșterului cons
tructor, ci și pentru că nu
mai acest tip de casă se 
integrează în peisajul cu 
păduri seculare. Acolo unde 
acoperișurile sînt mult a-

sibiu Secole
de

S-au împlinit 440 de ani de la în
ființarea, la Sibiu, a primei tipar
nițe din Transilvania, eveniment 
important pentru cultura româ
nească de mai tîrziu. Din 1528, cînd 
tipograful Theobaldus Griffius din 
Reutlingen pune temelie unei tipo
grafii pe care o înzestrează cu li
tere latine și chirilice, de sub 
teascurile sibiene au ieșit multe 
lucrări ce se bucură și astăzi de 
prețuire. Astfel, în 1544 apare, sub 
îngrijirea tipografului Filip Moldo
veanul, prima carte cu slovă româ
nească, Catehismul lutheran ; doi 
ani mal tîrziu, la 1546, se imprimă 
Tetraevanghelul. Bunul renume al 
tipografilor sibieni este continuat 
de strădaniile cărturarului I. Mol- 
nar-Piuariu, care în 1789 pune ba
zele primei gazete românești — 
„Foaie românească pentru eco
nom*. Și tot aici apar, în veacurile 
următoare, gazete de prestigiu ca 
„Telegraful român* (1852), în pa
ginile căruia și-au făcut loc scrie
rile lui Alecu Russo, „Transilva
nia* (organ al Astrei), de sub con
ducerea lui Gh. Barițiu, „Tribuna*, 
în jurul căreia se grupează Sla
vici, Coșbuc și alți scriitori, ca și 
lucrări de mare valoare pentru 
limba și literatura română : Gra
matica românească a lui Ion 
Eliade Rădulescu, tipărită în 1828, 
Istoria literaturii române (1930), de 
Sextil Pușcariu etc.

Talentul și truda tipografilor si
bieni s-au bucurat de multă pre
țuire. Intre scoarțele îngălbenite 
de vreme ale unei voluminoase 
„cărți de aur* am văzut deunăzi 
diploma Medaliei de aur obținută 
la expoziția din 1903 de la Bucu
rești, o alta a Medaliei de aur cîș
tigată la expoziția internațională a 
cărții de la Barcelona din 1929, pe

lungite în sus și pentru că 
asta dă casei o asemănare 
cu brazii din jur, dar și 
pentru ca apa, care cade 
aici prin ploi abundente, 
să se scurgă repede și să 
nu se infiltreze în casă...

— Ei bine, cum se face 
că se renunță la acest stil, 
lipsind peisajul maramure-

romaneasca
cea a Medaliei de argint, obținută 
la expoziția internațională a căr
ții de la Paris — 1937, precum și 
a Medaliei de aur cîștigată la ex- 
poziția-tîrg organizată în 1933 la 
Sibiu.

Bogata tradiție a vestiților tipo
grafi sibieni este continuată astăzi 
de lucrătorii întreprinderii poligra
fice Sibiu. Au trecut prin mîna 
multora dintre noi albume cu re
produceri de artă Luchian, To- 
nitza, Grigorescu, Aman, Ciucu- 
rencu, Lexiconul tehnic român, 
Ghidul României, dicționarul tehnic 
poliglot, publicat în S limbi. Sînt 
tipărituri sibiene mai noi, pentru 
calitatea cărora I. P. Sibiu a obți
nut în numeroase rînduri premii și 
mențiuni la diverse expoziții inter
naționale (Leipzig, New York, 
Frankfurt pe Main și altele), pre
cum și numeroase medalii la con
cursul „Cele mai frumoase cărți*. 
Sînt motive în plus pentru care 
multe edituri din Anglia, Austria, 
R.F.G., Franța etc. trimit comenzi 
pe adresa întreprinderii sibiene.

Festivitățile care au avut loc 
timp de patru zile la Sibiu — pri
lejuite de împlinirea a 440 de ani 
de la înființarea primei tipografii 
din oraș — au inclus printre ma
nifestațiile mal importante o se
siune de comunicări cu privire la 
istoria tiparnițelor sibiene, expozi
ția „Lucrări tipărite de-a lungul 
veacurilor în Sibiu*, ca și punerea 
pietrei de temelie la noua între
prindere poligrafică ce se constru
iește în Sibiu. Ele au constituit un 
moment de supremă mîndrie pen
tru toți tipografii sibieni, un act de 
cultură pentru întregul oraș.

B. NICOLAE
corespondentul

cepute decît cu arhitectura 
lor tradițională, de mare 
frumusețe, de un ales rafi
nament artistic — element 
de permanentă atracție 
pentru turiștii din toată 
lumea — introducerea zi
durilor de cărămidă, a aco
perișului de țiglă și, în ge
neral, a stilului arhitectu
ral specific satelor de cîm-

17,30 Pentru noi, femeile ! 
cuprins : Cutezanța — un 
naj al bărbaților 7 ; Școala părin
ților ; Gospodinele sugerează... 
„Gospodinei" ; Caleidoscop. 18,00 
Actualitatea industrială. Emisiunea 

. este dedicată realizărilor unităților Industriei chimice. 19,00 Lyceum — emisiune pentru tineret. Reviste 
liceene. Emisiunea prezintă cele mal Izbutite numere ale revistelor 
elevilor. 19,30 Telejurnalul de seară. 19,50 Buletinul meteorologic — Pu
blicitate. 20,00 Trepte spre viitor. „VIrsta întoarcerii” — film realizat de 
Studioul de Televiziune. 20,20 Ce-ațl dori să revedețl ? Adrese sezoniere 
— film realizat de Studioul de Televiziune. Cîntă Gaby Novac. 20,45 Tele- 
universitatea. Istoria civilizațiilor. „Civilizația egipteană’ (I). 21,20 Teatru In 
studio. „...Eseu’ de Tudor Mușatescu. In distribuție : Gheorghe Dlnlcă, 
Niculescu Cadet, Florin Vaslllu, Florin Scărlătescu, Bogdan Mușatescu, 
Amza Pellea, Rodlca Țuțulanu, Victoria Mlerlescu, Iarina Damian, Mir
cea Stroe, Mircea Balaban, Virgil Platon, Petre Gheorghlu-Goe, Rodlca 
Popescu, Adrian Petrache, Dorina Lazăr, Cicerone Ionescu, Mlșu Andreescu, 
Ion SIrbu, Armand Stambullu. Regia : Nicolae Motric. 23,00 Telejurnalul 
de noapte. 23,10 închiderea emisiunii.

teatre

• Teatrul de Comedie (tn sala Ansam
blului artistic al U.G.S.R.) : Opinia pu
blică - 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Călătorie cu scan
dal — 20.
• Ansamblul „Perlnlța" (In sala Savoy 
a Teatrului „C. Tănase") : Varietăți 
folclorice — 19.
• Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) t 
„Comici vestiți al revistei" — 20.

Duminică a fost prezentat 
în premieră la Opera de Stat 
din Iași baletul mimodramă 
„Coasta dracului", după poves
tirea „Stan pățitul" de Ion 
Creangă, de compozitorul 
francez Jean Philippe Koehl. 
Spectacolul a fost întregit de 
baletul „Povestea soldatului" 
(muzica Igor 
bretul Frantz

Stravinschi, li- 
Ramuz).

★

cultură din 
Iulia s-a

mu- 
des- 
artă

La Casa de 
nicipiul Alba 
chis ieri o expoziție de 
populară. Sînt prezentate
creațiile vestiților meșteri clin 
comuna Lupșa, totalizing 067 
lucrări și obiecte de podoabă, 
costume populare, unelte pen
tru prelucrarea manuală a lî- 
nei și cînepei, cusături artis
tice, sculpturi în lemn etc.

,Scînteii“//’

obiectiv :dere și acest 
vrem, adică, să facem totul 
pentru ca localitățile de 
munte ale Maramureșului 
să răspundă și la necesită
țile vieții moderne și la ce
rința de a nu-și pierde spe
cificul arhitectural tradi
țional...

într-un fel, o soartă ase
mănătoare o are și portul

oșenii noștri poartă haine 
cumpărate de la cooperati
vă, care-s mai ieftine — 
spune Pătruț Oros, gazda 
noastră din Huța. Dar la 
sărbători, cînd oșanul vrea 
să fie frumos, se îm
bracă cu hainele noastre 
din bătrîni. Numai că nu 
prea mai găsim bumbac, 
fitău, mărgele pentru

diuc de la D.S.A.P.C. Suceava, 
crurile 
tru că 
localul 
predat
11 iunie, dar nu am primit nici acum 
avizul. Pentru Fălticeni am cerut a- 
vizele de principiu în 20 mai. Intîi 
au fost două variante, au căzut, șl 
abia în 17 iunie ni s-a dat din nou 
acordul de principiu. Proiectul va fi 
terminat în jurul datei de 15 iulie 
sau poate ceva mai devreme.

— Cu cîteva zile în urmă am aflat 
de la grup (Grupul IV construcții Su
ceava) că școlile de la Baia și Făl
ticeni intră în raza mea de lucru — 
ne spune ing. Nicolae Ilișescu, șe
ful șantierelor din zona 
Pentru Baia 
ția. Trebuie 
greutăți (? !) 
tul lui iulie
pentru fundații. Dar ce fac de 
ment ? Nu am ciment. Cu școala 
din Fălticeni lucrurile stau șl mal 
prost. Terenul ales pentru amplasa
ment, deși nu am primit încă nimic 
oficial, se află pe niște beciuri. Să
păturile ne vor da de furcă. Dintr-o 
dată termenul de predare nu va pu
tea fi respectat.

Nici tovarășii de la Grupul IV 
construcții Suceava nu sînt mai „op
timiști". După afirmațiile ing. Aurel 
Bujdei, șeful serviciului producție, 
cele trei școli „sînt prinse în plan". 
Dar nu se trece la organizarea șan
tierului pînă nu se primește planul 
de investiții. Si decizia cu planul de 
investiții se mai afla încă, zilele tre
cute, la comitetul executiv al con
siliului popular județean, unde își 
aștepta... rîndul la semnat.

După cum se vede odiseea acestor 
școli nu 
grabnică 
județean 
cuvîntul
tivă a lucrărilor pregătitoare și tre
cerea la construcția propriu-zisă. O 
întrevedere imediată a tuturor celor 
responsabili va pune capăt și tre
cerii răspunderilor de la un for la 
altul.

