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ARATURILA

mtre- 
foraj 

săparea

Colectivele 
prinderilor de 
au terminat 
primelor șase sonde 
de mare adincime 
din (ara noastră. Lu- 
crînd cu instalații 
moderne de mare ca
pacitate, petroliștii 
noștri au realizat, în 
bune condiții tehni
ce. adîncimi între 
4 500 și 5 300 de me
tri. Un colectiv de 
sondori al Trustului 
de explorări geologi
ce din cadrul Minis-

Marti 3 august 1965

record de fore/

la adincime
Ierului Industriei Pe
trolului și Chimiei a 
atins pentru prima 
dată în țara noastră 
o adîncime record de 
5 315 metri cu insta
lația de foraj 3 DFI- 
200, realizată de con
structorii de utilaj 
petrolier de la Uzina 
„1 Mai“ din Ploiești.

Sondorii, inginerii 
și maiștrii din indus
tria de foraj și-au în
sușit într-un timp 
scurt tehnica compli- 

a forajului de

mare adincime. Ex
periența acumulată 
pînă în prezent, pre
cum și realizarea în 
țara noastră a unor 
instalații de foraj de 
mare capacitate cum 
sint instalațiile tip 3 
DH-200 și 4 DH-315, 
cu care au fost 
zestrate 
petrolifere, 
premisele 
forajului
adîncime în mai mul
te regiuni ale țării.

în- 
șantierele 
au creat 
extinderii 

de mare

angalia — prima zi 
de august 1965. în 
această dimineață 
cerul și marea și-au 
contopit culorile, 
făcînd să dispară 
linia orizontului în

care briza flutură steaguri multi
colore ce alcătuiesc marele pa
voaz arborat de-a lungul cheiu- 
rilor și deasupra navelor de 
luptă aliniate în port. Este ziua 
marinei R.P.R. și mii de oameni 
ai muncii veniți la odihnă sau 
localnicii așteaptă cu nerăbdare 
deschiderea festivităților 
ționale.

In aplauzele mulțimii, 
în avanport tovarășii 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al P.C.R., 
Chivu Stoica, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, general de 
armată Leontin Sălăjan, minis
trul forțelor armate ale R. P. Ro
mâne. Vasile Vîlcu, prim secre
tar al Comitetului regional Do- 
hrogea al P.C.R.

Sint prezenți general-maior Ion 
Coman, s'ecretarul Consiliului 
Politic Superior al Forțelor Ar
mate, și general-maior Vasile 
Ionel — adjuncți ai ministrului 
forțelor armate, generali și ami
rali. La bordul unei nave mili
tare se află atașați militari acre
ditați în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește raportul viceamiralului

tradì-

sosesc 
'Nicolae,

Grigore Marteș, comandantul 
marinei militare.

Conducătorii de partid și de 
stat urcă apoi pe puntea navei 
comandant. La bordul unei șa
lupe, ministrul forțelor armate 
însoțit de comandantul marinei 
militare, trece în revistă navele 
militare ancorate în port.

Se dă. citire ordinului Ministru
lui Forțelor Armate cu prilejul 
zilei marinei, apoi în acordurile, 
Imnului de Stat 21 de salve de 
artilerie fac să se cutremura 
apele și văzduhul. Din zările ce
rului o pasăre de metal, ca o să
geată, taie azurul într-o linie 
perpendiculară pe apele
Este un avion supersonic coman
dat de pilotul de clasă locote- 
nent-colonelul Alexandru 
care execută cu aparatul său fan
tastice acrobații. Prezența lui și 
a escadrilelor care trec pe dea
supra pentru a aduce salutul

mâni.

Marcii.

aviatorilor, bravilor și încercați- 
lor marinari, simbolizează colabo
rarea și frăția de arme in misiu
nile de luptă. De undeva, din 
largul apelor mării, apare' Nep- 
tun, zeul mărilor, instalat pe o 
torpilă care spintecă apele în 
viteză, escortat de două elicop
tere. El s-a instalat pe un tron 
de purpură de la bordul unei 
nave, felicită echipajele marinei 
noastre militare de ziua lor, de
clară solemn că în cinstea aces
tui eveniment a potolit furia 
apelor și a. furtunilor și deschide 
tradiționalele jocuri marinărești, 
care îmbină curajul, cu măiestria 
celor ce le execută.

100 de marinari înscriu pe lu
ciul apelor cu trupurile lor ini
țialele scumpe tuturor — R.P.R. 
și P.C.R. Urmează evoluția am
barcațiunilor sportive și a celor 
din dotarea navelor în care echi
pajele se întrec pentru a obține

noi performanțe. Apoi se execută 
gimnastică de ponton. Două nu
mere din program stîrnesc un in
teres deosebit: de la bordul unui 
elicopter se lansează în ană 
scafandri care parcurg o distantă 
de mare fond; un alt elicopter 
execută demonstrații de salvare 
a unui naufragiat pe care îl ri
dică de pe suprafața apei cu un 
cablu.

Obișnuite în asemenea festivi
tăți, jocurile vesele stîrnesc în 
aceeași măsură buna dispoziție și 
interesul pentru măiestria și înal
ta pregătire a marinarilor noștri. 
Zeci de marinari își încearcă agi
litatea în „hora, rațelor“ pe care 
trebuie să le prindă înotînd și în 
capturarea purcelului suspendat 
pe un școndru deasupra apei.

GEORGE MIHÀIESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

La 18 ani. Elena Țăruș, proaspătă absolventă a grupului școlar 
„I. Rangheț" din Capitală se numără printre cei mai destoinici 

și entuziaști monlori ai Termocentralei din Iași

Aplauze pentru solii
populare

• In decorul

litoralului
Teatrul de vară din Ma

maia, locul în care se desfă
șoară cele mai importante 
competiții artistice ale anului, 
a găzduit duminică seara pri
mul spectacol din cadrai celui 
de al 11-lea Festival ;il cîn
tecului, dansului și portului 
popular. La rampă erau pre
zenți artiștii amatori ai ansam
blului regional Banat. în bănci 
— peste 1 000 de spectatori, 
oameni ai muncii veniți Ia o- 
dihnă pe litoral și turiști stră
ini dornici să vadă și să cu
noască încă o dată neprețui
tele comori ale bogatului no
stru folclor. Se deschide cor
tina. Pe fundalul care su
gerează aurul cîmpiilor bănă
țene și tezaurul înțelepciunii 
populare, întruchipat în cîteva 
motive decorative —- evoluea
ză într-un inspirat prolog — 
întregul ansamblu. Privirile nu 
știu pentru moment ce să re
țină mai repede : armonia cu
lorilor și frumusețea motivelor 
de pe costume, grația, impe
tuosul ritm al dansurilor, sau 
inegalabila frumusețe a cînte- 
celor.

Horele flăcăilor și fetelor din 
satele bănățene și-au trimis aci 
la Mamaia, tot ce au mai 
frumos, mal expresiv și mai 
reprezentativ. Costumele lor 
sint fără pereche. Un grup 
vocal cîntă „Fluieraș fluie
ra?“, iar Luca Novac, Costa 
Ion Jardea și Mihuț Jardea 
fac deopotrivă taragotul, să 
plîngă și chiuie de bucurie.

Aplauzele la scenă deschisă 
răsplătesc măiestria interpreți- 
lor, și exprimă, în același timp,

pe această cimpie a soarelui 
a îneîntat timp de două ore 
sutele de spectatori. Fluierul 
și cavalul, naiul și cobzcr, cim
poiul și ocarina și-au împletit 
viersul imiie-l.it cu vîrtejul a- 
mețitor al Călușului și sîrbei 
cu Brîul batrînesc sau hora.

La Predeal, clujenii au răs
puns cu același entuziasm 
dînd grai bucuriei de a munci 
și trăi liber prin cîntece și 
dansuri — neasemuite valori 
de ritm și culoare.

ȘERBAN RADULESCU

M. GEORGE

(Continuare in pag. a Il-a)

• Pe Valea
Prahovei

Duminică, la Sinaia și Pre
deal, în sala Cazinoului și 
respectiv a Casei de cultură, 
s-a deschis intr-un cadru 
festiv a doua ediție a Festi
valului cîntecului, dansului și 
portului popular, prilej de a- 
firmare a minunatului tezaur 
folcloric plămădit pe meleagu
rile patriei. Spectatorii, oameni 
ai muncii aflați la odihnă, vi
zitatori de peste hotare, avi
zați prin interesante expoziții 
de fotografii cu imagini din 
activitatea artistică de ama
tori, iar la Predeal și printr-o 
autentică expoziție a portului 
popular, a ceramicii și sculp
turii în lemn, tiu urmărit cu 
legitim interes evoluția pri
milor mesageri: artiștii ama
tori din regiunile București și 
Cluj.

Rapsodia Bărăganului — 
prezentată la Sinaia de An
samblul folcloric al regiunii 
București — un original bu
chet de cîntece și dansuri de

Viteza zilpioâ,
Ain

n raionul Găești 
imperativul zilei 
este terminarea 
treierișului și exe
cutarea arăturilor 
de vară. Prjmul po- 

făcut la Morteni. Aici, 
pe aproape 1 500 degrîul de

hectare a fost strîns la vreme. 
O bună parte însă a fost recol
tat cu secările pentru că era 
culcat. Acum se treieră din plin. 
Snopi de pe cile 80—100 de 
hectare au fost strînși în stoguri 
mari la un Joc. Au fost repar
tizate cite 20 de atelaje pentru 
transportul sacilor și al plevei. 
Paiele se strîng alături in șire 
de cite 10—15 vagoane, lingă 
drumurile de acces. Acest mod 
de organizare a impus antre
narea unui mare număr de 
brațe de muncă și multă opera
tivitate.

— Cum aii reușit să cuprin-

creștere !
deți pe toti tinerii acolo unde 
cerințele sint mai mari ? —- l-am 
întrebat pe Gheorghe Pană, se
cretarul comitetului U.T.M. pe 
cooperativă.

— Foarte simplu. l)e treaba 
asta nu m-am ocupat numai 
cu. Toți membrii comitetului 
U.T.M. participă, de obicei, la 
ședințele operative de lucru 
care se țin seara. Aici aflăm to
tul pentru <> doua zi. în fuuijhn 

■de cerințe, membrii birourilor 
organizațiilor U.T.M. pe brigăzi 
ii anunță pe toți tinerii unde 
vor merge împreună a doua zi. 
Iată, de pildă, cum au lucrat pe 
ziua de 29 iulie: 120 la cele 
trei arii, din care: 10 pe ba
toze, 30 la transportul snopilor 
și mînuirea sacilor la cintar, 36 
la transportul griului la maga
zii, iar restul la strinsul și clă- 
ditul paielor în șire. Alți 60 sint 
la transportul amendamentelor

(Continuare în pag. a Il-a)

calcaroase, 40 la transportul și 
împrăștiatul gunoiului de grajd 
pe sole indicate de ingineri, iar 
un număr de 30 de tineri se 
află la alte lucrări, la grădină 
și strinsul finului.

— Cîți au lipsit de ia muncă 
in această campanie?

— Niciunul — confirma tova
rășul Marin Enache, președin
tele unității. Faptul că, alături 
de cei virstnici, tinerii .fiu fost 
prezenți la muncă zi de zi, o a- 
rată rezultatele. Pînă acum a 
fost treierată recolta de pe a- 
proape 1 100 de hectare; s-au 
strîns în clăi paiele de pe 700 
de hectare, s-au transportat la 
cimp 400 de tone de amenda
mente și 400 de toile de îngră
șăminte naturale.

— Dar la arături ce realizări 
sint ?

— Aici am rămas de căruță. 
La noi lucrează trei brigăzi de 
mecanizatori de la S.M.T. Teiu, 
raionul Costești. Din cele 36 
de tractoare ar trebui să se are 
cu 20. Multe se defectează ; 
noaptea nu ară decît două pen
tru că restul n-au faruri. Apoi 
lipsa de disciplină a unor me
canizatori...