Este, desigur, datoria principală a 
organelor locale de partid și de stat 
să ia cele mai grabnice și eficiente 
măsuri pentru recuperarea rămîneri- 
lor în urmă, pentru grăbirea ritmu
lui de lucru la noile școli și săli de 
clasă, asigurîndu-se peste tot o asis
tență tehnică mai competentă și con
stantă. Nu-i mai puțin adevărat însă 
că, așa cum ni s-a semnalat pe

uneia 
rea 
tăți necesită un sprijin 
din partea unor foruri 
Intr-o serie de județe nou înființate 
— între care șl Sibiu — comenzile 
pentru aparataje, diferite materiale 
și instalații electrice s-au făcut în- 
tr-adevăr cu Intîrziere. Pentru a nu 
impieta asupra dării în folosință în 
timp util a noilor construcții școlare, 
este de dorit ca Ministerul Energiei 
Electrice să dispună întreprinderilor 
în subordine grăbirea — în limitele 
posibilităților concrete — a execută
rii comenzilor făcute de inspectora
tele școlare județene. De asemenea, 
ar trebui reanalizată și rezolvată o- 
perativ, cu sprijinul C.S.P., situația 
repartițiilor de materiale pentru 
construcțiile școlare. O bună parte 
din cantitatea de materiale de con
strucții afectată șantierelor școlare 
este repartizată pentru ultimele tri
mestre ale anului, adică atunci cînd 
noile școli planificate ar trebui să 
fie gata pentru a fi date în folo
sință. Or, acest raport ar trebui să 
fie invers.

Realizarea la timp șl de cea mal 
bună calitate a noilor școli reprezintă 
una dintre principalele îndatoriri ale 
consiliilor populare și inspectoratelor 
școlare județene în pregătirea noului 
an de învățămînt, lărgirea și conso
lidarea cadrului de desfășurare a 
procesului instructiv-educativ re- 
prezentînd una dintre condițiile în
făptuirii amplului program de dez
voltare a învățămîntului de toate 
gradele din țara noastră preconizat 
de către partid.

Raid ancheta realizat de FI. Dl- 
NULESCU, I. BELDEANU, N. BRII 
JAN, Gh. BALTA

pare a avea o încheiere 
dacă, bineînțeles, comitetul 
de partid nu-și va spune 
pentru definitivarea opera-

Pavimentul din centrul orașului Suceava Foto : Sorin Dan

undeva bumbac, 
două-trei sute de 
ca să-1 cumpere, 
cu mărgelele. înfloriturile 
la clop și la gulerele cămă
șii se fac din mărgeluțe co
lorate care acum nu se mai 
găsesc aici la noi... Poate 
în altă parte.

Se observă și alterări ale 
costumului tradițional, pro-

face și 
kilometri 
La fel și

Locurile unde i se pune o 
pată de culoare sînt foarte 
bine gîndite. Acum, din 
păcate, au început să 
apară hibridări: culori ți
pătoare, modele care pro
vin din alte zone etnogra
fice sau, pur și simplu, de 
la oraș... E regretabil că 
dacă e ceva care alterează 
mai mult și mai mult arta

facile șl să ofere 
obiectele lucrate

MODERNIZAREA SATULUI
șean de unul dintre ele
mentele sale estetice ?

— Desigur, ar fi nerațio
nal să se irosească lemnul 
atît de prețios la construc
ția caselor din zonele de 
cîmpie, acolo unde țăranii 
și-au construit dintotdeau- 
na casele din cărămidă. 
Dar pentru zonele de mun
te ale Maramureșului, acolo 
unde satele nu pot fi con-

justifică. 
Pentru anumite sate din 
zona de munte, în ba
zinele etnografice în care 
arhitectura populară a a- 
tins adevărate culmi ale 
desăvîrșiriț, păstrarea ele
mentelor constructive spe
cifice s-ar impune. Lu- 
crînd acum la proiectele 
de sistematizare a localită
ților rurale, avem în ve-

maramureșean și oșenesc. 
în satul Huța (Oaș), județul 
Satu Mare, portul oșenesc 
e încă prezent, în toată mo
numentalitatea și splendoa
rea lui, în special la nunți 
și la sărbători. în curți sînt 
întinse la uscat valuri de 
pînză țesută la război. Se 
vor transforma în 
noi oșenești.

— La lucru și
costume
în casă

zgărzi... De ce nu se aduce 
bumbac la cooperativă, nu 
știu, Găsești pînză cită vrei, 
dar pînza pentru costumul 
oșenesc este cea făcută în 
casă, țesută de femeile 
noastre. Din pînza care se 
găsește la cooperativă nu 
se poate face un costum 
oșenesc pentru că-1 prea 
subțire. De asta un oșan, 
cînd aude că se găsește pe

venite din influențele 
verse, exercitate asupra 
creatorilor populari.

— După cum bine se 
știe — ne spune Vida 
Geza — costumele mara
mureșene au un specific 
pregnant, urmare a unei 
sinteze estetice cu rădăcini 
în trecutul îndepărtat. El 
este un costum monu
mental, simplu, sobru.

populară, atunci acest ceva 
e artizanatul, producție de 
masă pe care o împrăștie în 
țară industria cooperatistă, 
prezentînd-o drept artă 
populară cînd ea nu are 
nimic comun cu truda și 
simțul estetic al adevă
ratului creator popular. 
UCECOM-uI ar trebui să 
renunțe, o dată pentru tot
deauna, la industria de „su-

veniruri" 
turiștilor 
de adevărații artiști popu
lari. Pe 
spus că 
miroase 
miroase 
ogor, poartă în ea amprenta 
acelei arderi unice a crea
torului. In nici un caz nu 
e dulceagă. Or, în artiza
nat (mă refer în special la 
ciopliturile în lemn), tocmai 
acest lucru se întîmplă : 
totul e de o dulcegărie 
lipsită de orice legătură cu 
tradițiile diferitelor zone 
etnografice.

Se știe că 
vieții satului 
ruperea de 
asimilarea 
încorporarea comorilor ar
tei populare într-un an
samblu de viață civilizată. 
Pe plan estetic, acest pro
ces, — prin finețea lui spe
cifică — impune o grijă 
deosebită și orice interven
ție implică un act de 
serioasă răspundere. Orice 
ușurință, 
niu, 
tele 
tice 
mal _ 
sonalitate, și-au cîștigat un 
mare răsunet în spirituali
tatea poporului nostru.

bună dreptate s-a 
arta populară nu 

a parfum. Ea 
a sudoare, a foc, a

modernizarea 
nu presupune 

i tradiții, ci 
lor creatoare,

în acest dome- 
se răzbună prin efec- 
despersonalizării artis- 
a unor zone care, toc- 
prin puternica lor per-

în ziua de 30 iunie, în jurul 
orelor 17, am întîlnit pe șoseaua 
Făgăraș-Sibiu, înainte de a in
tra în comuna Porumbacu, un 
turism zdrobit pe marginea dru
mului. în urma accidentului de 
circulație care se produsese, în 
mașină am găsit grav rănite 
cinci persoane : tatăl, mama și 
trei copii. între care unul de 
circa 7 luni, Pînă la sosirea sal
vării ce urma să ridice răniții, 
am luat copilul cel mic în ma
șina noastră, spre a-1 transporta 
pînă la primul post de ajutor, 
la Avrig. Aici, o soră a exami
nat copilul și ne-a spus că este 
în stare gravă. După ce i-a făcut 
o injecție de întărire a inimii, 
ne-a solicitat să-1 transportăm 
urgent la spitalul din Sibiu. A- 
junși în Sibiu și necunoscînd 
distribuția rețelei sanitare, am 
intrat la secția de chirurgie a 
primului spital întâlnit în drum 
(spitalul central), adresîndu-ne 
medicului de gardă. Notez că 
fetița fusese tot timpul aproape 
inconștientă șl respira foarte 
greu.

Medicul căruia ne-am adresat 
a refuzat nu numai să exami
neze măcar sumar fetița, ci și 
să ia măsurile minimale pentru 
a fi transportată la o secție de 
copii. Atrăgîndu-i atenția că sta
rea fetiței este foarte gravă, că 
mi-e teamă să nu moară în bra
țele mele fără să-i pot da vreun 
ajutor, dînsul mi-a răspuns cu 
o voce tăioasă că tocmai de 
aceea nu poate să preia copilul, 
asumîndu-și o astfel de răspun
dere. Ciudat și revoltător însă 
că a avut timpul să-mi țină o 
adevărată lecție de umanitarism, 
spunîndu-mi „faceți-vă datoria 
pînă la capăt" și să transport 
eu copilul pînă la spitalul de 
copii. Dar nu era oare datoria 
lui ca medic, în timpul servi
ciului, să se îngrijească de tran
sportarea în condiții optime a 
copilului la secția competentă, 
care se află în alt cartier ? De
oarece copilul abia mai respira, 
i-am cerut să-mi dea măcar o 
soră sau pe altcineva care să mă 
conducă, deoarece nu cunoșteam 
orașul șl socoteam că fiecare 
clipă de întîrziere putea fi fa
tală. Medicul a refuzat. Soțul 
meu, văzînd atîta lipsă de ome
nie, i-a cerut medicului respec
tiv numele. A refuzat să și-1 
dea.

Intre timp a sosit salvarea cu 
restul victimelor, dar medicul, 
enervat, în loc să-i preia pe 
accidentați, a venit după noi 
expiicîndu-ne că „medicii lu
crează pe specialități, ca și pan
tofarii care nu fac cisme și cis- 
marii care nu fac pantofi". Su
bliniez că noi nu-i cerusem să-i 
facă copilului vreo intervenție 
care nu era de competența sa, 
ci doar să ia primele măsuri 
necesare, pe care cred că orice 
medic 
de un 
zez că 
ditate 
dînsul 
portare și îngrijire a copilului 
— doar îl transportasem de la 
Porumbacu la Avrig și de la 
Avrig la Sibiu — ci pentru că 
neavînd cunoștințe medicale, nu 
știam dacă e indicat să-1 ținem 
orizontal sau ridicat, pe spate 
sau pe o parte, toate acestea 
putînd avea o importanță deci
sivă. Nemaivorbind că pierdeam 
și timp prețios pentru viața co
pilului, cutreierînd orașul spre 
a găsi spitalul de copii. Noroc 
că între timp a venit salvarea 
cu restul victimelor și. după ce 
i-au depus pe părinți, șoferul 
șl sanitarul m-au îndrumat să 
intru în ambulantă cu copilul, 
care în felul acesta a ajuns în 
sfîrșit la spital.

Si nu m-a răbdat inima să 
nu aduc la cunoștința opiniei 
publice cele întîmplate...

are datoria să Ie ia față 
accidentat. Și mai preci- 
nu din motive de como- 
personală am insistat ca 
să ia măsuri de trans-

Doina CORNEA 
profesoară, 
str. Alba Iulia nr. 16 — Cluj
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DUMINICA SPORTIVĂ Plecarea unor participant! 
la lucrările reuniunii O.N.U.

Campionatele atleților juniori CICLISMUL
© Succes de participare, organizare excelentă ©„Provincia14 
se afirmă © Tricourile de campioni stimulează, dar și obli—

wga © Atenție la „alfabetul tehnicii44!
Timp de trei zile — vineri, sîm

bătă și duminică — cel mai mare 
stadion al țării, „23 August", a găz
duit întrecerile finale ale campio
natelor naționale de atletism ale 
juniorilor. Competiția a satisfăcut
— sînt de părere majoritatea teh
nicienilor care au urmărit-o — atît 
prin participarea masivă la startul 
probelor, cît și prin valoarea u- 
nora dintre rezultatele înregistrate.

Pentru a exprima un punct de 
vedere de ansamblu, autorizat, 
ne-am adresat tovarășului VICTOR 
FIREA, secretar general al F.R.A., 
rugîndu-1 să comenteze aceste fi
nale de juniori, unice din cel pu
țin două motive.

„Intr-adevăr, a început dînsul, 
finalele din acest an ale campio
natelor juniorilor se deosebesc to
tal de alte ediții din următoarele 
două cauze : aj este pentru Intîia 
oară în istoria atletismului româ
nesc cînd aproape toate centrele 
mari și mijlocii sînt reprezentate în 
finale (1 112 participant!, fiind în
scriși — în premieră — atleți și 
atlete șl din Tulcea, Sălaj, Ialomi
ța etc.) ; b) este pentru prima oară, 
cînd la finalele juniorilor au fost 
decernate tricouri de campioni, 
fapt deosebit de stimulativ, atît 
pentru foarte tinerii atleți, cît și 
pentru antrenorii lor. Și înainte de 
a trece la discutarea de fond a în
trecerii, aș vrea să subliniez ex
celenta organizare administrativă
— dacă se poate spune așa — a- 
sigurată finalelor de către Consl-

Comentariu de Victor FIREA
secretar general al F.R.A.

LA ORDINEA ZILEI

Prin telex

POZNAN
Succese românești 
la canotaj academic

Concursul de canotaj academic 
feminin desfășurat pe lacul 
Malta (în apropiere de Poznan) 
a fost dominat de echipajele ro
mânești care au cîștigat 4 din 
cele 5 probe înscrise în program; 
lata rezultatele tehnice; Schif 
dublu cu rame: 1 — România 
3’41”l/10 ; 2 — R. D. Germană 
3’51”3/10 ; 3 — Cehoslovacia
3’53”2/10 ; schif simplu: 1 — 
Kulke (R.D.G.) 4’19”5/10; 2 — 
Fisakova (Cehoslovacia) 4'34” 
6/10; 3 — Pribe (Polonia)
4'38” ; schif patru : 1 — Româ
nia 3’39”7/10 ; 2 — R. D. Ger
mană 3’42”6/10 ; 3 — Cehoslova
cia 3’48”4/10; schif dublu cu 
vîsle : 1 — România 3’45”6/10 ;
2 — R. D. Germană 3’48”5/10 ;
3 — Cehoslovacia 3’56”8/10 ; 
8 plus 1:1 — România 3’21” 
8/10 ; 2 — R. D. Germană 3’23” 
8/10; 3 — Cehoslovacia 3’25” 
6/10.

PALERMO 
„Europenele" 
feminine de baschet

Și în cea de-a doua partidă, 
susținută sîmbătă seara cu forma
ția Poloniei, echipa noastră re
prezentativă a pierdut. Jocul însă 
a fost foarte echilibrat, mai ales la 
început. După prima repriză, 
baschetbalistele noastre con
duceau cu 24—22. Scor final: 
55—44 pentru poloneze. Tot în 
grupa de la Palermo, Cehoslova
cia a întrecut Bulgaria cu 47—38 
(27—9).

în celelalte grupe s-au înregis
trat următoarele rezultate : la 
Ragusa : lugoslavia-Franța 65—56 
(36—22), R.D.G.-Ungaria 61—46 
(30—15); la Catania : U.R.S.S.- 
R.F.G. 105—27 (52—17), Belgia- 
Olanda 54-49 (26—23).

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-au parvenit rezultatele de 
aseară.

TRAVEMUNDE
Țiriac în semifinale

Ion Țiriac, care participă la 
turneul internațional de la Tra- 
vemunde (R.F.G.), s-a calificat în 
semifinalele probei de simplu, în- 
trecîndu-1 pe vest-germanul 
Weinmann cu 6—3, 5—7, 8—6. 
Ceilalți semifinaliști sînt: italia
nul Mulligan (6—3, 6—3 cu vest- 
germanul Pohmann), maghiarul 
Gulyas (7—5, 6—0 cu suedezul 
Nerell) și cehoslovacul Kukl (6—1, 
6—0 cu vest-germanul Roessler).

HAGA
Ceampelea 
pe primul loc

întîlnirea de gimnastică dintre 
echipele feminine ale României 
și Olandei, desfășurată timp de 
două zile la Haga, s-a încheiat 
cu victoria gimnastelor românce. 
Punctajul final : 375,30 puncte—- 
352,55 puncte. La individual 
compus, pe primul loc s-a clasat 
Elena Ceampelea, (76,15 punc
te), urmată de Rozalia Fi- 
lipescu (75,30 puncte), Alina Go- 
riac (74,15 puncte). Din echipa 
gazdelor, cea mai bine clasată a 
fost gimnasta Femie Klunder pe 
locul 7, cu 72,35 puncte.

liul municipal pentru educație fi
zică și sport București și adminis
trația stadionului „23 August".

Trecînd la comentarea efectivă a 
finalelor, trebuie să apreciem ca 
esențială dispariția decalajului 
care exista înainte între rezultatul 
obținut de primul clasat și cele 
realizate de următorii concurenți, 
decalaj care, la seniori, mai per
sistă din păcate. Constatări satis
făcătoare am făcut și sub unghiul 
calităților fizice ale majorității fi- 
naliștilor, ca și în ceea ce priveș
te valoarea unora dintre perfor
manțele înregistrate : Virginia
Bonei 1,71 m la înălțime ; Mariana 
Goth 24,7 sec. la 200 m ; Maria Fi
lip 56,2 sec. la 400 m ; Tamaș Szabo 
10,6 la 100 m; Fr. Ghedeon 48,8 
sec. la 400 m ; Gh. Petronius 54,8 
sec. la 400 m garduri; Tit Dumi
tru 1’52” 4/10 la 800 m ; Victor Pu- 
recel 15,08 m la triplu salt.

Aceste rezultate și altele ne de
monstrează că activitatea desfășu
rată la cluburi a fost eficientă. An
trenorii, realizînd răspunderea pe 
care o au direct, au dovedit pre
ocupări sporite. Bineînțeles, ca de 
obicei, în fruntea lor se situează 
Ol. Constantinescu Nehoiu — care, 
fără a avea la Roman condițiile u- 
nora dintre antrenorii bucureșteni, 
de pildă, obține rezultate meritorii. 
Să-l mai amintim aici pe Ion Lini 
(Satu Mare), Dan Serafim (Bucu
rești), Peter Naghi (Cluj), Xenofonte 
Boboc (Ploiești) — ultimul l-a des-

coperit pe acest Marian Chira care, 
la 15 ani sare 1,90 la înălțime.

Un fapt pe care doresc să-l re
marc în mod deosebit este succe
sul junioarei Rafira Fița din Ga
lați, element proiectat în atletism 
de „Crosul tineretului". Ea a cîști
gat atunci proba junioarelor, iar 
acum s-a clasat pe locul al III-lea 
la 800 m cu 2,14:8.

Dar... Există și acest dar, care 
vizează în primul rînd dorința u- 
nora dintre antrenori — chiar din
tre cei evidențiați — de a obține 
succese facile, prin înscrierea ce
lor mai buni atleți pe care-i au la 
mai multe probe, sperînd o „lovi
tură". „Lovitura" de fapt, o pri
mesc ei înșiși, atleții pe care îi 
pregătesc, forțîndu-i, dueîndu-i spre 
anulare. Un alt reproș privește scă
derile de ordin tehnic. Și la aceste 
finale, majoritatea atleților Înscriși 
în concurs, chiar și cei care au 
realizat performanțe bune, au ară
tat multe lipsuri în ceea ce pri
vește tehnica propriu-zisă a pro
belor respective. Neînsușirea co
rectă, temeinică, a procedeelor teh
nice diminuează valoarea rezulta
telor. Iată, de exemplu, săritoarea 
la înălțime Cornelia Popescu (1,65 
m), din cauza unui stil defectuos 
a pierdut mulți centimetri. Situația 
este aceeași și la alergătorii peste 
garduri, la cei de la obstacole, la 
săritorii cu prăjina etc. Ceea ce 
este mai grav, e că deprinderile 
însușite greșit la vîrsta abeceda
rului rezistă pînă la... pensionarea 
din atletism. Acesta este, după pă
rerea mea, punctul cel mai slab al 
actualelor finale și pentru rezolva
rea lui trebuie să ne concentrăm 
toate eforturile, dacă vrem ca ta
lentele de azi să devină mîine 
atleți de valoare".

Ieri, final in 
„Cupa București"

Antrenorul federal
N. Oțeleanu despre concurs 

și concurenți
O căldură de-a dreptul insuporta

bilă, ieri dimineață în incinta velo
dromului Dinamo. Consecința ? Tri
bunele goale, iar pe ovalul de be
ton... numeroase „pane" de baieu ca 
urmare a temperaturii foarte mari 
a pistei. în ciuda acestor inconvenien
te, concurenții au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a încheia co
respunzător ultimele probe ale „Cu
pei Bucureștiului".

Iată primii trei clasați : viteză 
turneu — Jansen (Olanda), Lovensyn 
(Olanda), Popelka (Cehoslovacia) ; 
urmărire individuală — Puzrla (Ce
hoslovacia), Rusu (România), Bruin 
(Olanda) ; cursa americană — (100 
ture, cu sprint la 5 ture) M. Virgil — 
G. Negoescu (România), Kriz (Ceho
slovacia) — Niewkamp (Olanda), 
Bek — Kaezerovsky (Polonia).

Antrenorul federal N. OȚELEANU 
aprecia că acest concurs a constituit 
din multe puncte de vedere un suc
ces pentru ciclismul nostru de velo
drom care, în ultima vreme, a cam 
căzut în desuetudine ; cluburi spor
tive și antrenori se ocupă tot mai pu
țin de înviorarea activității pistarzi- 
lor.

Interlocutorul nostru remarca, 
printre altele : „Cicliștii oaspeți, în 
special olandezii, au demonstrat nu 
numai virtuozitatea lor tehnică (pro
babil, despre unii dintre ei se va 
vorbi și la J. O. de la Mexico), dar 
au arătat și frumusețea curselor de 
velodrom. Performanțele învingători
lor se situează la „nivel olimpic". In 
privința cicliștilor noștri sînt de fă
cut unele aprecieri pozitive, cum ar 
fi, de pildă, maniera în care au cîș
tigat semifondul, cursa italiană. Țin

însă să fac o precizare : astfel de 
probe — e adevărat spectaculoase, 
interesante pentru public — nu au o 
cotă ridicată în marile competiții in
ternaționale, la „mondiale" sau la 
J. O. Ne-ar interesa dacă pistarzii și 
antrenorii noștri și-ar concentra a- 
tenția spre acele probe de velodrom 
care stabilesc la urma urmei adevă
rata ierarhie In ciclismul de pistă: 
urmărirea pe echipe și individual, 
1000 m cu start de pe loc etc.