Am stat de vorbă cu mecani
zatorii din brigada lui Ilie Chi- 
roiu. Toți sint tineri. Niciunul 
nu cunoaște cine e organizator 
de grupă U.T.M. Nu s-a ținut 
nici o ședință de grupă. Grupa 
U.T.M. nu acordă nici un spri
jin șefului de brigadă. Tractoa
rele stau mult degeaba. S-a 
calculat că în 24 de ore nu se 
realizează nici măcar 2 hectare 
in medie pe tractor. Pentru a- 
bateri repetate de la disciplină 
Iancu Cantemir, Dumitru Co- 
man și Ion Burtică au fost sanc
ționați pe linie administrativă. 
Curios că organizația U.T.M. din 
stațiune n-a avut nici o iniția
tivă în acest sens. Nu a pus 
in discuția tinerilor aceste aba
teri, nu s-a analizat in adună
rile generale niciodată proble-

Călușarii ,din Frumoasa (reg. București) pe scena Festivalului cîntecului, dansului și por
tului popular.

NICOLAE BARBU

Foto : O. PLECAU (Continuare în pag. a Il-a)

■I

Pe șantierul Ploiești-nord

onsfătuirea proiec
tant - constructor - 
beneficiar, avînd ca 
temă analiza cali
tății lucrărilor de 
construcții pe șan
tierul Ploiești-nord

se anunța interesantă. „A- 
colo se va spune lucrurilor pe 
nume" — ne-a asigurat tovară
șul Constantin Teodorescu, di
rectorul întreprinderii de locu
ințe și localuri Ploiești, după ce 
— în calitate de beneficiar 
principal —• ne-a informat des
pre stadiul lucrărilor pe acest 
șantier.

Intr-adevăr, la consfătuirea 
care a avut loc cu cîteva zile 
în urmă, au fost înșirate liste 
întregi cu neajunsurile con
statate pe șantier. Dar numai a- 
tît : constatări. Nici o analiză 
profundă a cauzelor care deter
mină aceste neajunsuri și care 
generează discuții permanente 
între cele trei părți. Totul s-a 
redus la a rezolva „o combina-

Nicolae Ceaușescu iehcitindu-i pe ofițerii superiori veniți in întimpinare.

Plecarea delegației Partidului celor ce Muncesc
boto: AGERPRES

din R. D. Vietnam care a participat

In timpul festivităților de la 
Mangalia

la Congresul P. C. R.
Delegația Partidului celor ce 

Muncesc din Vietnam în frunte 
cu Le Duc Tho, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului, a părăsit 
luni dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Vasile Patilineț, Ion

Ioniță, Barbu Zaharescu, Ilie 
Rădulescu, de activiști de 
partid, oameni ai muncii.

Erau prezenți șefi ai misi
unilor diplomatice și membrii 
Ambasadei R. D. Vietnam la 
București.

Membrilor delegației le-au 
fost oferite flori.

(Agerpres)

BBSS

CE /I RĂMAS „CORIJENT“ BLOCUL 210 ?
ție de trei, luate cite două" : 
constructorul — în persoana in
ginerului șef al Grupului nr. 1 
șantiere, Ionel Mirea — a dat 
vina pe proiectant și beneficiar; 
proiectantul, D.S.A.P.C. — refe
rent, arhitect 1. Tabacu, direc
tor tehnic — i-a criticat aspru 
pe beneficiar și pe constructor,- 
iar I.L.L. — prin tovarășul Teo- 
dorescu — nu a făcut parte nici 
constructorului, nici proiectan
tului, așadar, iată-i pe toți trei 
vinovați! Un adevărat lanț al 
slăbiciunilor.

Ar fi o greșeală să se afirme 
că în noul cartier ploieștean 
— care va însuma în final a- 
proape 5 300 de apartamente -— 
locuințele ar fi necorespunză
toare sau inestetice. Aici au fost 
făcute eforturi vizibile atît din 
partea proiectanților cit și a 
constructorilor de a se realiza 
un ansamblu 
stare să facă 
gențe.

Există însă

frumos, solid, în 
față oricăror exi-

și în construcții

un barometru 
înregistrează 
menelor de predare planificate, 
asigurarea ritmicității dării în 
folosință a locuințelor în tot 
cursul anului. Ce indică acest 
barometru la Ploiești ?

Ne-am propus să urmărim 
tocmai ceea ce la consfătuire 
a fost omis : . Cauzele care au 
determinat nepredarea la sfîr
șitul semestrului 1 a tuturor a- 
partamentelor planificate, la a- 
saltul de

De ce 
blocului 
30 iunie, 
sarcină de predare în acest an, 
14 sint începute în 1964? De 
ce la .blocul 300-Ploiești sud-est, 
care a fost folosit drept „com
pensator" de către constructor, 
lucrările au continuat totuși și 
în prima decadă a lunii iulie? 
La aceste întrebări, specialiștii 
beneficiarului și aproape toți 
cei 10—11 maiștri și șefi de lot, 
cu care am stat de vorbă, au

care urmărește și 
respectarea ter-

la sfîrșitul lunii iunie. 
s-a întîrziat predarea 

210, cu termen, la 
cind din cele 24 cu

dat același răspuns : slaba orga
nizare a șantierului. Care sint 
cauzele ? La 1 ianuarie, împăr
tășind din experiența celor mai 
bune șantiere de locuințe din 
țară s-a făcut și la Ploiești o re
organizare a șantierului de con
strucții pe lucrări de structură 
și lucrări de finisaj. Dar nu au 
fost luate măsuri pentru asigu
rarea decalajelor corespunză
toare între lucrări și conse
cința se cunoaște.

în decada 20—30 iunie, comi
sia de recepție a fost supusă 
unui adevărat „maraton" trebu
ind să recepționeze nici mai 
mult nici mai puțin de 430 de 
apartamente (din 587 prevăzute 
pe întregul semestru I). Mai 
este nevoie să se explice că în 
asemenea condiții nu se mai 
poate vorbi de exigență ? Chiar 
și remedierile — cite au fost 
sesizate, „în fugă" — i-au spe
riat pe constructori. Era normal. 
Sfîrșitul semestrului batea la 
ușă.

„Se creează o stare de tensi
une in jurul datei de dare in 
folosință ■— se plingea in șe
dința susamintită inginerul șef, 
tovarășul Mirea. La recepție, 
comisia, care recomandă reme
dieri, nu dă și amînări de ter
mene. Să se dea aceste amî
nări".

De ce asemenea cerințe, cind 
conducerea șantierului ar trebui 
doar să pretindă șefilor de lot 
și maiștrilor să-și respecte obli
gațiile — îndrumarea tehnică și 
urmărirea permanentă a calită
ții lucrărilor ?

Și, în loc să fie depuse efor
turi susținute pentru perfecțio
narea pe parcurs a sistemului 
adoptat, la 1 iulie, cu lucrările 
in toi, conducerea trustului a 
hotărît revenirea la vechea for
mă de organizare ,- fiecare mai
stru preia lucrarea de la fun
dație și o duce pînă la recepție.

— Și așa ar fi bine, ne-au de
clarat șefii de brigăzi Ion Ba- 
cheș, Florea Marin, Eugen Sta

te și alții. Dar cu o condiție : 
maistrul să fie în permanență in 
mijlocul oamenilor, să-i îndru
me, și să-i controleze, să asi
gure aprovizionarea punctelor 
de lucru.

Șefii de brigăzi, unii maiștri 
recunoscuți ca fiind printre cei 
mai bine pregătiți și exigenți 
ca Florea Pavel, Vasile Scarlat 
și alții, referindu-se la răspun
derea față de calitatea lucrări
lor, la creșterea continuă a ca
lificării, relatau : „Un sprijin 
prețios în acest sens îl pot da 
comitetul U.T.M. (secretar Ion 
Costache), organizațiile de bază 
U.T.M. de pe șantier. S-a dove
dit că atunci cind comitetul 
U.T.M. îndrumă cu competență 
birourile organizațiilor de bază 
U.T.M., acestea sprijină mai ac-

Ing. ARTUR IOAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Someșul

a fost stăvilit
corespondentulCLUJ (de la 

nostru)
Pe șantierul 

celuloză și hîrtie de la Dej, 
realizările zilnice semnalează a- 
propierea cind acest obiectiv 
important va intra în funcțiune. 
S-au terminat în condiții foarte 
bune lucrările barajului de pe 
Someș — lung de peste 110 m. 
— etapă importantă în construc
ția acestui obiectiv de mari pro
porții. Aici s-au derocat 15 000 
mc stîncă, locul acesteia fiind 
luat de o cantitate egală de be

ton. Pe 1 200 de metri în amonte, 
malul Someșului este întărit prin 
împietrire. Lacul de acumulare 
cu 1 600 000 mc de apă va asi
gura cei 1,6 mc de apă pe se
cunde necesară combinatului 
pentru a funcționa. Această im
portantă lucrare a fost condusă 
de tînărul inginer Gheorghe Ste- 
roiu și executată de echipele 
conduse de maiștrii Iuliu Pono- 
reanu și Marin Pastor.

Săptămîna trecută a intrat sub 
tensiune o nouă stație de trans
formare a 
care va i

Combinatului de

i curentului electric 
aproviziona cu energic 

electrică combinatul și alte între
prinderi. în prezent sc lucrează 
la circuitele de legătură între 
stație și mașinile combinatului.
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Un schimb dar fără... ex
periență.
Marile îndatoriri cetățe
nești.
Expoziția „Cultura popu
lară în regiunea Maramu
reș“.

I



I redacției
Campionatul mondial

universitar de șah
• Remiză la... Poiana Brașov
• Cehoslovacia — U.R.S.S., meci de 

mare clasă
• Florin Gheorghiu culege aplauze
• Ultimele rezultate

SINAIA (prin telefon de la trimisul nostru).
Sîmbătă dimineața șahiștii s-au urcat în auto

care și au pornit într-o excursie de o zi. Itinera
rul : Pîrîul Rece, Rîșnov, Bran, Brașov, Poiana 
Brașov, a fost pe placul tuturora, stîrnind numai 
semne de exclamare. La Poiana, străinii au fost 
atît de încîntați încit, după ce au alergat, s-au 
recreat și au jucat un îndîrjit meci de... fotbal, au 
stabilit la unison, drept rezultat al acestei fru
moase întîlniri, remiza. Nimeni n-a pierdut — 
toți au cîștigat.

Dar numai pentru ziua de odihnă remiza a 
fost acceptată unanim, jucătorii reluînd cu forțe 
sporite disputa sportivă, chiar din dimineața ur
mătoare. Sovieticii — care întrerupseseră încă de 
vineri după-amiază două partide, la scorul de 
0-2, au făcut încă o dată dovada excepționalei lor 
puteri de luptă și posibilități de analiză ce le 
posedă și au învins în ambele partide, egalînd 
scorul cu cehii 2-2. Prin victoria rapidă și măias
tră a cehului Kavalek asupra lui Hodoș, prin 
combinațiile excepționale ale sovieticului Savon 
(care, jucînd cu insistență rar întîlnită o poziție 
clară de remiză, a reușit să cîștige la Hort), prin 
jocul frumos și precis prezentat de sovietici în 
întrerupte, pe baza analizelor făcute acasă — 
acest meci a avut o înaltă clasă, fiind cel mai 
spectaculos de pînă acum.

Potențialul de joc ridicat arătat de cehi și so
vietici în aceste partide, ca și în runda urmă
toare cînd și unii și alții au învins cu 4—0 (pe 
olandezi și, respectiv, pe unguri) îi arată pe a- 
ceștia ca principalii facoriți la titlul de campion 
mondial universitar.