Aș vrea să fac și unele referiri no
minale. O surpriză plăcută a pro- 
dus-o FI. Negoescu prin seriozitatea 
(care, din păcate, nu-1 prea caracte
rizează !) cu care a luptat în proba 
de viteză, de unde și rezultatul bun 
înregistrat. Burlacu, bun doar la se- 
mifond. Am așteptat cu curiozitate 
evoluția lui Emil Rusu în proba de 
urmărire individuală. Intr-adevăr, a 
scos sîmbătă un rezultat valoros, a- 
propiat de 5 min., timp care certifică 
o clasă internațională. Personal con
sider că Rusu este capabil să depă
șească acest plafon, insă numai în 
măsura în care antrenorul N. Voicu 
și el vor conveni să treacă la o stric
tă specializare pentru această probă".

Astăzi, start

i

Start în proba de 80 m garduri. Foto : M. Andreescn

Fotbal, la Constanța

Peste 80 de cicliști din 6 țâri
„Cupa Voința" — una din prea 

puținele competiții rutiere pe etape 
ce supraviețuiesc în ciclismul nostru
— ia startul astăzi în cea de-a XIII-a 
ediție. Avînd, ca de obicei, un carac
ter internațional, această cursă mă
soară acum circa 1 000 de kilometri, 
împărțiți în 8 etape. Traseul — înce- 
pînd și terminîndu-se la București — 
atinge o serie de mari orașe, centre 
industriale și culturale ale țării, ca 
Ploiești, Cîmpina, Brașov, Odorhei, 
Tg. Mureș, Cluj, Alba Iulia, Sibiu, 
Călimănești, Rm. Vîlcea, Pitești.

La start se vor alinia peste 80 de 
alergători din Austria (O.R.B. Viena), 
Franța (Bordeaux), Bulgaria (Sep- 
temvri Sofia), Polonia (Start Opole), 
Ungaria (Spartacus Budapesta) și, 
firește, din România. Cicliștii 
oaspeți au sosit în Capitală în cursul 
zilelor de sîmbătă și duminică. Unii 
dintre ei au făcut un ușor antrena
ment pe șoseaua spre Buftea, șosea 
pe care caravana ciclistă pornește 
astăzi în prima etapă. (Startul festiv
— ora 11, din fața U.C.E.C.O.M., str. 
Plevnei 46, startul tehnic — ora 12, 
borna km. 7 D.N. 2 Străulești).

Grosul plutonului îl formează aler
gătorii români. Vor fi reprezentate 
principalele centre cicliste : București 
(prin cluburile Dinamo, Steaua, O- 
limpia și Voința), Ploiești (Petrolul 
și Voința), Brașov (Dezrobirea), 
Cluj (Voința și C.S.M.) și Tg. Mureș 
(C.S.M.).

Celor mal bine clasați în etape și 
în clasamentul final (individual și 
pe echipe) li se vor acorda premii 
oferite de organizatori, precum și de 
Loto-Pronosport, Ministerul Comer
țului Interior, Ministerul Industriei 
Alimentare, A.D.A.S., 
coop etc.

Cele opt etape ale „Cupei 
sînt următoarele : luni ;
REȘTI-BRAȘOV ; marți: BRAȘOV- 
ODORHEI ; miercuri : ODORHEI- 
TG. MUREȘ ; joi: TG. MUREȘ- 
ACĂȚARI-TG. MUREȘ (contratimp 
individual) șl TG. MUREȘ-CLUJ (e- 
tapă în bloc) ; vineri: CLUJ-SIBIU ; 
sîmbătă : SIB1U-CĂLIMĂNEȘTI ;
duminică : RM. VlLCEA-PITEȘTI- 
BUCUREȘTI.

Aseară Ia ședința tehnică, or
ganizatorii au constatat absen
ța delegatului și a cicliștilor din 
Brăila. S-a aflat că încă in 
cursul dimineții au plecat acasă. 
De ce s-au retras cicliștii brăi- 
leni ? Nimeni nu știe nimic...

Centro-

Voința" 
BUCU-

MĂNUȘĂ LITORALULUI11
CONSTANȚA (prin te

lefon, de la C. Ghinea). 
— Competiția pugilisti- 
că dotată cu „Mănușa li
toralului" a ajuns în 
faza finală. Ținînd sea
ma de comportarea ce
lor peste 40 de boxeri 
din 6 țări, care s-au ali
niat la startul competi
ției, putem afirma că 
mulți dintre combatanți 
se află într-o formă 
sportivă bună. In mod 
deosebit s-a remarcat 
campionul european Ni- 
colae Gîju, care poate 
fi considerat pe drept 
cuvînt cel mai bun bo
xer al competiției. El a 
demonstrat, în compania 
lui J. Huppen (Olanda) 
și Kjel Frederikson (Sue
dia), doi valoroși pugi- 
liști, că deține la ora

actuală o formă foarte 
bună. Bine s-a compor
tat și V. Silberman. In 
gala de sîmbătă seară, 
deși a început destul de 
greu, fiind numărat în 
prima repriză, el a reu
șit pînă la urmă să „în
toarcă" meciul în favoa
rea lui ; adversarul, o- 
landezul Schergardus 
Hera, a fost de două ori 
în situafia de a fi numă
rat, terminînd însă în 
picioare, numai datorită 
rezisfenfei sale rar în- 
tîlnită.

In rîndul evidenfiafi- 
lor trebuie să-l trecem 
și pe Ivan Vasile, un ti- 
năr cu o bună orientare 
în ring, ca și pe Manole 
Petre, Mihai Dumitrescu, 
Ion Covaci și lancu An- 
ghel. Din rîndul oaspe-

Jilor, o bună impresie au < 
lăsat Frederikson (Sue- ' 
dia), Huppen (Olanda), , 
Junghaus (Ungaria). < 

Astă-seară deci fina- ' 
lele. în ordinea ce- ' 
lor 11 categorii se ' 
vor întîlni urmă- , 
toarele perechi: Ged8 
(Ungaria)-Ivan (Ro
mânia) ; Gruiescu (Ro- ' 
mâniaj-Milev (Bulga- , 
ria) ; Gîju (România)- < 
Junghaus (Ungaria) ; < 
Moldovan-Iliescu 
bii România) ; 
(România) ■ _____
(R.D.G.) ; Antoniu- < 
Dumitrescu (ambii Ro- ( 
mânia) ; Silberman- < 
Baciu (ambii Româ- < 
nia) ; Ion Covaci (Ro- < 
mânia)-Istvan Covaci * 
(Ungaria) ; Olteanu 
(România) — Hell < 
(R.D.G.) ; Monea (Ro- < 
mânia) — Schlegel < 
(R.D.G.) ; Alexe-Iancu < 
(ambii România). *

Farul — Duisburg 1-1
Aseară la Constanța a avut loc 

meciul 
echipa 
mația 
Scor :
Ian (min. 2) și respectiv Geks (min. 
74).

amical de fotbal dintre 
constănțeană Farul și for- 
vest-germană Duisburg.

1—1 (1—0). Au marcat Tu-

în citeva rînduri
• PERFORMANȚE DE CEL MAI 

ÎNALT NIVEL LA NATAȚIE. — 
In ziua a doua a concursului de la 
Santa Clara (California) în proba de 
400 m mixt, americanul Greg 
Buckingham a fost cronometrat în 
4’45"l/10, timp superior cu două ze
cimi de secundă vechiului record 
mondial care aparținea sovieticului 
Dunaev. La 400 m mixt feminin, 
Claudia Kolb (S.U.A.) a stabilit un 
nou record' mondial cu 5’05”4/10 
(vechiul record îi aparținea cu 
5'08”2/10). Cel de al treilea record 
mondial a fost realizat de echipa 
feminină de ștafetă 4x100 m liber 
a clubului Swim din Santa Clara 
(Linda Gustavson, Pokey Watson, 
Pam Carpinelli și Jean Henne) mar
cată cu timpul de 4’01”.

în seriile probei de 200 m liber 
feminin, înotătoarea cehoslovacă 
Olga Kozikova a stabilit un nou re
cord european cu 2’14”4/10. în această 
probă victoria a revenit americanei 
Debbie Meyer cu timpul de 2T0”l/10.

9 SONNY LISTON ÎNVINGĂTOR 
PRIN K.O. — Fostul campion mon
dial de box la toate categoriile, 
Sonny Liston, a cîștigat prin k.o. me
ciul disputat la San Francisco cu 
Henry Clark. Agenția France Presse 
remarcă marea formă a lui Liston 
care, încă din primul rund, a declan
șat o adevărată ploaie de pumni a- 
supra lui Clark. Acesta însă a rezis
tat pînă în repriza a șaptea. Meciul 
fusese prevăzut pentru 10 reprize.

liescu (am- << i“ 
s.) ; Goanță \\ I
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• PE PISTELE DE ATLETISM. — 
In Suedia, cu ocazia concursului 
preolimpic de la Skoevde, maghia
rul Mecser a cîștigat proba de 
5 000 m în 13’54”3/10, americanul 
Matthews 400 m plat în 46”, sovieti
cul Skv.orțov săritura în înălțime cu 
2,14 m, suedezul Ove Berg 800 m în 
l’48”3/10. La Triest, în cadrul cam
pionatelor naționale ale Italiei : 
Preantoni 100 m în 10”4/10, Frinollî 
400 m garduri în 51”8/10, Ambu 
10 000 m în 30’05”3/10. La Atena, tu
nisianul Gammoudl a cîștigat cursa 
de 10 000 m în 29T8”6/10, iar france
zul Colnard aruncarea 
18,97 m.

greutății cu

In turul
zi de repaus,

o ACELAȘI LIDER 
FRANȚEI. — După o 
Turul ciclist al Franței a continuat 
cu etapa a 9-a, Royan—Bordeaux (137 
km), cîștigată de belgianul Walter 
Godefroot în 3 h 19’ 16”. Lider al 
clasamentului general se menține 
belgianul Van den Berghe, urmat de 
B. Guyot (Franța) la 2' 29”, Genet 
(Franța) la 3’ 27”.

O PASIONATUL DUEL KORCI- 
NOI-TAL. — A șasea partidă din
tre marii maeștri internaționali 
Mihail Tal și Viktor Korcinoi, care- 
dispută la Moscova una din semifi
nalele campionatului mondial de șah, ■ 
a fost cîștigată de Mihail Tal. In I 
prezent scorul meciului este favorabil • 
lui Viktor Korcinoi cu 3,5—2,5 I 
puncte. I

risipei. La fabrica din Militari, în 
general, prin reducerea cheltuielilor 
cu materialele, economiile au însu
mat 2,3 milioane lei, dar ele au fost... 
consumate și chiar anulate de ampli
ficarea costurilor la alte elemente. 
Pe de altă parte, aceste 2,3 milioane 
lei. nu sînt decît o medie, întrucît 
după cum ne relata tov. ing. Gheor- 
ghe Popazu, șeful serviciului tehnic, 
„în trimestrul I, la unele materiale de 
bază, s-au depășit consumurile în 
proporții destul de evidente". La 
metal tipare, consumul efectiv a 
depășit cu 3 la sută norma stabilită, 
ca și la cimentul pentru panouri, 
unde depășirea „cîntărește" 143 tone, 
adică tot atît cît era necesar pen
tru turnarea a 177 panouri.

La același element de cost, între
prinderea craioveană a înregistrat, 
după cinci luni, o depășire de aproa
pe 700 000 lei. Aici însă domnește o 
adevărată... ceață în aprecierea rea
listă a pierderilor respective.

— De fapt, normele de consum se 
îndeplinesc, ne asigura tov. Dumitru 
Popcscu, șeful serviciului plan.

— Atunci cum se explică depășirea 
de 700 000 lei?

— Din lipsa unei bascule nu se 
face recepția cantitativă a materia
lelor sosite, ne lămurește economis
ta Veronica Dumitru. Se înregistrea
ză cantitățile din scripte, iar la sfîrși
tul lunii, diferențele — permanent 
nefavorabile — se trec pe costuri.

— Cît poate valora bascula nece
sară ?

— Ea există din 1966 în întreprin
dere, dar e... nemontată.

Consemnăm că numai în luna mai, 
din lipsa acestei „providențiale" bas
cule, întreprinderea a înregistrat o 
pierdere de 1400 tone ciment. Este 
uluitoare liniștea eu care sînt privite 
aici aceste pierderi. Ce fel de gesti
onare— în sensul strict al cuvîntului 
— a materialelor se practică aici, 
dacă volumul lor exact se stabilește 
doar după... consum, negiijîndu-se 
cîntărirea la sosirea lor în întreprin
dere ?
tr-un 
prime 
rarea
produselor. Din păcate, nici această

Ipoteză nu a fost întotdeauna confir
mată.

— Rebuturile din primul trimestru 
și cauzele ce le generau — ne spu
nea Paul Ariclu, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
din Capitală, au constituit obiectul 
unei ample analize, concretizată 
într-un detaliat plan de măsuri.

Ce se constată însă ? Aceleași sau 
altele, cauzele care provoacă rebu
turi au persistat — după 5 luni vo
lumul pierderilor din rebuturi atin-

Ar fi de presupus că, prin- 
consum exagerat de materii 
și materiale, s-a căutat asigu- 
unui ridicat nivel calitativ al

Duminică au părăsit Capitala 
participanții la lucrările reuniunii 
mixte a Comitetului administrativ 
de coordonare al O.N.U. și Comi
tetului pentru programe și coordo
nare al Consiliului economic șl so
cial O.N.U., care a avut loc între 
3 și 5 iulie la București.

Au plecat conducătorii instituți
ilor specializate din sistemul 
O.N.U. : A. H. Boerma, directorul 
general al Organizației pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.), 
David Davies, secretarul general al 
Organizației Mondiale de Meteoro
logie (O.M.M.), Michel Rahi, direc
torul general al Uniunii Poștale 
Universale (U.P.U.), Henry La- 
bouisse, directorul executiv al Fon
dului O.N.U. pentru copii (UNICEF), 
Bernard Twight, secretarul general 
al Organizației Internaționale pen
tru Aviație civilă (O.A.C.I.), G. 
Peissel, directorul Programului ali
mentar mondial (P.A.M.), și Mo-

hamed Mill, secretar general a.i. al 
Uniunii Internaționale de Teleco
municații (U.I.T.).

De asemenea, au plecat reprezen
tanții unor organisme O.N.U.: Ra
jendra Coomaraswamy, directorul 
pentru probleme externe al Progra
mului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), și prințul 
Agha Khan, înaltul comisar al 
O.N.U. pentru refugiați (UNCR), 
precum și M. Guerrero, președinte, 
și A. Danielii, vicepreședinte ai 
Consiliului economic și social al 
O.N.U.

Pe aeroportul Băneasa, partici- 
panții la reuniunea O.N.U. au fost 
conduși de reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai altor ministere și insti
tuții centrale.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

(Agerpres)

Sesiunea Comisiei de colaborare
tehnico-științifică

între 3 și 6 iulie a avut loc la 
București cea de-a XVII-a sesi- 
pune a Comisiei de colaborare 
tehnico-științifică româno-ungară. 
Cu această ocazie s-a examinat 
îndeplinirea prevederilor Protoco
lului sesiunii precedente a Co
misiei și a fost convenit progra
mul de colaborare tehnico-științi
fică pentru perioada următoare.

în baza Protocolului semnat, 
cele două părți își vor transmite 
documentații și vor delega specia
liști pentru cunoașterea reciprocă

romanoHmgarâ
a realizărilor tehnico-științifice, în 
special în domeniul industriei con
strucțiilor de mașini, industriei 
chimice, agriculturii și industriei 
ușoare.

Cu prilejul sesiunii, delegația un
gară a vizitat o serie de obiective 
industriale din Republica Socialistă 
România.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-un spirit de prietenie șl 
înțelegere reciprocă.

Cronica zilei

Delegația parlamentară a Repu
blicii Chile, condusă de Luis Fer
nando Luengo, vicepreședintele Se
natului Republicii, a sosit dumini
că dimineața la Constanța, însoțită 
de deputatul C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, și Rolando Stein, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Chile la București.

Pe aeroportul Mihail Kogălnicea- 
nu, oaspeții au fost întîmpinați de 
Soare Norve, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al munici
piului Constanța.

în cursul dimineții, membrii de
legației au făcut o vizită la consi
liul popular municipal, unde au 
fost primiți de Petre Nicolae, pri
marul municipiului Constanța, și de 
alți membri ai consiliului popular. 
Apoi au vizitat Muzeul de arheo
logie și edificiul roman cu mozaic 
din Constanța, stațiunea Mamaia și 
Stațiunea experimentală Murfat- 
lar.

în cinstea oaspeților, Petre Ni-

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut frumoasă șl călduroasă cu 
cerul variabil, mai mult senin. Cu 
totul izolat, în Dobrogea, s-au 
semnalat descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 24 grade la Sullna 
șl 36 grade la Săcueni. In Bucu
rești : vremea a fost frumoasă,

cheltuielilor neeconomlcoase. Nu s« 
pot omite nici cei 816 000 lei consu
mați în plus față de prevederi la chel
tuielile secțiilor și nici cei peste 
400 000 lei cu care au fost întrecute 
previziunile privind cheltuielile de 
desfacere. La Craiova numai dobîn- 
zile la împrumuturile restante plă
tite în cinci luni au însumat 636 000 
lei. Toate aceste sume de bani nu fac 
decît să dovedească slaba preocupare 
a conducerilor celor două întreprin
deri pentru reducerea cheltuielilor

Lichidarea
pierderilor 
planificate

gînd un nivel mai mult decît dublu 
față de cel de la sfîrșitul primului 
trimestru. Aspectul l-am regăsit și la 
Craiova, „cele peste 330 000 lei rebu
turi, evidențiate în perioada ianua
rie — mai, ilustrînd anemicul spirit 
de răspundere pe care îl dovedesc 
factorii de conducere și în special, 
tehnicienii însărcinați cu suprave
gherea respectării procesului tehno
logic". (Aprecierea aparține tov. 
Grigore Pavel, șef de serviciu în 
sucursala județeană Dolj a Băncii 
Naționale).

Din analiză nu putem omite nici 
cei aproape 900 000 lei cu care, în 
cinci luni, au fost depășite cheltu
ielile generale ale întreprinderii bu- 
cureștene, aproape jumătate revenind

șl, implicit, a pierderilor planificate.
Se amintea că s-au întocmit niște 

planuri de măsuri menite să ducă 
la îmbunătățirea activității acestor 
întreprinderi.

— în 1968, ne spunea tov. Ion Gîl- 
meanu, director adjunct al întreprin
derii din București, în planul M.T.O. 
sînt cuprinse — printre altele — 21 
măsuri care vizează, în special, redu
cerea consumurilor specifice de ma
teriale, folosirea unor deșeuri, rațio
nalizarea activităților auxiliare — 
toate cu o eficiență economică de 2,3 
milioane lei.

Insă, realizarea acestor măsuri nu 
este urmărită decît... trimestrial. Ca 
urmare, la data anchetei noastre 
(29 iunie) nu se cunoștea, de pildă,

(Agerpres)

colae a oferit 
le Cazinoului

un dejun în saloane- 
din Constanța.

★
Duminică s-a înapoiat din 

ția președintele Comitetului 
Stat pentru Cultură și Artă, 
piliu Macovei, care a luat 
la deschiderea expoziției
de artă românească", organizată la 
Neuchătel.

Elve- 
de 

Pom- 
parte 

.Comori

★
La București a sosit o delegație 

din Cuba, sub conducerea lui Ma
nuel Gutierez Vega, adjunct al mi
nistrului producției de minerit, 
combustibil și metalurgie.

★
Ministerul Comerțului Interior a 

dispus organizarea, între 8 iulie și 
31 august, a „Tîrgului de vară". în 
această perioadă unitățile comer
ciale vor pune la 
cumpărătorilor textile, 
minte și încălțăminte 
modele adecvate pentru 
sport, turism etc., la prețuri redu
se cu pînă la 30 la sută.

(Agerpres)

dispoziția 
îmbrăcă- 

de sezon, 
vacanță,

călduroasă, cu cerul mal mult se
nin. Vlntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a fost 
de 36 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
*,10 șl H iulie. In țară : Vremea se 
menține călduroasă. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin noaptea 
șl dimineața. Vor cădea aveise 
izolate în nord și nord-estul țării. 
Vînt slab, pînă Ia potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 grade, local mai ri
dicate, iar maximele între 26 șl 36 
grade. In București : Vremea se 

” ' călduroasă.
. mai mult 

senin. Vînt în general slab. Tem
peratura se menține ridicată.

grade. In Bucureșt 
menține frumoasă și 
Cerul va fi variabil,

dacă măsura de a reduce pierderile 
la oțel beton, prin diminuarea tole
ranțelor la tăiere, cu termen — 15 
iunie, și a cărei eficiență economică 
era de 119 000 lei, a fost sau nu apli
cată în practică. Nici realizările tri
mestrului I nu sînt mulțumitoare, în 
această perioadă fiind obținută, prin 
valorificarea unor măsuri prevăzute 
in planul amintit, o eficiență de nu
mai 136 532 lei.