Echipa română a debutat în turneul final abia 
duminică — în prima rundă avînd, după cum se 
știe, zi de odihnă. Formația R. D. Germane, care 
pînă acum a avut o comportare bună dar fără să 
strălucească (victorii la Suedia și Finlanda, meci 
egal cu Izrael, și înfrîngeri la un punct diferență 
de la cehoslovaci și englezi) a ridicat jucătorilor

noștri mai multe probleme decît s-au așteptat el. 
Astfel, seara la orele 21 (cînd se întrerup partide
le) nu aveam decît jumătatea de punct cucerită 
de Nacu. Azi dimineață, în întrerupte, Pavlov 
a remizat și el, iar Florin Gheorghiu — care tot 
timpul a avut un pion în plus în fața germanului 
Hennings — a jucat excelent în final: și-a „mo
mit“ adversarul sacrificînd un nebun, și i-a dat 
pentru cîteva secunde speranța remizei pe care 
însă i-a spulberat-o imediat cu o mutare de turn 
pe cît de neprevăzută pe atît de inteligentă. 
Păcălit, Hennings a cedat, iar publicul, încîntat, 
a aplaudat.

Conducem, prin urmare, cu 2—1 în întîlnirea 
cu R.D.G., dar Stanciu a întrerupt din nou în
tr-o poziție complicată, care practic nu-i poate a- 
duce nici măcar o jumătate de punct.

In runda de astăzi după-amiază (a treia din 
turneul final) reprezentanții noștri au întîlnit 
Danemarca, pe care în preliminarii o învinseseră 
cu 3—1. La masa întîi, Florin Gheorghiu a ju
cat din nou cu Petersen, învinsul său de data tre
cută. Avînd acum negrele, ferindu-se de riscul 
unui atac forțat (și poate gîndindu-se la faptul 
că trebuie să fie odihnit mîine în meciul greu 
cu sovieticul Savon), Florin a propus remiza la 
mutarea a 19-a, iar adversarul a acceptat. Ne 
temem însă că o renunțare în grabă la luptă 
după numai 2 ore și jumătate de joc (în timp ce 
adversarii noștri cei mai tari — cehii și sovieticii 
— joacă cu dîrzenie ore în șir, agățîndu-se de 
cea mai mică șansă) nu este soluția cea mai po
trivită pentru că în clasament este prețioasă fie
care jumătate de punct. Pavlov însă a terminat 
învingător. Intr-o partidă spaniolă, adversarul 
său a ales o variantă mai veche care i-a dat lui 
Pavlov posibilități mai mari de atac și... victorie 
spectaculoasă.

Stanciu și Georgescu au întrerupt în poziții 
complicate. Dintre celelalte partide, de multă 
atenție s-a bucurat cea dintre Sovieticul Savon 
și englezul Lee — ambii neînvinși pînă astăzi. A 
cîștigat Savon.

Iată rezultatele complete ale rundei a 3-a:
Grupa A: Danemarca — România */j—(2); 

U.R.S.S. — Anglia 1—1 (2); Olanda — Ungaria 
2—1 (1); Izrael — Cehoslovacia 2—2.

Grupa B: Finlanda — Austria l‘H—2‘/2; Tu
nisia — Bulgaria 1—3; Belgia — Cuba 1—1 (2); 
Suedia — Scoția 3t/5—

în fotografia noastră : Florin Gheorghiu evoluează in compania 
șahistului A. Hennings (R. D. Germană)

PE SCURT • PE
• Duminică, în pre

liminariile 
tului mondial de 
bal, s-au 
meciuri, 
de Chile 
— zona 
Sud), Chile a învins 
cu 7—2 (4—0) echipa 
Columbiei. Jucînd 
teren propriu, la 
enos Aires, 
Argentinei 
cu scorul 
(3—0) de 
Din această 
parte echipele Argen
tinei, Paraguayului și 
Boliviei. Joi, la Asun- 
cion, echipa Paragua
yului a învins cu 2—0 
Bolivia.

★
în primul joc 

nalei turneului 
națoinal de fotbal de 
la New York, echipa 
Polonia Bytom a dis
pus cu scorul de 3—0 
(1—0) de selecționata 
orașului New York. 
Jocul a fost urmărit 
de peste 7 000 de 
spectatori. Cele două 
echipe urmează să mai 
susțină o întîlnire.

Campiona- 
fot- 

disputat două 
La Santiago 

(grupa a II-a 
America de

e Marele 
ternational

SCURT

po
Bu- 

echipa 
a dispus 
de 3—0 

Paraguay, 
grupă fac

al fi- 
inter-

premiu in- 
automobi-

listlc de la Adenau, 
disputat pe circuit (15 
ture care au măsurat 
in total 342,150 km), a 
fost clștigat de 
noscutul 
glez Jim 
pilotat 
realizlnd ____
2hO7'52“4llO (medie o- 
rară 160 km). Pe locul 
doi s-a clasat Graham 
Ulii (Anglia) in 2h08' 
08', iar pe locul ur
mător —• Don Gurney 
(S.U.A.) — 2h13’8/10.

Această probă a 
contat pentru campio
natul mondial. In cla
samentul campionatu
lui, pe primul Ioc se 
află Jim Clark cu 54 
puncte, urmat de Gra
ham Hill — 32 puncte, 
Stuart — 25 puncte șl 
Surtees — 17 puncte.

Larsen va juca cu al
bele.
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cu- 
sportiv en- 
Clark. El a 
un „Lotus', 

timpul de

• Cea de-a 6-a par
tidă a meciului de șah 
pentru 
campionatului i 
al dintre Tal și 
sen s-a termiat 
victoria marelui 
estru internațional so
vietic. Acum, scorul a 
devenit egal : 3—3. în 
următoarea partidă,

semifinalele 
mondi- 

i Lar- 
cu 

ma-

• După meciul sus
ținut Ia Kiev cu e- 
chipa U.R.S.S., selec
ționata de atletism a 
S.U.A. va sosi zilele 
acestea in R.P. Polo
nă. Atlelii americani 
vor Întîlni Ia 7 șl 8 
august la Varșovia se
lecționata R.P. Polone. 
In continuarea tur
neului european, echi
pa S.U.A. va evolua 
Ia 11 șl 12 august la 
Augsburg, In 
nla 
R.F.

compa- 
reprezentativei 

Germane.

Duminică, 8 au- 
1965, ora 9,30, se 

pe Hipo- 
Ploiești 

al

• 
gust 
va disputa 
dromul din 
Derby-ul de trap 
R.P.R.

Derby-ul este prin
cipala alergare a anu
lui, și desfășurarea lui 
a intrat în tradiția 
sportului hipic de la 
noi, primele derby- 
uri disputîndu-se încă 
înainte de anul 1900.

Alergarea este re
zervată celor mai buni 
cai de 4 ani și se va 
desfășura pe distanta 
de 3 300 m.

(Agerpres)

Atlețiî juniori la start
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La redacția ziarului 
nostru sosesc zilnic 
scrisori prin care citi
torii doresc să cu
noască condițiile și 
materiile care se cer 
la examenul de admi
tere în unele facultăți 
sau școli tehnice de 
maiștri.

în numărul de astăzi 
răspundem tinerilor :

PETRICĂ ION — Ploiești, 
COMAN DUMITRU — Sînnico- 
lau Mare.

Dorința de a vă perfecționa 
continuu este firească și aveți 
numeroase posibilități pentru 
a o realiza. Ne-ați comunicat 
că sînteți absolvenți ai scolii 
profesionale de mecanici agri
coli și aveți peste 3 ani vechi
me în producție. în acest caz 
puteți urma cursurile școlii 
tehnice de maiștri mecanici 
agricole. Concurșul de admite

lele parașutelor,

sportivii se în-

Furiati de cupo-

măie-

stadionului 
din Skoplje, 

ò 
Dar

tor
si o 
lan-
Ne-

parașutism

stadionului, 
de trei băieți 

și Ne-

GHEORGHE mitroi

a mijloc de sezon 
atletic, o sumară 
analiză a perfor- 

i manțelor înregi- 
j strate pînă acum 

arată că seniorii 
au rămas datori la

multe probe, cu toate că s-au 
disputat și campionatele repu
blicane, în timp ce juniorii la 
majoritatea probelor au avut 
evoluții meritorii.

Astfel, la recentele campio
nate ale seniorilor patru titluri 
au fost cucerite de juniori 
(ciocan : Gh. Costache, disc : 
Josif Naghi, 110 m garduri: 
Viorel Suciu și suliță : Mihaela 
Peneș) realizîndu-se cu acea
stă ocazie și patru recorduri de 
juniori (disc băieți, ciocan, 800 
m. fete și un record egalat la 
110 m. g.). Dar nu numai ti
tlurile cucerite oglindesc com
portarea juniorilor la aceste 
campionate. La multe probe, 
juniorii și chiar atleți mai ti
neri au avut comportări meri
torii. Andrei Deac 21,9 sec. la 
200 m. — performață cu care 
s-a urcat pe podiumul pre- 
mianților, 12,4 sec. la 100 m. 
timpul realizat de un alt nume 
nou : Cornelia Paveliuc, evo-

luția meritorie a Elenei Vintilă 
la garduri și lungime, prezența 
pe podium a Alexandrinei An- 
ghelescu, Aura Petrescu, Vir- 
gil Țibulscki, Horia Ștef, M. 
Caraiosifoglu și Ilie Vasile, 
Eva Mezaroș, etc. sînt dovezi 
ale unei promițătoare compor
tări.

O confirmare pe plan inter
național a bunei pregătiri a 
juniorilor noștri este și întîl- 
nirea de juniori desfășurată 
săptămâna trecută la Buda
pesta cu juniorii maghiari. 
Doar disputarea ultimelor pro
be de concurs au putut decide 
victoria atît la băieți cit și la 
fete. Victorioși în probele fe
minine și învinși de puțini la 
băieți, rezultatul constituie un 
succes, deoarece reprezentativa 
R. P. Ungare este una din for
mațiile cele mai puternice ale 
continentului, iar atleții unguri 
erau dornici să-și ia revanșa 
în urma dublei înfrîngeri (la 
fete și băieți) suferită anul 
trecut la Poiana Brașov. Pu
tem adăuga că reprezentativa 
noastră a avut și cîteva ne- 
prezentări deoarece numai cu 
cîteva zile înainte de plecare, 
antrenorii români au aflat că

de o întîlnire deeste vorba 
juniori (atleți pînă la 19 ani) 
și nu așa cum știau inițial, o 
întîlnire de tineret (atleți pînă 
la 22 de ani). Din această cauză 
ne-am prezentat cu „improvi
zații" care au determinat în 
mod firesc obținerea ultimului 
loc la băieți la înălțime, la 
disc și 800 m., iar la fete la 
200 m., înălțime și suliță.

Acum juniorii noștri sînt 
gata pentru startul unei com
petiții de amploare. In această 
săptămînă, cei mai buni juni
ori din țară se vor întîlni la 
Poiana Brașov în cadrul Cam
pionatelor Republicane. 
Miercuri și 
august, se 
concursurile 
rit „mici"

joi, 4 și 5 
vbr desfășura 
pentru junio- 

(15—16 ani) iar 
la 7 și 8 august campionatele 
juniorilor „mari" (17—19 ani). 
Totodată, paralel cu probele 
combinate ale juniorilor 
„mari" se vor desfășura și pro
bele de pentatlon senioare și 
decatlon seniori, pentru decer
narea titlurilor la aceste 
probe.

Așteptăm de la aceste con
cursuri o continuare a drumu
lui promițător parcurs de ju-

niorii noștri și de asemenea o 
ameliorare a rezultatelor la 
la unele probe deficitare: 
sprintul la băieți și fete, ca și 
demifond băieți.

„Sînt convins că această edi
ție a campionatelor pentru ju
niori va fi cea mai „tare“ din 
toate cele disputate pînă acum, 
ne-a declarat LIXANDR.U 
PÂNDELE, antrenor federal 
pentru juniori. Valoarea apro
piată la unele probe a parti- 
cipanților va prilejui întreceri 
strînse din care vor apare re
zultate de valoare. Concursu
rile vor fi un prilej de selecție 
pentru viitoarele întîlniri in
ternaționale ale juniorilor no
ștri precum 
apreciere a 
lor noștri“.