— Dacă din trimestrul II, a adă
ugat șeful serviciului tehnic, am fi 
introdus In utilizare sîrmă mată tra
să în locul oțelului OL 38, pînă la 
sfîrșitul anului obțineam o economie 
de peste 800 000 lei. Probele s-au fă
cut și au corespuns pe deplin, însă 
întreprinderile producătoare a aces
tui material manifestă o inexplica
bilă rezervă în a ne livra cantitățile 
necesare.

Cît privește îndeplinirea, de către 
conducerea fabricii craiovene, a mă
surilor stabilite de comun acord cu 
organele bancare, e semnificativ 
faptul că, în timpul anchetei noas
tre, la sucursala județeană Dolj a 
Băncii Naționale șeful serviciului 
creditarea industriei grele tocmai re
dacta o sesizare către forul tutelar 
al întreprinderii de prefabricate 
Craiova.

— La această unitate, planurile da 
măsuri rămîn, în cele mai multe ca
zuri, simple petece de hîrtie, ne 
mărturisea șeful serviciului.

*
Analiza nu a urmărit să Ignore 

cumva eforturile vizibile și unele 
rezultate pe care colectivele celor 
două întreprinderi de prefabricate 
le-au obținut în diminuarea pierde
rilor planificate. Ea a intenționat să 
pledeze însă pentru respectarea rea
lității în acest domeniu, dovedind că 
neajunsurile își au rădăcina mai ales 
în cauze de ordin intern. De recu
noașterea acesui fapt și de modul 
cum se va acționa pentru eliminarea 
factorilor generatori a deficitelor fi
nanciare depinde succesul în dimi
nuarea substanțială a cheltuielilor da 
fabricație șl înlăturarea pierderilor 
planificate. Pe această cale, sarcina 
trasată de partid și stat poate și tre
buie să fie îndeplinită cît mai curînd 
și în orice caz pînă la sfîrșitul 
acestui an.



viața internațională
ALEGERILE

DIN JAPONIA
Rezultatele provizorii 
vor fi anunțate luni seară

TOKIO 7 — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite : A- 
legerile pentru reînnoirea parți
ală a Camerei consilierilor Dietei 
japoneze s-au desfășurat duminică 
într-o atmosferă în general calmă. 
După ce centrele de votare s-au în
chis, la orele 18, a devenit cunos
cut că s-au prezentat la urne a- 
proximativ 45 milioane de alegă
tori japonezi din cei peste 65 mi
lioane înscriși în listele electorale. 
Pentru cele 126 de mandate concu
rează 305 candidați: 93 liberali- 
democrați, 62 socialiști, 49 comu
niști, 16 socialiști-democrați, 14 re
prezentanți ai partidului Komey, 15 
reprezentanți ai unor partide mai 
mici și 56 de independenți.

Imediat după închiderea centre
lor de votare, a început numără
toarea voturilor. Primele rezultate 
neoficiale transmise de posturile de 
radio japoneze indică faptul că 
în unele circumscripții conduc 
candidați! partidului liberal de
mocrat de guvernămînt. Rezulta
tele provizorii ale alegerilor vor 
fi anunțate luni seara, urmînd ca 
marți dimineața să se publice 
comunicatul final al comisiei cen
trelor electorale.

Aceste alegeri sînt considerate 
ca avînd o importanță crucială 
pentru guvernul primului ministru 
Eisaku Sato și partidul de guver
nămînt liberal-democrat. Unii ob
servatori avizați afirmă că o pier
dere de cinci locuri sau mai multe 
poate fi decisivă pentru guvern, 
care și-a bazat campania electo
rală pe afirmarea necesității pre
lungirii tratatului de securitate 
japono-american după anul 1970, 
cînd, conform prevederilor art. 10, 
tratatul ar putea fi abolit sau re
vizuit. Partidul liberal-democrat se 
pronunță pentru extinderea auto
mată a tratatului pe o perioadă ne
limitată, în timp ce celelalte gru
pări politice — cu excepția socia- 
liștilor-democrați și a partidului 
Komey — au luat poziție hotărîtă 
pentru anularea tratatului.

Demonstrație la Mdnchen (R.F. a Germaniei) împotriva legislației excep
ționale

Ședința Consiliului de

Miniștri al R. D. Vietnam

HANOI 7 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. informează că la Hanoi 
a avut loc ședința Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, prezida
tă de premierul Fam Van Dong. 
A fost examinată îndeplinirea pla
nului de stat și bugetului în prime
le șase luni ale acestui an și s-a 
hotărit să se ia măsuri în vederea 
perfecționării și consolidării activi
tății de conducere economică și 
nanciară în cel de-al doilea 
mestru al anului 1968.

în comunicatul cu privire la
dință, Consiliul de Miniștri al R.D. 
Vietnam cheamă întregul popor, 
forțele armatei populare și pe lu
crătorii din toate ramurile econo
miei naționale să lupte cu hotărîre 
pentru a îndeplini sarcinile planu
lui de stat și bugetului pe anul

1968, contribuind astfel la victoria 
luptei de rezistență împotriva agre
siunii S.U.A., pentru salvarea na
țională.

In Uruguay

ASTAZI SE DESCHIDE

LA GENEVA

AL 0. N. U.
GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge

neva se deschid luni lucrările ce
lei de-a 45-a sesiuni a Consiliu
lui Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C) Pe ordinea de zi a 
lucrărilor, care se vor desfășura pînă 
la 2 august, sînt înscrise 37 de 
puncte, printre care programul a- 
jutorului pentru dezvoltare pe pe
rioada 1970—1980, probleme refe
ritoare la creșterea populației, ten
dințele situației financiare a țări
lor în curs de dezvoltare, posibili
tățile de explorare a fundului ocea
nelor. Ședința de deschidere a sesi
unii va fi prezidată de secretarul 
general al O.N.U., U Thant.

Guvernul brazilian
a hotărit interzicerea
tuturor demonstrațiilor

fi- 
se-

șe-

se menține
tensiunea

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — 
Capitala uruguayană continuă să se 
afle sub controlul poliției și arma
tei, care patrulează permanent pe 
străzi pentru a asigura ordinea, 
relatează din Montevideo corespon
denții agențiilor de presă.

Un comunicat al Ministerului de 
Interne anunță că nu s-au înregis
trat decît incidente izolate. Comu
nicatul arată, totodată, că poliția 
a pătruns în sediul Convenției Na
ționale a muncitorilor, unde a fă
cut o percheziție.

RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). 
— Ministrul brazilian al justiției, 
Gama e Silva, a anunțat că gu
vernul a hotărit interzicerea tu
turor demonstrațiilor în țară. El 
a cerut autorităților locale să ia 
„toate măsurile necesare" pentru a 
nu permite organizarea vreunei de
monstrații. Această hotărîre a fost 
luată ca urmare a recentelor ma
nifestații antiguvernamentale ale 
studenților brazilieni desfășurate în 
principalele orașe din țară.

Progresul și specializarea

de a ajuta 
promovarea 
înscrise în 

a contribui la

3

— Institutul Națiunilor 
Unite pentru formarea ca
drelor și cercetare a fost 
creat în urmă cu doi ani, 
cu scopul 
O.N.U. în 
principiilor 
Cartă și de 
creșterea eficacității orga
nizației — a spus domnia 
sa. Principalele domenii 
de care se ocupă Institu
tul sînt formarea de ca
dre și cercetarea, acțiuni 
prin care UNITAR își a- 
duce contribuția la pro
movarea înțelegerii între 
popoare. în domeniul ca
drelor scopul urmărit de 
noi este nu atît formarea 
lor propriu-zisă cît per
fecționarea unor categorii 
de cadre naționale, care 
dispun deja de o pregăti
re de bază, de o anumită 
experiență în activitatea 
practică și au o cunoaște
re aprofundată a realită
ților țării de origină, pre
cum și specializarea lor 
în domeniul problemelor 
de 
tru 
la 
De 
caută să doteze pe func
ționarii internaționali cu 
cunoștințele de care aceș
tia au nevoie pentru rea
lizarea obiectivelor și ac
tivităților desfășurate în 
cadrul Națiunilor Unite, 
în sfîrșit, în ceea ce pri
vește cercetarea, Institu
tul întocmește două cate
gorii de studii : studii a- 
supra organismelor inter
naționale din sistemul 
O.N.U. și studii compa
rative asupra unor pro
bleme de o deosebită im
portanță pentru menține
rea păcii și securității în 
lume, pentru promovarea 
înțelegerii între popoare 
și întărirea cooperării e- 
conomice internaționale.

interes mondial, pen- 
a ajuta pe cît posibil 
soluționarea acestora, 
asemenea, UNITAR

— Cititorii noștri ar fi 
interesați să afle cum se

cadrelor
Convorbire cu dl. CHIEF S. ADEBO, 
director general al Institutului Națiunilor 

Unite pentru formarea cadrelor 
și cercetare

Personalitate marcantă a vieții politice nigeriene, 
dl. Chief S. Adebo conduce din acest an Institu
tul Națiunilor Unite pentru formarea cadrelor și cer
cetare (UNITAR). Prezent în această ca
litate la lucrările reuniunii O.N.U., care s-a des
fășurat zilele trecute la București, domnia șa a avut 
amabilitatea să ne răspundă la cîteva întrebări, 
după o expunere pe care a ținut-o la sediul Aso
ciației de drept internațional și relații internațio
nale.

Pentru început, convorbirea 
lui și sarcinilor UNITAR în 
O.N.U.

vizează modul de realiza
re a transferului de cu
noștințe tehnice din țări
le dezvoltate în țările în 
curs de dezvoltare. Și în 
acest domeniu colaborarea 
internațională se afirmă 
ca o sursă de progres pen
tru numeroase țări. Din 
discuțiile pe care le-am 
purtat în ultima vreme 
mi-am dat seama că este 
așteptat cu un deosebit 
interes studiul privitor la 
problemele economice și 
sociale ale țărilor mici, la 
rolul lor în organizațiile 
internaționale-, în 
în cadrul O.N.U.

special

s-a axat asupra rolu- 
familia organismelor

desfășoară în mod con
cret activitatea în cele 
două direcții principale 
de acțiune ale Institu
tului 7

— Modalitatea princi
pală de perfecționare a 
cadrelor naționale constă 
în organizarea unor 
eursuri de 2—6 luni pen
tru specialiști din diver
se țări și din diverse do
menii. în domeniul diplo
mației, de pildă, Institu
tul nostru are organizate 
două cursuri, la Geneva, 
pentru tinerii diplomați 
din țările în curs de dez
voltare și la New York 
pentru cei din țările dez
voltate. Alte cursuri ur
măresc perfecționarea 
specialiștilor din diverse 
țări în domeniul asisten
ței tehnice. Astfel de 
cursuri există în Africa, 
Ia Dakar și în America 
Latină la Quito, urmînd 
ca în viitorul apropiat să 
se deschidă un curs și 
pentru Asia.

continuare, interlo-în
cutorul nostru s-a referit 
la studiile elaborate de 
Institut.