Mai sînt 
cînd 
Campionatele republicane ale 
atleților juniori. Săt-i urmărim 
cu dragoste și grijă. Ei repre
zintă „speranțele" noastre, 
schimbul nostru de mîine, care 
ne pot oferi satisfacția unor 
rezultate de valoare internațo- 
nală.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

și un criteriu de 
muncii antrenori-

puține
starterul va

ore pînă 
deschide

După campionatul internațional
de la Skoplje
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Două medalii 
trei de argint și 
de bronz — iată trofe
ele cu care parașutiștii 
români s-au întors de la 
campionatul internațio
nal „Cupa solidarității", 
care s-a desfășurat zile
le trecute la Skoplje, 
în R.S.F. Iugoslavia. Ei 
au depășit puternica 
formație a Uniunii So
vietice și echipa de pa
rașutism a R.P. Bulgare, 
cîștigîndu-și o bine
meritată apreciere.

La întoarcere am stat 
de vorbă cu conducăto
rul lotului, tovarășul 
MIRCEA FRUSINA, se
cretar general adjunct, 
al Federației Române de 
Aviație, care ne-a spus :

Echipa noastră, 
mată din trei băieți 
fată — Gheorghe 
cu, Ion Roșu, Ion 
groiu și Angela Năsta- 
se — a evoluat la ade
vărata el valoare, lntre-

cerile au cuprins patru 
probe, dintre care pri
ma a constitutit-o exe
cutarea unui program de 
acrobație, liber aleasă, 
deasupra 
princina!
Nu ne așteptam la 
asemenea probă, 
băie/ii noștri au execu
tat o gamă de iiguri, 
în grup de trei, In sal
turile de la 2 000 me
tri, care au uimit spec
tatorii. După lansarea 
drapelului tării noastre 
deasupra 
grupul 
(Iancu, Roșu 
groiu) a evoluat spec
taculos, in cădere libe
ră, executind cîteva In- 
tîlniri în aer, după care 
s-au desfăcut în lormă 
de con și au aterizat la 
punct fix. Această pri
mă probă ne-a adus și 
primul succes : locul I.

— In ce au constat 
celelalte probe ?

urmatAu 
la 1 000 de 
deschiderea tntlrziată a 
parașutei și aterizarea 
Ia punct fix. Aici, cam
pioana noastră Angela 
Năstase a ocupat locul 
II, clștigind medalia de 
argint.

A treia probă: saltu
rile Ia punct fix de Ia 
1 500 metri, in care An
gela Năstase a ocupat 
locul 1, clștigind meda- 

Maestra 
Năs- 
prin 

cam- 
titlul 
acor- 

• de 
a-

șal turile de 
metri cu

aur.
Angela 
devenit, 

1 totalizat, 
absolută,

lia de 
sportului 
tase a 
punctajul 
pioană < 
pentru cate 1 s-a < 
dat Încă o medalie 
aur. La băieți, în 
ceastd probă cunoscutul 
sportiv Ion Roșu a ocu
pat locul 
medalia 
Gheorghe 
gat locul 
de bronz.

Ultima probă, salturi

II, clștigind 
de argint, iar 
Iancu a clști- 
III și medalia

In grup de trei de 
1 000 metri cu aterizare 
Ia punct fix. Dar echi
pa noastră n-a participat 
Ia salturi decit cu doi 
oameni, al treilea — 
Gh. Iancu — fiind acci
dentat in proba a lll-a. 
Totuși echipa a ocupat 
locul III (medalia de 
bronz), după o luptă 
deosebit de strinsă.

In clasamentul gene
ral individual locul 
Ia fete a fost ocupat 
Angela Năstase, iar 
băieți sportivii noștri 
ocupat 
IV prin 
medalia 
respectiv 
cu. Este 
care 
tru de performantă 
poate mindrl.

locurile II 
Ion Roșu 
de argint, 
Gheorghe 
un succes 

parașutismul

VIOREL 
TONCEANU

Zile de vacanță In tabăra de elevi din Năvodari
Foto : O. ARC ADIE
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IM,

re are loc între 1 și 10 sep
tembrie. Pentru înscriere este 
necesar să obțineți recomanda
rea unei unități socialiste.

Rețineți că la aceste școli 
sînt trimiși mecanicii agricoli 
care au obținut cele mai bune 
rezultate în muncă, sînt buni 
organizatori. Limita de vîrstă 
este de 23—40 de ani. înscrie
rile se fac între 15—31 august 
la sediul școlilor tehnice de 
maiștri mecanici agricoli din 
cadrul centrelor școlare agri
cole din Craiova, Oradea, Si
biu, Roșiori de Vede și de la 
Grupul școlar „Steagul Roșu" 
din Brașov.

Planificarea școlilor la care 
unitățile agricole urmează să 
trimită candidați la concursul 
de admitere se face prin con
siliile agricole regionale. La 
înscriere aveți nevoie de ur
mătoarele acte: certificat de 
naștere (original) ; certificat de 
studii (original); certificat de 
sănătate ; recomandarea și con
tractul semnat de unitatea 
agricolă de stat , unde lucrați ,• 
dovadă de satisfacerea servi
ciului militar; adeverință care 
atestă vechimea .(3 ..firii) neîn
treruptă în meserie $i' o’ dova
dă privind categoria de înca
drare. Pentru concursul de ad
mitere' fevedeți materia cuprin
să în programele de învățămînt 
ale școlilor profesionale de 
mecanici agricoli. Se susțin 
probe orale la mașini și insta
lații agricole, tractoare și ma
tematică la care se dă în plus 
și o probă scrisă.

Vă dorim succes.

DALINSKI GHEORGHE — 
comuna Arbore — Centru, ra
ionul Rădăuți.

Examenele de admitere la 
toate facultățile, cursuri fără 
frecvență, au loc între 26 au
gust — 5 septembrie. La facul
tățile de istorie din cadrul 
Universităților se dau probe 
scrise la Istoria României, Is
toria universală (modernă și 
contemporană), orale la Istoria 
României, Elemente de filozo
fie și socialism științific. La fa
cultatea de Cultură fizică se 
dau probe scrise la: Anatomie 
și fiziologia omului, la Limba 
și literatura română și 3 probe 
practice — atletism, gimnasti
că, un joc sportiv (1 la alegere 
între: volei, baschet, handbal).

URMĂRI DIN PAQ. I
De ce a rămas 

„corijent“ 
blocul 210

tiv pe maiștri, mobilizează mai 
bine tineretul la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Și acest 
lucru poate fi constatat mai a- 
les la finisajul blocurilor cu 10 
nivele, placate cu ceramică".

Dar nu întotdeauna comitetul 
U.T.M. a fost la curent cu pro
blemele stringente ale șantie
rului. Și acest lucru nu poate fi 
pus numai pe seama lipsei din 
componenta comitetului a res
ponsabilului cu producția și ca
lificarea, plecat din întreprin
dere. Ceilalți membri ai comi
tetului U. T. M. nu au urmărit 
îndeaproape desfășurarea unor 
lucrări, au întîrziat în luarea de 
măsuri energice pentru preîn- 
tîmpinarea unor acte de indis
ciplină chiar din partea cadre
lor U.T.M. Cu cîtva timp în 
urmă, unul dintre dirlginții de 
șantier a observat că la execu
tarea unei centuri de la blocul 
41, începuse turnarea betonului 
fără ca armăt”ra — lucrare as- 
C”nsă — să fie controlată de 
maistru și beneficiar. De acest 
punct de lucru răspundea tînă- 
rul maistru Ion Tănase. Maistrul 
nu controlase lucrarea, nu a- 
nunțase pe diriginte. Și cînd di
rigintele a verificat-o, a găsit 
multe abateri de la tehnologie. 
Mai mult, în lipsa maistrului 
Tănase, peste betonul proaspăt 
turnat, zidarii și începuseră să 
construiască pereții, practică 
inadmisibilă în construcții. Șeful 

de Iot, maistrul principal Ion 
Daneș, a intervenit și a interzis 
zidarilor să mai lucreze.

— Măi băieți, le-a spus el 
zidarilor, voi nu știți că zidă
ria nu Se execută decit după 
trei zile de la turnarea beto
nului ?

— Știm — a răspuns șeful 
echipei de zidari, Alexandru 
Căruțașu — secretar al organi
zației de bază U.T.M. nr. 1 — 
dar noi aici vrem să lucrăm, 
pentru că aici avem front de 
lucru mai întins.

Și nu a fost chip ca maistrul 
Daneș să se înțeleagă cu ei, 
fiind nevoit să recurgă la o 
cale ocolită : macaragiul să nu 
le mai ridice materialele. Des
pre ce disciplină mai poate fi 
vorba cînd fiecare șef de echi
pă procedează arbitrar ?

Lipsa de combativitate a co
mitetului U.T.M. este una din 
cauzele care perpetuează exe
cuțiile incorecte, în fața cărora 
unii maiștri tineri „închid o- 
chii". Rosturi verticale neum
plute cu mortar, retrageri de 
zidărie cu 3—4 cm față de 
centurile de beton, be,toane ie
șite din cote datorită cedării 
cofrajelor, cărămizi care calcă 
rost pe rost, tîmplărie depozi
tată la întfmplare — iată cîte
va dintre neregulile ce pot fi 
întîlnite cu regularitate pe a- 
cest șantier și pe care comite
lui U.T.M. nu Ie prea cunoaște.

Și asemenea practici, din pă
cate, evoluează uneori în chip 
cu totul nefiresc pe șantierul 
Ploiești-nord. La blocurile 112 
și 113 a început turnarea fun
dației și lucrarea a fost aban
donată pe motiv că va fi pre
luată de I.S.C.M. Brazi. Dar cei 
de la Brazi nu au venit încă și 

nu se știe dacă vor veni. Beto
nul nu a fost turnat pînă la 
„cota zero" (și nu mai poate fi 
recuperat), apele pluviale au 
pătruns sub fundație, iar priz- 
mele de pămînt lăsate ca um
plutură „au înflorit" — cum 
spun constructorii — și sînt 
gata să se prăbușească. Ce era 
dacă acest lot era predat cu 
fundațiile terminate ? Acum, 
lucrarea, ca să fie calitativ 
bună, ar trebui începută — 
alături — de la capăt.

Organizația U.T.M. de pe a- 
cest șantier trebuie sprijinită 
cu mai multă atenție de Comi
tetul orășenesc Ploiești al 
U.T.M. Nu demult, aici a fost 
repartizat un instructor foarte 
activ, tovarășul Ion Burada. Ar 
trebui ca, în continuare, tova
rășul Burada să nu se mai li
miteze la ajutorul dat în întoc
mirea unor informări și referate 
ci să sprijine comitetul U.T.M. 
și în primul rînd pe secretarul 
acestuia, în organizarea u- 
nor discuții despre calitate, 
chiar la punctele de lucru, un
de — în timpul unei pauze de 
prînz sau la sflrșitul zilei de 
muncă — să se analizeze „pe 
viu" cum au lucrat tinerii din- 
tr-o brigadă în acea zi, cum 
și-au îndeplinit sarcinile de 
producție și angajamentele, să 
fie ascultate părerile și îndru
mările maiștrilor și ingineri
lor; să sprijine comitetul 
U. T. M. pentru creșterea la 
tineri a spiritului gospodă
resc, pentru întărirea disci
plinei, pentru calificarea și 
permanentizarea tinerilor pe 
șantier, în scopul executării u- 
nor lucrări de calitate și la 
timp. Cu atît mai mult trebuie 
să-și îndrepte atenția comitetul 

orășenesc al U.T.M. spre șanti
erul Ploiești-nord cu cît, după 
cum am văzut, spre acest punct 
converg și toate omisiunile și 
greșelile proiectanților și bene
ficiarilor.

în semestrul acesta, construc
torii ploieșteni au de realizat 
un important volum de lucrări. 
Organizațiile U.T.M., cei 1000 
de tineri de la Grupul 1 șanti
ere, cu sprijinul comitetului o- 
rășenesc al U.T.M., își pot spo
ri contribuția la îmbunătățirea 
calității, la executarea ritmică 
a lucrărilor, pentru îndeplini
rea pînă la sfîrșitul anului a 
planului de producție și a anga
jamentelor luate in întrecerea 
socialistă.

Festivitățile 
de la Mangalia
Apoi, în fața navei comandant 
își fac apariția două escadre plu
titoare pe bordul cărora ansam
blul artistic al marinei militare, 
„Albatros", execută un bogat 
program de cîntece și dansuri 
marinărești și populare. Satisfă
cut de această demonstrație fes
tivă, Neptun, care a asistat tot 
timpul pe tronul său purpuriu, 
se ridică, mulțumește celor care 
și-au dat concursul la executarea 
programului și declară închise 
jocurile marinărești. Urcă, după 
aceea, pe tradiționala-i balenă și 
își ia rămas bun de la cei pre- 
zenți. El urează noi succese în 
pregătirea de luptă a marinarilor 
noștri. Urmează un bogat pro
gram artistic, iar oaspeții fac 
plimbări de agrement cu navele 
în largul mării.

Seara, portul Mangalia este 
scăldat într-o jerbă de lumini. 
La bordul navelor s-a aprins pa
voazul electric. In feeria lui și a 
jocurilor de artificii începe car

navalul bărcilor. Festivitatea 
continuă pînă noaptea tîrziu.

La arături

Viteza zilnică, 
în creștere!

ma respectării disciplinei de 
producție. Nu-i tîrziu să o facă 
acum. Același lucru trebuie să-l 
facă și membrii comitetului 
U.T.M. din S.M.T. Greci. Am 
stat de vorbă cu Ion Scodrea, 
secretarul uneia din cele două 
organizații U.T.M. din S.M.T. în 
această organizație sînt 124 de 
utemiști, la care s-au mai adă
ugat încă 80 din rîndul me
canizatorilor care au absolvit 
acum o lună școala profesio
nală. Ei însă n-au fost luați în 
evidenta grupei lor U.T.M. To
varășul Ion Scodrea e tehnician 
mecanic și se deplasează mult 
la brigăzi.

— Cum ați sprijinit grupele 
U.T.M. ?

— Le-am dus ziarele, m-am 
interesat dacă au ținut ședințe.

— Ați organizat vreo discu
ție pe marginea unor abateri de 
la disciplină ?

— Nu, pentru că nu am avut 
asemenea cazuri.

I-am amintit de cîteva 
exemple de la brigăzile din co
munele Șelaru și Gura Foii.

Ni s-a răspuns că nu fac parte 
din organizația la care e secre
tar. Totuși, ca prin minune, to
varășul Scodrea și-a adus a- 
minte că: Marin Paraschiv de 
la brigada de la Răscăeți, con
dusă de Mihai Alexandru, a 
lăsat tractorul în brazdă de 10 
zile și nu știe nimeni de el. De 
la începutul anului și pînă a- 
cum cu reparațiile la tractorul 
lui s-au cheltuit 11 000 de lei; 

Constantin Soare, Ilie Aurel, 
Ion Enache, Vasile Voicu și al
ții de la alte brigăzi comit re
petate abateri de la disciplina de 
producție. Tractoarele sînt insu
ficient folosite.

De fapt, pe întreg raionul, 
pînă la data de 28 iulie, nu s-au 
executat arături decît pe 3 906 
hectare din cele 21 833. Trac
toarele aveau unde să lucreze 
Ia arat. în unitățile agricole 
peste 8 000 de hectare sînt eli
berate de paie, iar lucrarea 
continuă în ritm intens. Viteza 
zilnică la arături e însă cu mult 
sub nivelul capacității forței 
mecanice de care dispune ra
ionul. Iată ce rezultă dintr-o 
situație a Consiliului agricol 
raional Găești: la arături tre
buie să fie utilizate 282 de 
tractoare, dar în medie lucrează 
numai 140. In ziua de 27 iulie, 
cu 132 de tractoare, s-au arat 
numai 236 de hectare, iar a 
doua zi doar 216 hectare, cu 140 
de tractoare. Tovarășul Marin 
Bălan, președintele consiliului 
agricol raional, ne relata că a 
luat măsura de a grupa cîte 
5—6 brigăzi de tractoare la o 
unitate. Cînd se termină ară
turile, toate trec apoi la unita
tea vecină și așa mai departe.

E bună această soluție ? Să 
vedem și părerea specialiștilor 
din unități. Tovarășa Minia 
Stroe, ingineră la cooperativa 
agricolă din comuna Uliești 
ne-a spus :

— Nu cred că procedeul e 
bun. Am rămas fără nici un 
tractor și nu știm cind ne vine 
rîndul să executăm arături. A- 
vem și noi planul nostru. Am 
început să împrăștiem îngră
șăminte naturale, că acum sînt 
atelajele mai libere, dar am 
sistat pentru că dacă nu se ară... 
Trebuie să pregătim din timp 
ogoarele pentru grîu.

Aceeași părere au avut și in

ginerii agronomi din comunele 
Selaru și Broșteni. în acest fel 
unele unități sînt avantajate, iar 
altele nu.

Am semnalat unele neajun
suri din munca unor organizații 
U.T.M. Comitetul raional U.T.M. 
Găești are datoria să manifeste 
mai multă operativitate în în
drumarea concretă a organiza
țiilor U.T.M., să intervină 
prompt, acolo pe teren, în spri
jinul comitetelor U.T.M. din 
cooperativele agricole și S.M.T. 
în felul acesta contribuția ti
nerilor Ia urgentarea lucrărilor 
în cîmp va fi la nivelul cerin
țelor impuse de situația din 
fiecare unitate în parte.

In decorul 
litoralului

adeziunea spectatorilor la fru
musețea folclorului nostru.

Pentru edificare repet de
clarația profesorului Iulius 
Brener din R.F.G.: „Nota 10 
atît pentru cadrul pe care-1 o- 
feră Mamaia, cît și pentru ce 
am văzut în această seară 
aici. Mi-au plăcut mai ales 
ineditul costumelor și, fără 
îndoială, dansurile pline de 
nerv și poezie“.

Iar medicul Marta Rilke din 
R.D.G.. obișnuită a litoralului 
nostru, a spus : „Am văzut și 
acum un an aici un specta
col asemănător. Și de data a- 
ceasta am fost cucerită. Cred 
că nu aveți egal în materie de 
port popular, de muzică și 
dans".

în aceeași seară pe scena 
Sălii sporturilor din Constanța 
au încîntat spectatorii cu arta 
lor membrii Ansamblului 
popular dobrogean, iar la E- 
forie Sud și-au prezentat spec

tacolul de început artiștii a- 
matori ai regiunii Bacău.

Pe Valea 
Prahovei

Tinerețea a fost prezentă 
mai mult ca oricînd în aosst 
început de festival. Au cules 
îndelungi aplauze tinerii mem
bri ai orchestrei populare din 
Slobozia, condusă de Ion Al- 
beșteanu, călușarii din Fru
moasa și tînăra solistă vocală 
Tița Ștefan — care la Cairo, 
anul trecut, au primit premiul 
I și diploma de onoare la pri
mul festival internațional de 
folclor. Taraful căminului cul
tural din Cojocna, dirijat de 
Paul Stoica, renumiții trișcari 
din Leșul Ilvei cu doinele și 
jocurile de nuntă locale, dan
satorii din Ciungă, Dumitru 
Ciupa, Aurelia Rusu și mulți 
alții s-au remarcat, de aseme
nea, printr-o interpretare de a- 
devărați maeștri ai cîntecului șl 
jocului de pe meleagurile clu
jene. Sînt așteptate în conti
nuare cu interes prezența an
samblurilor folclorice ale Bra
șovului și Banatului, Bacă"’’i 
și lașului, Hunedoarei șl 
Dobrogei care vor adu^- ~n 
scenă obiceiuri noi și da!'ni 
străvechi, vor contura prin 
cîntec, dans și port geografia 
lirică a regiunilor lor. Din 
prima zi sîntem încredințați 
că Festivalul va face să se 
audă — așa cum spune ba
lada — „Peste munții cărunți 
/ Peste văi mănoase / Cîntece 
frumoase 7 Tot de veselie și 
de bucurie".



Un schimb dar
fără... experiență

n -fiecare lună, 7, 
8, uneori chiar 
mai mulți tineri 
din comuna Plev- 
na, raionul Lehliu, 
cer să fie primiți 
în rîndurile orga

nizației noastre. Am discutat 
cu mulți dintre cei care, doar 
cu o lună sau două în urmă, 
au primit carnetul de mem
bru al U.T.M. Intr-un fel 
sau altul, fiecare din ei a~ ți
nut să sublinieze că i-a plăcut 
mult activitatea organizației 
U.T.M., acțiunile inițiate, că 
acestea l-au ajutat să cunoas
că mai bine politica partidu
lui, caracterul și scopul or
ganizației noastre revoluțio
nare de tineret.

In activitatea sa, comitetul 
U.T.M. de la cooperativa agri
colă de producție din comuna 
Plevna a urmărit în perma
nență ca tot ceea ce inițiază, 
să intereseze în egală măsură, 
atît pe utemiști cît și pe cei
lalți tineri. Nu a pierdut însă 
din vedere că, pentru viitorii 
utemiști sînt necesare unele 
acțiuni speciale, menite să le 
lămurească bine rolul și ca
racterul revoluționar al orga
nizației noastre. Tinerii sînt 
interesați în gradul cel mai 
înalt să cunoască bine, să-și 
însușească politica partidului 
nostru. Iată de ce ei l-au as
cultat cu deosebit interes pe 
tovarășul Ion Stanciu, ins
tructorul comitetului raional 
de partid, care le-a vorbit 
despre politica partidului de 
dezvoltare armonioasă a în
tregii economii naționale, des
pre sarcinile trasate de partid 
privind dezvoltarea în conti
nuare a agriculturii socialiste. 
Tinerii cu care am discutat au 
apreciat faptul că organizația 
U.T.M. s-a îngrijit ca să-i în
cadreze în grupe de studiere a 
Statutului U.T.M., dîndu-le 
astfel posibilitatea să cunoas
că mai bine caracterul orga
nizației noastre, drepturile și 
îndatoririle membrilor săi. Ei 
au subliniat în același timp ca 
deosebit de interesante și fo
lositoare expunerile ținute în 
fața lor de secretari ai comi
tetului raional U.T.M., de in
structorul teritorial, despre a- 
cele calități politice, morale, 
profesionale care-l caracteri
zează pe utemist. Evident că 
interesul stîrnit de aceste ex
puneri își are izvorul și în 
faptul că ele s-au bazat pe

numeroase exemple concrete 
luate din viața și munca tine
rilor din cooperativa agricolă 
din Plevna.

Comitetul U.T.M. de aici nu 
s-a limitat însă în activitatea 
sa numai la asemenea acțiuni. 
Cu multă regularitate, mem
brii comitetului se consultă cu 
tinerii asupra acțiunilor la 
care ar dori să participe, ce 
anume i-ar interesa în mod 
deosebit. Așa s-a născut, de 
pildă, ideea organizării unei 
întîlniri cu tovarășul Tudor 
Popa, președintele sfatului 
popular comunal, care a po
vestit tinerilor despre viața 
din trecut și azi a țăranilor pe 
aceste meleaguri, le-a vorbit 
despre marile prefaceri care 
au avut loc în comună, în anii 
puterii populare. Președintele 
a citat în cuvîntul său mulți

Viața

de organizație

tineri care aduc o contribuție 
importantă la dezvoltarea 
multilaterală a cooperativei 
agricole de producție. Parti- 
cipanții la întîlnire își amin
tesc și acum cu plăcere de 
acea seară în care au aflat o 
părticică din istoria comunei 
lor. Tot în urma consultării 
tinerilor, comitetul U.T.M. a 
luat inițiativa organizării unei 
întîlniri cu procurorul șef al 
raionului Lehliu, care a pre
zentat expunerea „Comporta
rea tinerilor în familie și so
cietate“ etc.