în final, dl. 
s-a oprit la 
rarea dintre România și 
UNITAR, făcînd și li
nele aprecieri asupra ac
tivității desfășurate de
țara noastră la O.N.U.

Adebo 
colabo-

(Urmare din pag. I)

Pieței

ideea 
Piețe

avantajoasă 
mărfurile pro- 

din S.U.A. Tot- 
comerțul dintre

organism, 
convocată pen- 

analiza, dificul- 
întîmpinate de 
organism, pre

stabilit de 
să vizităm 
din guver- 
principalele

celor cinci 
centro-ame- 
înrăutățesc 

Deficitul co- 
exterior al

Sîmbătă, la sfîrșitul 
unei zile de dezbateri, 
la San Salvador, capi
tala Republicii Salva
dor. participantii la 
conferința președinți
lor din țările membre 
ale Pieții comune a 
Americii Centrale, la 
care ia parte și pre
ședintele S.U.A., John
son, au adoptat un do
cument denumit „De
clarația de la San 
Salvador". Conferința 
președinților din Gua
temala. Honduras, Ni
caragua, Salvador și 
Costa Rica — membre 
ale acestui 
a fost 
tru a 
tătile 
acest
cum și diferite aspec
te ale relațiilor dintre 
țările membre și 
S.U.A.

înființată acum șap
te ani, Piața comună 
centro-americană și-a 
proclamat ca țel sti
mularea dezvoltării e- 
conomice a țărilor 
membre șl intensifi
carea comerțului din
tre parteneri prin in
stituirea unor taxe va
male protecționiste la 
produsele țărilor mem
bre și ulterior des
ființarea barierelor va
male în aria 
comune.

Faptul că 
creării acestei 
comune a fost lansată 
o dată cu faimosul 
program al S.U.A.
pentru America Lati
nă, „Alianța pentru
progres", arată că pa
ternitatea acestei idei 
aparținea de fapt mo
nopolurilor nord-ame- 
ricane, care preferă 
să trateze cu o enti
tate geografică mai 
mare decît cu fiecare 
din minusculele state 
respective. De altfel, 
intenția S.U.A. era ca 
Piața comună a „ce
lor 5“ să constituie 
pionierul unei forma
ții asemănătoare la 
scara întregii Americi 
Latine.

Experiența n-a fost 
însă cîtuși de puțin în
curajatoare pentru la- 
tino-americani Statis
tici recente arată că de 
fapt, rezultatul con
cret al acestei „inte
grări" a fost transfor
marea zonei într-o re
giune închisă pentru

produsele celorlalte 
țări latino-americane 
și într-o piață de des
facere 
pentru 
venite 
odată, 
membrii comunității a 
rămas scăzut. Schim
burile comerciale rea
lizate între partenerii 
Pieței comune repre
zintă doar 13—14 la 
sută din importul total 
al regiunii. Aceasta se 
datorește, pe de o par
te, orientării aproape 
unilaterale a econo
miei acestor țări și, pe 
de altă parte, con
curenței produselor 
nord-americane. După 
cum arată agenția 
Associated Press, ba
lanțele comerciale ex
terne ale 
republici 
ricane se 
continuu, 
merțului 
acestor țări a crescut 
de la 208 milioane de 
dolari în 1966 la 234 
milioane de dolari în 
mai puțin de un an. 
Factorii care concu
rează la aceasta țin 
atît de situația in
ternă din fiecare 
țară, cît și de conjunc
tura economică mon
dială. Țările acestei 
zone depind din punct 
de vedere economic de 
exportul produselor a- 
gricole tradiționale : 
banane, cafea, cacao, 
bumbac ; or, prețul a- 
cestor produse pe pia
ța mondială a înregis
trat în ultimii ani per
manente scăderi. Tot
odată, Piața comună 
centro-americană —,
după cum arată Fran
ce Presse — „a suferit 
repercusiunile dificul
tăților balanței de 
plăți a S.U.A.", în sen
sul restrîngerii im
porturilor.

La aceasta se adau
gă și recenta dispută 
cu privire la majora
rea taxelor vamale cu 
30 la sută la produsele 
importate de „cei 5“ 
din alte țări. Măsura 
menită să protejeze 
producția internă a 
acestor țări și astfel 
să reimpulsioneze me
canismul Pieței co
mune a Americii Cen
trale. a întîmpinat o 
vie opoziție din par
tea parlamentelor din 
Guatemala, Honduras, 
Salvador și Costa Rica,

deoarece noile taxe ar 
duce la o majorare a 
prețurilor bunurilor 
de consum în condiții
le în care aceste pre
țuri sînt în continuă 
creștere. Deoarece Ni
caragua s-a grăbit 
să aprobe sporirea ta
xelor, generalul Anas- 
tasio Somoza, pre
ședintele Republicii 
Nicaragua, a amenin
țat că se va retrage 
din Piața comună dacă 
ceilalți parteneri nu 
vor aplica noile taxe 
vamale pînă la 1 au
gust. Eventuala retra
gere a Nicaraguei, se 
apreciază în unele 
cercuri economice din 
America Centrală, ar 
însemna „în fapt sfîr
șitul Pieței comune".

Reuniunea de la 
San Salvador a fost 
destinată să caute 
soluții pentru aces
te neînțelegeri, cît și 
noi mijloace de „rea
nimare" a acestui or
ganism bolnav, în spe
cial cu ajutorul Ștafe
telor Unite. în docu
mentul adoptat, 
șase președinți 
angajat „să, perfecțio
neze Piața comună 
central-americană" și 
„să coopereze în ve
derea dezvoltării eco
nomice și sociale" a 
țărilor care fac parte 
din acest organism, iar 
președintele Johnson, 
a anunțat că Statele 
Unite au hotărît să a- 
corde credite, însu- 
mînd 65 milioane do
lari, pentru dezvolta
rea economică a re
giunii. Din această 
sumă, 30 milioane do
lari sînt destinați 
creării unui „fond 
central-american de 
integrare economică".

In ciuda acestor de
clarații, precum și a 
documentului adoptat 
de cei șase, în unele 
cercuri din America 
Centrală se consideră 
că rezultatele concrete 
ale acestei reuniuni cu 
intenții „salvatoare" se 
vor limita la reafir
marea importanței pe 
care Statele Unite o 
acordă dezvoltării și 
progresului integrării 
economice a Americii 
Centrale, cu rezultate 
tot atît de puțin pal
pabile ca și „Alianța 
pentru progres".

Dan MUN’TEANU

Starea sănătății 
dr. Blaiberg 
se înrăutățește

CAPETOWN 7 (Agerpres). — E- 
chipa de chirurgi a spitalului 
Groote Shuur, condusă de prof. 
Christian Barnard, pare să fi re
nunțat, cel puțin pentru moment, 
la practicarea unei a doua grefe 
cardiace pentru a salva viața cele
brului pacient Philip Blaiberg. Sta
rea sănătății acestuia s-a agravat 
în ultimele 48 de ore, ultimul co
municat medical menționind apari
ția unei hepatite însoțită de com
plicații pulmonare. După cum au 
anunțat duminică surse ale spita
lului, bolnavul ar fi refuzat să ac
cepte o a doua transplantare de 
inimă și nu a semnat un docu
ment care autoriza operația, în ciu
da faptului că fusese găsit deja un 
donator.

— Cunosc România din 
cărți și din urmărirea ac
tivității ei la Națiunile 
Unite. Pot să afirm că 
simțămintele mele cores
pund întru totul cu cele 
ale țării dumneavoastră, 
care urmărește cu con
secvență promovarea în 
cadrul O.N.U. a unui spi
rit de înțelegere între po
poare și cooperare inter
națională. De aceea am 
dori ca între UNITAR 
și instituțiile române de 
specialitate să se stabi
lească o colaborare utilă 
și în același timp reci
proc avantajoasă. Condu
cerea Institutului ar fi, 
de asemenea, interesată 
să atragă cît mai mulți 
specialiști români la în
tocmirea studiilor sale. 
Iar ca o dorință persona
lă, aș vrea ca unul din 
viitoarele seminarii ale 
UNITAR să se desfășoare 
la București

Radu BOGDAN

— Pentru studiile pe 
care le face, UNITAR 
apelează la cei mai renu- 
miți specialiști din lume. 
Un asemenea specialist e- 
fectuează o vastă investi
gație asupra respectivei 
teme, urmîrid ca apoi o 
echipă internațională să 
tragă concluziile. în felul 
acesta studiul capătă o 
valoare deosebită și se 
dovedește foarte eficace 
pentru cei interesați. Din
tre studiile aflate în curs 
de elaborare m-aș opri 
doar la cîteva. Unul din
tre acestea, spre exem
plu, analizează cauzele e- 
xodului de „capital inte
lectual". o problemă, după 
cum știți, de importanță 
vitală, mai ales pentru ță
rile în curs de dezvoltare, 
care și așa suferă de o 
penurie acută de cadre 
calificate. Un alt studiu

agertțiite de presă țransmi|
ricanilor. Cîteva persoane au fost ră
nite.

Deschiderea oficială a tra
diționalei „Săptămîni a Mării 
Baltice’ a avut loc duminică la 
Rostok — orașul care sărbătorește în 
aceste zile 750 de ani de existență. 
La această manifestare participă re
prezentanți din R. D. Germană, din 
celelalte țări limitrofe cu Marea Bal
tică, precum și din Norvegia și Islan
da. în tribuna oficială au luat loc 
conducători de partid și de stat ai 
R.D.G., precum și numeroși oaspeți. 
Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., care a subli
niat că pacea și securitatea pe conti
nentul european pot fi realizate nu
mai dacă există relații normale între 
toate statele europene.

La 6 iulie într-o serie de regiuni 
din Cehoslovacia și-au început lucră
rile conferințele regionale extraordi
nare de partid ale P.C. din Ceho
slovacia — transmite agenția C.T.K. 
La conferințe iau parte delegați ai 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Con
ferințele regionale extraordinare de 
partid se desfășoară în regiunea Cehia

de nord, regiunea Cehia centrală, re
giunea Moravia de sud, regiunea 
Cehia de vest, regiunea Slovacia de 
est, regiunea Cehia de sud, regiunea 
Cehia de est

Salariat!! companiilor Inter
nationale de transporturi ae
riene libaneze au decla
rat sîmbătă seară grevă. 
Greviștii revendică garantarea slujbe
lor și se împotrivesc concedierilor a- 
buzive ce le fac conducerile acestor 
companii.

Poliția din orașul Paterson 
(statul New Jersey) a arestat 
35 de persoane în cursul celei 
de-a cincea nopți de demonstrații și 
tulburări desfășurate în ghetoul popu
lației de culoare și în cartierul porto-

Comitetul special pentru 
definirea agresiunii, compus 
din juriști experți din 35 de țări, care 
urma să formuleze o definire a agre
siunii, nu a ajuns la nici un acord 
după cinci săptămîni de discuții. A 
fost adoptată o rezoluție prin care se 
propune organizarea unor noi ședințe 
pînă la sfîrșitul anului 1968, Comitetul 
urmînd să se întrunească la Geneva 
sau la New York.

Generalul Yakubu Gowon, 
șeful statului nigerian, a 
sosit la Lagos, după vizita întreprin
să în Ciad. în cursul șederii sale la 
Fort Lamy, capitala Ciadului, Gowon 
a avut convorbiri cu președintele 
Franțois Tombalbaye, care și-a expri
mat înțelegerea față de problemele 
actuale care se află în fața Nigeriei, 
exprimîndu-și sprijinul pentru unitatea 
și paced în această mare țară africa
nă. înainte de plecare, generalul Go
won a declarat că guvernul federal 
nigerian rămîne dispus de a relua 
convorbirile cu Biafra

Ansamblul studențesc de cîntece și dansuri populare „Doina", în timpul 
unui spectacol prezentat în aer liber la Aix-les-Bains . (Franța), în cadrul 

săptămînii românești care a fost inaugurata aici la 6 iulie

lungime. De o parte și de alta a 
șoselei se desfășoară, pe mii de hec
tare, plantațiile cu viță de vie, în 
timpul dominației franceze suprafețe 
întinse fiind plantate cu vii. In pre
zent, deși tunisianul consumă puțin 
vin, țara produce în jurul unui mi
lion și jumătate de hectolitri, de ca
litate superioară. Dar imaginea do
minantă pe care ți-o lasă peninsula 
Cap Bon este succesiunea de livezi 
de citrice, lămîiul și portocalul gă
sind aici condițiile cele mai favora
bile din întreaga țară. în guvernora- 
tul Sahel, desfășurat de-a lungul u- 
nei elipse, desenată între golfurile 
Sousse și Gabes, drumul intersec
tează o pădure de măslini, lungă de 
aproape o sută de kilometri. Sîntem 
în patria măslinului — în această re
giune se găsesc 16 milioane de arbori 
care asigură două treimi din pro
ducția de ulei a țării. întovărășind 
marea puțin adîncă, dealuri cu pantă 
dulce întretaie depresiuni plantate 
cu livezi de măslini, în care stau 
ascunse sute de sate, populate brusc 
în perioada culesului.

Potrivit programului 
gazde am avut prilejul 
cooperativa „El Azima" 
noratul Beja, una din . 
regiuni cerealiere ale țării. Coopera
torii își exprimau satisfacția că anul 
acesta, spre deosebire de ultimii ani, 
ploaia a venit la timp asigurînd o 
recoltă bună. Președintele coope
rativei a evocat în cuvinte pline de 
prețuire impresiile prilejuite de o 
vizită recentă în țara noastră, care 
i-a facilitat cunoașterea vieții și 
muncii țăranilor cooperatori din Ro
mânia.

Traseul vizitei noastre taie centrul 
si sudul țării, sau, așa cum îi spun 
localnicii, „zona pămînturilor vitre
gite". De-a lungul întregii istorii a- 
ceastă zonă a fost mai săracă și, ca 
urmare, rămasă mai în urmă față 
de regiunile din nord datorită, în 
primul rînd, naturii însăși, caracte
rizată prin insuficiența și neregula-

ritatea precipitațiilor atmosferice, 
prin relieful nefavorabil și influența 
negativă a deșertului. In plus, dife
rența naturală între cele două părți 
ale Tunisiei a fost mult timp adîncită 
de acțiunea omului, a cuceritorilor 
străini care nu s-au interesat decît 
de regiunile bogate.

Ne oprim în mijlocul acestei re
giuni sărace în fața unei clădiri noi. 
Pămîntul nefertil, lipsa de verdeață 
și apă nu sînt de natură să atragă 
oamenii. De aceea, în depărtare, se 
vede rar cîte o așezare omenească. 
Aici statul tunisian a creat una din 
numeroasele școli apărute după eli-

viața însăși. De altfel, apeductele ro
mane, bazinele aghlabite și alte nu
meroase vestigii ale trecutului dove
desc că apa a constituit totdeauna 
o problemă de maximă gravitate 
pentru locuitorii acestor pămînturi.

în anii independenței, potrivit sar
cinilor planului de zece ani, aici a 
început o bătălie aspră împotriva 
vicisitudinilor naturii, pentru stabili
zarea populației nomade. Au fost 
deschise șantiere pentru punerea în 
valoare a pămîntului, s-a trecut la 
foraje de adîncime pentru captarea 
apelor din subsol, s-au întreprins 
măsuri pentru protecția solurilor.

apărute în această regiune unde îna
inte stăpîneau sărăcia și mizeria, 

în stepa presahariană vizităm mi
nele de fosfați de la Metlaoui, Tuni
sia ocupînd unul din primele locuri 
în lume în producția de fosfați na
turali. Lucrătorilor de aici statul le-a 
pus la dispoziție locuințe, spital, școli 
elementare și un liceu, lucruri de 
neimaginat în zilele dominației străi
ne.

Poporul tunisian face mari efor
turi pentru a depăși numeroase ob
stacole : rămînerea în urmă a eco
nomiei, lipsa de cad.re, piața internă 
restrînsă. Potrivit planului de 10 ani,

Pașii Tunisiei
berare. învățătorul ne spune că elevii 
provin din casele existente pe o rază 
de cinci kilometri. Copiii. îmbrăcați 
modest, dar îngrijit, deslușesc abe
cedarul limbii arabe sau își însușesc 
primele noțiuni de aritmetică ori 
geometrie elementară. Sînt într-ade- 
văr demne de subliniat eforturile fă
cute de Tunisia independentă pentru 
curmarea neștiinței de carte, pentru 
luminarea poporului. In această pri
vință cred că sînt elocvente cîteva 
cifre : în 1955 erau cuprinși în școli 
aproa-pe 150 000 copii din cei 770 000 
de vîrstă școlară, iar în 1966 erau 
480 000 de băieți și 255 000 fete. Și 
procentul este în continuă creștere. 
După eliberare, învățămîntul ele
mentar de șase ani a devenit obliga
toriu și gratuit iar școlile islamice 
au fost incluse în învățămîntul na
țional și orientate potrivit spiritului 
școlii publice.

Vizitînd regiunea continentală în
țelegi mai bine de ce pentru tuni- 
sieni, ca și pentru celelalte popoare 
arabe, problema apei se confundă cu

contra eroziunii, pentru reținerea a- 
pei provenită din ploi și supusă efec
tului de evaporare accelerat de vînt 
și de soare. în felul acesta a fost 
absorbită o parte din numărul mare 
de șomeri existenți ca urmare a sub
dezvoltării, s-au constituit centre a- 
gricole, au apărut așezări omenești 
într-o zonă care înainte nu cunoștea 
decît creșterea oilor sau strîngerea 
ierbii alfa. în lupta pentru dezvolta
rea agriculturii, s-a trecut la înfăp
tuirea unui impresionant 
de reîmpădurire ; 
duminică de 
popor participă 
bori.

în apropiere 
nordul guvernoratului Gafsa, am o- 
prit într-unul din satele nou cons
truite în zona terenurilor redate a- 
griculturii. Am discutat cu oamenii 
care, după secole de nomadism, s-au 
stabilizat în locuințe curate, ospita
liere, grupate în jurul școlii. Acesta 
este unul din simbolurile vieții noi,

program 
anual în ultima 

noiembrie întregul 
la plantarea de ar-

de Sidi-Bou-Zid, în

în prezent se desfășoară procesul de 
industrializare a țării care urmărește 
în primul rînd, dezvoltarea industriei 
extractive și prelucrătoare, reorga
nizarea și modernizarea artizanatului 
în vederea resorbirii șomajului, creș
terii și diversificării producției bu
nurilor de consum, asigurării unui 
nivel de viață decent pentru toți oa
menii muncii. Statul a naționalizat 
bunurile aparținînd cetățenilor străi
ni, a stimulat investiția de capital, 
autohton sau străin, rezervîndu-și o 
participare majoră în industriile mi
nieră, metalurgică și chimică. Potri
vit statisticilor oficiale, aproape 70 
la sută din producția industrială a 
anului 1967 a fost realizată în secto
rul de stat.

Ne oprim în orașul Gafsa, așezare 
romană acum aproape două milenii. 
De pe vremea aceea, în mijlocul ora
șului au mai rămas piscinele 
romane alimentate cu ape termale. 
Acum, copiii se aruncă de pe acope
rișurile caselor învecinate în ama 
adîncă de patru metri și de o mare
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limpezime. Aici vizităm o cooperati
vă de covoare în care lucrează nu
meroase fete. Vorbindu-ne despre 
condițiile lor de viață, una dintre 
fete ne spune că, începînd de la 1 mal 
femeia tunisiană se bucură de sala
riu egal, la muncă egală cu a bărba
tului. De altfel, încă din primul an 
de independență, statul tunisian a 
eliberat femeia de unele servituti 
seculare, potrivit cărora căsătoria era 
hotărîtă de părinți, consta într-o 
tranzacție comercială, soțul avînd 
dreptul de a divorța după bunul plac 
și de a reține copiii. O conducătoare 
a femeilor tunisiene, referindu-se la 
faptul că acum majoritatea au dat 
jos voalul care le acoperea chinul, 
merg la școală, pot să facă plajă, 
sport, să muncească în toate dome
niile, ne spunea că femeia a dobîndit 
„dreptul la soare și lumină".

în cursul vizitei în Tunisia localni
cii au repetat de atîtea ori: „dobîn- 
direa independenței nu reprezintă 
decît începutul luptei pentru o viață 
demnă, pentru prosperitate". Po
porul tunisian se găsește angrenat în 
bătălia consacrată eliminării sechele
lor coloniale, înlăturării subdezvol
tării economice și culturale, îmbu
nătățirii nivelului de trai. In locul 
caselor insalubre se ridică locuințe 
moderne, tractorul înlătură plugul 
de lemn tras de cămilă, școala pre
zentă peste tot alungă ignoran
ța, o industrie și o agricultură 
în plină dezvoltare înlocuiesc viata 
patriarhală de odinioară, șomerii de 
ieri muncesc pentru înflorirea țării, 
căile ferate și șoselele asfaltate în
locuiesc transportul arhaic cu cămile 
și asini, în locul deșertului apar cen
tre agricole, Tunisia făcînd pași im- 
pet.uoși pentru a asigura poporului o 
viață demnă.

Este o plăcere pentru un cetățean 
al țării noastre să constate sentimen
tele de prețuire pe care poporul tu
nisian le nutrește față de țara noas
tră. dorința ca legăturile de prietenie 
și cooperare româno-tunisiene, exis
tente în 
în viitor 
popoare, 
greșului.

prezent, să se dezvolte șl 
spre binele ambelor noastre 
în interesul păcii și pro-
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