Atenția comitetului U.T.M. 
a fost îndreptată în special 
asupra felului cum tinerii își 
îndeplinesc sarcinile de pro
ducție. Astfel, tot mai des sînt 
organizate întîlniri cu specia
liștii cooperativei agricole 
care prezintă cele mai bune 
metode pentru obținerea unor 
mari producții agricole. Adu
nările generale deschise, 
schimburile de experiență în
tre brigăzi privind felul cum 
își îndeplinesc tinerii sarcinile 
de producție sînt mult apre
ciate. De curînd, organizația 
U.T.M. de la sectorul zooteh

nic a solicitat tînărului Paul 
Gimbiș să vorbească despre 
experiența lui. Acesta a ară
tat concret cum s-a ocupat el 
de vițeii pe care i-a crescut 
de la biberon pînă au intrat 
în producție. In general, or
ganizația U.T.M. s-a străduit 
să nu neglijeze nimic din ceea 
ce i-ar interesa pe tineri. 
Mulți dintre ei au fost îndru
mați să facă parte dintr-o 
formație culturală, să vină la 
întreceri sportive etc. O ase
menea activitate bogată, mul
tilaterală e firesc să aibe o 
puternică forță de atracție asu
pra tinerilor, ea răspunzînd 
în ultimă instanță preocupări
lor, dorințelor lor.

Nu departe de Plevna se 
află comuna Lupșanu și satul 
Nucet, care fac parte tot din 
sectorul instructorului comite
tului raional U.T.M. Florea 
Pînsaru. Și aici, ca și la Plev
na, am discutat cu mai mulți 
tineri din sat rugîndu-i să-mi 
răspundă la aceeași întreba
re : „Ce v-a plăcut mai mult 
din acțiunile întreprinse de 
organizația U.T.M. în ultima 
perioadă“. Dacă la Plevna răs
punsul a fost dat cu siguranță, 
la Lupșanu și în special în 
satul Nucet s-a lăsat cam 
mult așteptat. Și era normal. 
Aici se organizează după cum 
spun tinerii, puține activități 
și de multe ori neinteresante.

Ce a făcut instructorul co
mitetului raional U.T.M. in
tr-o asemenea situație ? A or
ganizat un schimb de expe
riență. Dar nu între comite
tele U.T.M. din Lupșanu și 
Plevna, cum ar fi fost firesc, 
ci între Lupșanu și Nucet. C.~. 
un asemenea schimb de expe
riență a fost formal ne-o do
vedește și faptul că în urma 
lui nu s-a schimbat nimic în 
activitatea organizațiilor a- 
mintite. E drept că schimbu
rile de experiență au un rol 
important în generalizarea 
experienței pozitive, dar în 
comuna citată mai sus e ne
voie de intervenția directă a 
instructorului și chiar a mem
brilor biroului comitetului ra
ional U.T.M. Tinerii din Lup
șanu și Nucet nu vor nimic 
mai mult decît să se organi
zeze la ei măcar tot atîtea ac
tivități interesante cîte sînt 
organizate la vecinii lor din 
Plevna. Și au perfectă drep
tate.

GH. NEAGU

Legea fundamentală a patriei socialiste

Plecarea «nor delegații 
ale partidelor comuniste și muncitorești 
care au participat la Congresul P. C. R.

Delegația Partidului Comunist din Japonia
Delegația Partidului Comu

nist din Japonia, în frunte cu 
Oka Masayoshi, membru al 
Prezidiului și Secretariatului 
C.C. al Partidului, a părăsit 
luni dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul

Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Emil Bodnaraș, Simion Bu- 
ghici, Ioan Cotoț, Gheorghe 
Hossu, Aurel Duma, Petru 
Enache, de activiști de partid, 

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist din Columbia
Delegația Partidului Comu

nist din Columbia, în frunte 
cu Hemando Hurtado, membru 
în Comitetul Executiv Central 
al Partidului, a părăsit luni 
dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul

Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Ioan Cotoț, 
Barbu Zaharescu, Aurel Duma, 
Petru Enache, de activiști de 
partid.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

Marile îndatoriri cetățenești

Intervenție la unul din silo

zurile de alumină ale Uzinei 

de aluminiu-Slatina.

u emoție am citit noi, tinerii, 
pasajul din Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușe- 
scu la cel de al IX-lea Con
gres al partidului, referitoare 
la tineret și organizația lui 
revoluționară. „Formarea ti

nerei generații de constructori ai socialis
mului și comunismului — se arată în 
raport — constituie una din preocupările 
centrale, o îndatorire de onoare a întregu
lui partid“. In aceste cuvinte se reflectă 
minunat atît grija partidului pentru tînăra 
generație, cît și încrederea sa în capacită
țile creatoare ale tineretului.

Aceeași dragoste și grijă, aceeași încre
dere în tineret o găsim oglindită și con
sfințită și în proiectul de Constituție a 
Republicii Socialiste România.

Pentru noi tinerii a constituit un moment 
de bucurie și reflecție profundă cînd am ci
tit și am văzut că unele articole din pro
iectul de Constituție acordă un mare rol 
organizațiilor de masă, prin urmare și or
ganizației revoluționare a tineretului. Se 
spune în proiect: „Organizațiile de masă 
și obștești asigură larga participare a ma
selor populare la viața politică, economică, 
socială, culturală a Republicii Socialiste 
România și la exercitarea controlului ob
ștesc — expresia democratismului orînduirii 
socialiste. Prin organizațiile de masă și 
obștești, Partidul Comunist Român înfăp
tuiește o legătură organizată cu clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea și ce
lelalte categorii de oameni ai muncii, le 
mobilizează în lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului“.

Aceste prevederi reflectă rezultatul afir-
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mării puternice a intervenției active a or
ganizațiilor de masă și obștești, deci și a 
organizației de tineret condusă de partid, 
în dezvoltarea și întărirea statului nostru. 
Asemenea aprecieri ne însuflețesc și ne 
cheamă la o muncă și mai plină de răs
punderi. Prin aceasta, noi, tinerii, înțelegem 
că în noua etapă în care pășim trebuie să 
depunem și mai multe eforturi pentru ca 
organizația revoluționară a tineretului din 
țara noastră, căreia, alături de celelalte or
ganizații de masă, îi revin, în lumina pro
iectului noii Constituții, răspunderi spo
rite în viața politică, economică și socială 
a țării, să sprijine tineretul la înțelege
rea și aprofundarea proiectului de Consti
tuție, să se ocupe în continuare cu și 
mai multă răspundere, de educarea 
tinerei generații în spiritul înaltelor 
responsabilități și îndatoriri cetățenești față 
de patria socialistă, al respectării legilor ță
rii al apărării și consolidării proprietății 
socialiste.

Noi avem o experiență hună în acest 
sens. Nu o dată am organizat dezbateri 
largi pe teme de educație moral-eetățe- 
nească la uzinele „Tractorul“, Steagul 
roșu“ BrașoV, „Faianța“-Sighișoara, „Tîrna- 
va“-MediaȘ, „Independența“-Sibiu și altele, 
în cooperativele agricole de producție au 
avut loc întîlniri ale tinerilor cu activiști de 
partid și de stat, cu președinți ai coopera
tivelor agricole, ingineri agronomi, profe
sori, țărani muncitori mai vîrstnici cu care 
prilej s-a vorbit despre spiritul colectivis

mului, necesitatea păstrării și dezvoltării a- 
vutului obștesc. Organizațiile U.T.M. au fo
losit opinia colectivă în formarea la tineri 
a unei atitudini înaintate față de muncă, 
a unei comportări demne în societate și 
familie. La nivelul unor orașe ca Brașov, 
Făgăraș, Sibiu, Mediaș, Sighișoara au avut 
loc dezbateri publice în cadrul cărora au 
luat cuvîntul juriști și activiști de stat care 
au făcut expuneri în fața tinerilor despre 
legile statului, respectarea și aplicarea lor, 
despre normele de conviețuire sacială.

Firește, noi vom continua să îmbogățim 
experiența acumulată căutînd să lărgim for
mele și mijloacele prin care .să venim în 
sprijinul cunoașterii și aprofundării de că
tre toți tinerii a conținutului legii funda
mentale a statului nostru socialist — Con
stituția. Vom pune un accent și mai mare 
pe cultivarea la tineri a dragostei față de 
muncă, a apărării proprietății socialiste, 
vom mobiliza mai mult opinia colectivă 
împotriva oricăror încălcări a normelor 
conviețuirii noastre socialiste.

Apărarea cuceririlor revoluționare ale po
porului nostru, consolidarea orînduirii so
cialiste sînt pentru fiecare om al muncii, 
pentru fiecare tînăr o cauză proprie, cu 
atît mai mult cu cît viitorul îi este încre
dințat și a munci pentru prosperitatea 
patriei, pentru progresul ei economic și 
social, a se pregăti spre a fi de folos 
societății, ș.înt îndatoriri de onoare pentru 
tînăra noastră generație.

A fi. la înălțimea marilor responsabilități 
și îndatoriri cetățenești ce ne revin în
seamnă a dărui întreaga noastră energie 
creatoare înfăptuirii mărețelor obiective 
prevăzute de Directivele celui de al IX-lea 
Congres al P.C.R.

ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop — la Patria, orele 9; ll,30j 
14; 16,30; 19; 21,15; completare 
,,A CUI E VINA ?“. la București, 
orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15, 
18,45; 21,15. la Excelsior, orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30; com
pletare „A CUI E VINA?". la 
Grivița, orele 9, 11,30, 14, 16,30, 
19; 21,30; completare „A CUI E 
VINA ?". la Modern, orele 9 , 
11,30; 14;. 16,30, 19; 21. DOMNUL 
— cinemascop — la Republica, 
orele 9; .11,15; 13,45; 16,15; 18,45, 
21,15; la Tomis, orele 8,45; 11,25, 
13,30, 16; 18,30; 21. la Melodia, 
orele 9; 11,15, 13,45; 16,15; 18,45, 
21. LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop — la Festival, ptnă la 5 
august, orele 8,45, 11,15; 13,45,
16,15; 18,45; 21,15. STRIGĂTUL — 
la Luceafărul, orele 8,30, țl,30,
13.30, 16, 18,30; 21. la Feroviar,
orele 9; 11,30, 14, 16,30, 19, 21,30. 
CÎNTÎND DESPRE ARIZONA — 
la CarpațI, orele 10; 12,30i 16i
18.30, 21; completare „BUN 
GUST... GUST BUN", la Capitol,

Sosirea unei delegații din R. P. Chineză
Luni a sosit în Capitală, la 

invitația Comitetului regional 
București al Partidului Co
munist Român, o delegație a 
Comitetului orășenesc Pekin 
al Partidului Comunist Chinez 
și a Comunei Populare „Prie
tenia chino-română“, condusă 
de Wan Li, membru al Secre
tariatului Comitetului orășe
nesc Pekin al P.C. Chinez.

Oaspeții au fost întîmpinați 
la aeroport de Gh. Necula, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional București al P.C.R., 
Vasile Mateescu, membru su-

pleant al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului Popular al re
giunii București, de reprezen
tanți ai cooperativei agricole 
de producție „Prietenia româ- 
no-chineză“ din comuna Mun- 
tenii-Buzău. Au fost prezenți 
Liu Fan, ambasadorul R. P. 
Chineze la București, și mem
bri ai ambasadei.

în aceeași zi, Comitetul re
gional București al P.C.R. a 
oferit o masă tovărășească în 
cinstea delegației.

(Agerpres)

Setul de lucrări Ion Oros de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj efectuind — in labora
torul de radtobiologie — diluația preparatelor beta și gama, necesare cercetărilor cu izo- 
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Infor
• Cea de-a 2-a zi a Coloc

viului Internațional „România 
turistică“ a prilejuit scriitori
lor și ziariștilor străini, invi
tați să ia parte la lucrările 
sale, cunoașterea unor noi 
locuri pitorești ale peisajului 
nostru montan. Ei au făcut în 
cursul zilei de luni excursii la 
cabanele „Postăvarul" și 
„Cristianul Mare“.

Participanții la colocviu au 
urmărit, de asemenea, refera
tele : „Lirică dobrogeană“ și 
„Delta Dunării — monument 
al naturii“, ținute de Constan
tin Prisnea, vicepreședinte al 
Comitetului de Radiodifuziune 
și Televiziune, și respectiv 
Ludovic Rudescu, membru co
respondent al Academiei.

Seara, președintele Sfatului 
popular al regiunii Brașov, 
Ion Mărcuș, a oferit un dineu.

o Un mare grup de turiști 
din Anglia, Cehoslovacia, 
Franța, Italia, Olanda, Polo
nia și Ungaria au sosit în ul
timele două zile la Sovata, 
Tușnad, Borsec și Lacul Ro
șu. în actualul sezon turistic 
și balnear, aceste stațiuni bal- 
neo-climaterice au fost vizita
te de aproape 1 000 de turiști 
străini. Turiștii au făcut

m a t i i
excursii pe Valea Lăpușnei, 
la izvoarele Mureșului și Ol
tului din Masivul Hășmașul 
Mare, cheile și lacul Bicaz, 
parcul dendrologie din Gur- 
ghiu și orașul Tg. Mureș.

• Recent a fost publicat la 
Sofia, romanul „Ieșirea din Apo
calips", de scriitorul Alecu Ivan 
Ghilia. Cartea a apărut în cadrul 
editurii „Narodna Cultura", ver
siunea bulgară fiind semnată de 
Spasca Kanurcoja.

• Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Elveției la 
București, Emile Bisang, a oferit 
luni după-amiază o recepție cu 
prilejul zilei naționale a Elve
ției și a plecării sale definitive 
din țară.

Au luat parte Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de cultură.

Au fost prezenți, de aseme
nea, șefii unor misiuni diplo
matice acreditați în R. P. Ro
mână și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

■
 ivilizația urbană

se impune atît de 
intens în mediul 
rural îneît, în zi
lele noastre, dis
pariția elemente
lor de cultură 

materială tradițională este un 
proces inevitabil. Ținînd sea
ma de această realitate a te
renului, colectivul științific 
de la Muzeul de artă popu
lară al R.P.R. întreprinde de 
ani de zile, după un plan or
ganizat, o amplă campanie de 
cercetare și colecționare a 
materialului etnografic, urmă
rind să cuprindă monografic 
fiecare regiune a țării.

Actuala expoziție este a 
doua de acest gen — după a- 
ceea a regiunii Hunedoara — 
care aduce la cunoștința pu
blicului larg, rezultatele cer
cetărilor efectuate în această 
direcție, expunînd o bună par
te din obiectele achiziționate 
(o treime din cele aproxima
tiv I 800 de piese inedite cu 
care s-au îmbogățit colecțiile 
în anii 1962—1965).

Prezentarea este organizată 
pe principiul tematic ; specifi
cul diferitelor zone etnografi
ce este relevat astfel în cadrul 
fiecărui gen al artei popu
lare,. nu separat, într-o trata
re monografică. Această vi
ziune are triplul avantaj de a 
evita monotonia rezultată din 
structura similară a tuturor 
sălilor, de a permite prezen
tarea unui număr mai mare 
de obiecte din fiecare sector 
etnografic, și de a face posi
bilă o triere mai severă a 
exemplarelor după criteriul 
valorii lor artistice.

Parcurgînd expoziția, ră- 
mîi cu imaginea impresionan
tă a unei culturi cu rădăcini 
la izvoarele istoriei, cultură 
care și-a păstrat notele spe
cifice și profund originale, tra- 
versînd mileniile. Cu deose
bire, Oașul și Maramureșul, 
zone ce s-au dezvoltat mai 
izolat, au păstrat elemente ale 
civilizației străvechi, adesea 
în forme identice cu cele ori
ginare, dovedind forța tradi-

disting prin echilibrul forme
lor, prin acordul decorului cu 
spațiul de ornament și func
ția obiectului, prin armonie 
cromatică. Nevoia de frumos 
a poporului își pune pecetea 
asupra tuturor obiectelor în
conjurătoare ; ea nu e vizi
bilă numai în proporțiile și 
reliefurile complicate ale por
ților monumentale, în decorul 
de o simplitate rafinată a cer
gilor sau ceramicii, în splen-

lemn alb pe care sînt expuse 
obiectele). Foarte inspirată s-a 
dovedit prezentarea scoarțe
lor într-o sală specială, deoa
rece astfel li s-a acordat o 
extindere proporțională cu 
importanța lor în estetica lo
cuinței țărănești. Hărțile rea
lizate pe sticlă de VI. Șetran 
în maniera icoanelor popu
lare, dar cu mijloace tehnice 
moderne, constituie o reușită; 
ele se integrează organic an-

EXPOZIȚIA
„Cultură populară 

in regiunea Maramureș“
țiilor autohtone și continuita
tea lor : obiecte servind arhai
celor rituri agrare și pastora
le, motive ornamentale inves
tite altădată cu semnificații 
magice, ceramica produsă cu 
o tehnică și în forme similare 
celor din La Tene-ul dacic 
etc, etc. Mărturii ale fante
ziei inepuizabile a creatoru
lui popular, obiectele sînt, în 
cele mai multe cazuri, și ve
ritabile opere de artă care se

doarea podoabelor lucrate 
din mărgele colorate, ci și în 
minuția savantă cu care sînt 
crestate uneltele cele mai pro
zaice : fusul, cleștele de alu
ne, făcălețul sau maiul pentru 
rufe.

Expoziția se remarcă prin 
ingenioasa exploatare a spa
țiului existent (soluția prezen
tării textilelor de interior pe 
trei planuri paralele) și prin 
sobrietate (panouri simple de

samblului. Materialul intuitiv 
și auxiliar folosit este însă 
inegal ca eficacitate. Hărțile, 
fotografiile și mijloacele de 
expunere (vitrine, suporturi, 
panouri,) sînt judicios folosite, 
în schimb textele de prezen
tare generală și etichetele ex
plicative nu corespund tot
deauna informării publicului; 
absența unor etichete absolut 
necesare face imposibil de 
identificat unele obiecte (îm-

blăcii, tiocul pentru gresie, 
piua pentru semințe) sau ima
gini (viitoarea, momentele 
sărbătorilor populare, sau 
vestitele aspecte laice de pe 
crucile din Săpînța). în sala 
cu scoarțe, singurul text este 
o propoziție foarte generală 
despre țesături, cu toate că 
tehnica facerii lor și unicitatea 
ar fi trebuit explicate. Este 
supărătoare frecvența greșe
lilor (chiar ortografice) și a- 
pariția unor scăpări mai gra
ve : „cele mai vechi descope
riri (arheologice — n.n.) da
tează din paleoliticul mijlo
ciu“ (!!)

Efectul prezentării e ratat 
atît în sala dedicată ocupa
țiilor (selecția e săracă și 
trunchiată — nu apare nici-o 
imagine, nicl-un obiect din 
sectorul forestier, atît de im
portant pentru maramure
șeni) cît și în sala obiceiuri
lor care poartă pecetea impro
vizației. E drept, vina o poar
tă și spațiul mult prea res- 
trîns pentru o desfășurare a- 
decvată a obiectelor.

Cu unele retușuri, expoziția, 
beneficiind de un material 
original foarte valoros, ar fi 
o realizare exemplară, mai a- 
les pentru marele public oră
șenesc, dornic să cunoască în 
amănunt comorile artei ma
teriale ale poporului nostru.

Acest fel de’expoziție, cu un 
caracter preponderent, infor
mativ este în mod deosebit 
recomandabilă tineretului.

G. BĂDULESCU

orele 9,30; 11,45, 14; 16,30; 18,45, 
21; completare „DRUMUL". UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP — la 
Victoria, orele 9,45; 12; 14,15 ;
16,30; 18,45, 21. la Bucegi, orele 
10; 12,15; 16; 18,30; 21; completa
re „LA CEL MAI ÎNALT NIVEL". 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop — la Central, orele 
9,30: 11,45; 14; 16,15 ; 18,30 ;
20,45. la Unirea, orele 11; 16i
18,15. DAȚI-MI CONDICA DE 
RECLAMAȚII — Ia Lumina, orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. la GiU- 
lești, orele 15,30; 18; 20,30. JUN
GLA TRAGICĂ —- la Union, orele 
15,30; 18; 20,30. la Popular, orele 
16; 18,15; 20,30. PROGRAM PEN
TRU COPII — dimineața — Ja 
Doina’-*- după amiază — OLIVER 
TWIST,. orele . 11,15; 13,45; 16,15 ; 
18,45; 21. la Cultaral, orele 15,30; 
18; 20,30. PRELUDIO 11 — la în
frățirea între popoare, orele 20 ; 
la Miorița, orele 9,45; 12; 14 ;
16,15; 18,30; 20,35. ÎNTÎLNIRE LA 
ISCHIA — cinemascop — la Da
cia, orele 9,30; 14, în continuare, 
și 16,15; 18,45; 21. Ia Volga, Ore
le 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
AMERICA, AMERICA — ambele 
serii — Ia Buzești, orele 15; 18,30; 
la Crîngași, orele 16; 19,30. la Co- 
troceni, orele 14; 17,15; 20,30. SĂ
RITURĂ ÎN ÎNTUNERIC — la C0- 
lentina,-crete 16; 18,15; 20,30. DE
CORAȚII PENTRU COPIII MINU
NE — la Flacăra, orele 16; 18,15; 
20,30; la Flamura, orele 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30. ZIDUL ÎNALT — 
la Vitan, orele 16; 18. la Progre
sul, orele 15,30; 18; 20,15. DE DOI 
BANI VIOLETE — la Munca, ore
le 17; 18,45; 20,30. la Viitorul,
orele 16, 18,15; 20,30. FEMEIA
NECUNOSCUTĂ’ - la Arta, orele 
11,15; 18; 21. RABY MATYAS — 
la Moșilor, orele 16; 18,15.
NUNTĂ CU PERIPEȚII — la Cos
mos, orele 15,30; 17,45; 20,15.
WINNETOU — cinemascop — la 
Ferentari, orele 10,30; 16; 18,151 
20,30. PENSIUNEA BOULANKA 
— Ia Floreasca, orele 10,30; 12,30; 
16; 18,15; 20,30. BRĂȚARA DE 
GRANATE — cinemascop — la 
Rahova, orele 15,30; 17,45; 20.
NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop — Ia Lira, orele 15,30 ; 
19, completare „ȘOPÎRLE". CUM 
SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE — 
la Drumul Sării, orele 15,30 ; 
17,45 ; 20 ; completare „CON
STRUIM". Ia Pacea, orele 16; 
18,15; 20,30. ZÎMBETUL; AMIN
TIRI CONTEMPORANE; IAȘI 
1964 ; FOTBALIȘTI, NU UITAȚI 
COPILĂRIA ; PRIMUL CARNA
VAL SOCIALIST ; LECȚIE ÎN IN. 
FINIT , LIOBARK WARMINSKI — 
rulează la Timpuri Noi, orele 10— 
21 In continuare.

GRĂDINI

ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop — rulează la Dinamo, ore
le 20,15, completare „A CUI H 
VINA ?" ; Ia Arenele Libertății, 
ora 20,30, completare „A CUI E 
VINA ?“. DOMNUL — cinemascop 

■— rulează la Progresul, ora 20,15; 
la Tomis, ora 20,15. STRIGATUL 
rulează la Doina, ora 20,15 ; la 
Expoziția Realizărilor Economiei 
Naționale a R.P.R., ora 20,15. LA
LEAUA NEAGRĂ — cinemascop — 
rulează la Festival, ora 20,30. 
AMERICA. AMERICA — ambele 
serii — rulează la Buzesti, ora 
20,15. UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP, „LA CEL MAI ÎNALT 
NIVEL" rulează la Bucegi, 
ora 20,30. ZBORUL ÎNTRERUPT, 
„SPORT nr. 3-1965“ rulează Ia 
Lira, orâ 20,15. CÎNTÎND 
DESPRE ARIZONA rulează Ia 
Capitol, ora 20,15. UCIGAȘII 
DE FEMEI rulează la Mo
șilor, ora 20,30. CÎNTÎND ÎN 
PLOAIE rulează la Vitan, ora 
20,30. LEGEA SI FORȚA rulează 
la Rahova, ora 20,30. REBELUL 
MAGNIFIC, „MARILE EMOȚII 
MICI" rulează Ia Progresul- 
parc, ora 20,30. FIUL CĂPITA
NULUI BLOOD — cinemascop — 
rulează la Unirea, ora 20,15. SĂ
RITURA IN ÎNTUNERIC rulează 
la Colentina, ora 20,15. FEMEIA 
NECUNOSCUTĂ rulează la Arta, 
ora 20,30.



La 12 km. de Saigon...
• Acțiuni ofensive ale forțelor patriotice

Torțele patriotice din Vietnamul de sud au conti
nuat în noaptea de duminică spre luni luptele împo
triva unor poziții ale trupelor inamice din apropierea 
Saigonului.

Agențiile de presă mențio
nează două acțiuni mai impor
tante, dintre care una la 24 km 
nord de capitala sud-vietname- 
ză, unde patrioții au atacat o 
tabără a trupelor sud-coreene, 
ținînd-o mai mult timp sub un 
puternic tir de artilerie. în 
urma luptelor desfășurate, ta
băra a fost distrusă. A fost, de 
asemenea, atacat un post al 
trupelor guvernamentale, la 12 
km sud-vest de Saiqon.

Potrivit unor declarații ofi
ciale de la Saigon, în ciocnirea 
care a avut loc duminică la 
My Dinh, în apropiere de Sai
gon, trupele guvernamentale 
au înregistrat pierderi.

HANOI — Un purtător de cu- 
vînt al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud a 
făcut o declarație referitoare la

hotărîrea Statelor Unite, anunțată 
recent de președintele Johnson, 
privind trimiterea de noi efective 
militare în Vietnamul de sud. în 
declarație este condamnată acea
stă acțiune și se exprimă hotărî
rea poporului sud-vietnamez de a 
Infringe agresorii americani în 
orice condiții. Trimiterea de noi 
efective militare în Vietnamul de 
sud, se spune în declarație, este 
o nouă dovadă că scopul urmărit 
de Statele Unite este de a ex
tinde războiul colonialist în

sud-vietnameze

Vietnam. Trupele americane și 
sud-vietnameze, se spune în con
tinuare în declarație, vor suferi 
însă un eșec total. Noile întăriri 
militare sînt trimise într-un mo
ment în care agresorii suferă în- 
frîngeri și se găsesc într-o situa
ție militară dificilă.

Poporul sud-vietnamez, a de
clarat purtătorul de cuvînt, „este 
dornic de pace. El luptă în pre
zent pentru independență, demo
crație, pace, neutralitate și reuni- 
ficarea țării. Atîta timp cît aceste 
scopuri nu vor fi atinse, cît a- 
gresorii vor mal ramine pe teri
toriul Vietnamului de sud, po
porul nu va înceta lupta și nu 
va depune armele“.

Luînd cuvintul în cadrul unei emisiuni televizate, senatorul Ri- 
chard Russell, președintele Comisiei senatoriale pentru for
țele armate a declarat că forțele patriotice ar cîștiga victoria 

probabil, în orice alegeri libere ce s-ar desfășura în prezent în 
Vietnamul de sud. El a adăugat că Vietnamul de sud duce lipsa unui 
conducător popular și că puțini cetățeni sud-vietnamezi cunosc mă
car numele actualului lor prim-ministru, „acest general Ky", și nici 
măcar nu-i menționează numele.

Senatorul american a respins teoriile, potrivit cărora, Vietnamul 
de sud .are o importanță strategică pentru S.U.A., arătînd că acesta 
are, în primul rînd, o importanță „pe planul prestigiului“ Statelor 
Unite.

............................................................... LI ■

Revendicările

profesorilor japonezi

Sindicatul cadrelor didactice 
din Japonia a dat publicității 
o „Carte Albă“, în care se ara
tă că majoritatea profesorilor 
din Japonia primesc un salariu 
necorespunzător care nu le a- 
sigură minimum de existență, 
iar condițiile în care ei își 
desfășoară activitatea sînt 
deosebit de grele. Aproximativ 
75 la sută din familiile profe
sorilor au datorii pînă la 
160 000 yeni, iar în regiunea o- 
rașului Tokio aceste datorii 
depășesc 350 000 yeni.

Referitor la condițiile de 
muncă ale profesorilor, Cartea 
Albă menționează că, în me
die, profesorii claselor ele
mentare lucrează săptămînal 
60 de ore, iar de la clasele ci
clului superior — aproximativ 
57 de ore săptămînal.

Dezbaterile
din Parlamentul

R. D. VIED 
NANI. — Os-
iași ai Unui de
tașament de au
toapărare ae
riană din orașul 
Ven, in acțiune

• LĂ CHICAGO a avut Ioc uft 
marș de cinci ore al militanților 
pentru drepturile civile ale popu
lației de culoare. Marșul, condus 
de cunoscutul actor negru Dick 
Gregory, a fost a 48-a acțiune de 
acest gen organizată în ultima vre
me la Chicago în semn de protest 
împotriva practicilor discriminato
rii ale autorităților locale în dome* 
niul învătămîntului public.

grec
Luni seara, Parlamentul 

grec s-a întrunit din nou 
pentru a lua în dezbatere 
programul guvernului No- 
vas, precum și votul de 
învestitură cerut de gu
vern. Spre deosebire de 
ședința de vineri, care a 
trebuit să fie suspendată, 
ca urmare a faptului că 
din cei 300 de deputați 
în sală erau prezenți nu
mai 47, dezbaterile din 2 
august au reunit majori
tatea deputaților.

In conformitate cu hotărîrea 
luată luni dimineața de către 
deputății Uniunii de centru, în
truniți la reședința de la Kastri 
a fostului premier Papandreu, 
deputății acestui partid și-au 
ocupat locurile în sala Parla
mentului. Din rîndurile lor lip
sea numai Papandreu. Erau pre
zenți, de asemenea, deputății 
partidului de dreapta ERE, cei 
22 de deputați ai partidului 
EDA precum și deputății parti
dului progresist.

După deschiderea dezbaterilor 
a luat cuvîntul primul ministru. 
Athanasiadis Novas, care a pre
zentat parlamentului programul 
guvernului său. După ce a adus 
o serie de critici fostului premier 
Papandreu, primul ministru No
vas a declarat că, în cazul cînd 
va primi votul de învestitură, 
va lărgi guvernul și va propune 
o nouă lege electorală, în baza 
căreia vor avea loc noi alegeri 
în Grecia.

Vorbind despre politica exter
nă a guvernului, primul minis
tru Athanasiadis Novas a afirmat 
că guvernul condus de el „va 
continua politica externă a pre
cedentului guvern“.

După discursul primului mi
nistru Novas, a luat cuvîntul 
liderul partidului Uniunea Na
țională Radicală (ERE), Canelo- 
poulos.

Dezbaterile continuă.

-----«-----

Reuniune 
de „familie“ 

Liderii social-democrați 

s-au intrunit la Stockholm

STOCKHOLM 2 (Agerpres).
In Suedia a luat sfîrșit reu
niunea liderilor partidelor so- 
cial-democrate din Europa oc
cidentală. La această reuniune 
au participat primii miniștri 
ai guvernelor din Suedia, Da
nemarca și Norvegia, George 
Brown, ministru pentru pro
blemele economice din guver
nul britanic, Bruno Kreisky, 
ministrul austriac de externe, 
și Willy Brandt, președintele 
Partidului social-democrat din 
Germania occidentală. Reu
niunea a însărcinat pe Walter 
Reuther, președintele Sindica
tului muncitorilor din . indus
tria de automobile din Statele 
Unite, să aducă la cunoștință 
guvernului american că reu
niunea consideră situația din 
Vietnam ca foarte . serioasă. 
Reuther a promis că va trans
mite acest mesaj Washingto
nului.

în cadrul acestei reuniuni a 
fost discutată și problema re
lațiilor dintre Piața comună 
și Asociația Europeană a Li
berului Schimb.

Agenția Reuter afirmă că 
s-a subliniat că A.E.L.S. tre
buie să se alăture Pieței co
mune ca grupare, nu ca țări 
separate. Primul ministru 
suedez, Erlander, a declarat 
că reuniunea a grupat numai 
„cîțiva amici“ și a insistat 
asupra lărgirii participării la 
aceste reuniuni.

J.
jT ©

Mitingul de la

Fai- 
Axel

presei 
își ex- 
posesi- 
oprești 
chioșc

ziare — 
titluri imprimate in 
multe culori, cheamă

ARGENTINA. — Demons- 
trind sub lozinca „Nici un 
singur argentinian la Santo 
Domingo, tinerii din Buenos 
Aires au protestat împotri
va trimiterii de 
militari argenti
nieni in cadrul 
trupelor O.S.A. 
la Santo

mingo

SANTO 
nomo

Planul .

francez
pentru frinarea expansiunii- econo-

Itimul eveniment al vieții politice franceze înain
tea tradiționalei vacanțe din luna august a fost a- 
doptarea de către guvern a proiectului celui de-al 
cincilea plan economic (1966—1970), care urmea
ză să fie supus spre aprotare parlamentului, 
în luna octombrie. Planul, care în condițiile pro
prietății private asupra mijloacelor de producție 
cuprinde doar o serie de normative privitoare la 
dezvoltarea industrială și agricolă, investiții și

cheltuielile statului, este expus pe aproximativ 100 de pa
gini. înaintea dezbaterilor parlamentare, planul urmează să fie 
avizat de un „Consiliu economic și social". Președintele de 
Gaulle a desemnat constituirea a trei grupuri de studii (între
prinderi particulare, companii naționalizate și administrația), 
însărcinate cu urmărirea îndeplinirii planului. în pofida „con
juncturii deprimante, care se va prelungi probabil pînă în 
1966" (după cum apreciază 'ziarul „Le Monde"), guvernul a 
menținut media anuală a ritmului de dezvoltare economică la 
5 la sută, așa cum s-a preconizat în dezbaterile parlamentare 
de la sfîrșitul anului 1964, cînd au fost aprobate obiectivele^ce
lui de-al cincilea plan. Se prevede ca economia franceză să se 
dezvolte în următorii cinci ani într-un ritm de 5 la sută anual. 
Această cifră este considerată ca „ambițioasă" (revista „L'Ex- 
press"), ținînd seamă că planul de stabilizare monetară prevede 
un ritm de dezvoltare de numai 2,5 la sută. Premierul Pompidou 
a declarat în legătură cu obiectivele celui de-al cincilea plan 
economic : „Există două imperative, inseparabile : imperativul 
expansiunii, al dezvoltării continue și imperativul stabilității 
monetare".

Disputa între adepții dezvoltării cit mai rapide și cei care se 
tem de efectele in
flației •— care ar 
deveni inevitabilă 
— s-a dezvoltat în 
rîndurile guvernu
lui. Comisarul pla
nului, Pierre Mas- 
se, a susținut nece
sitatea respectării 
ritmului înscris în 
plan, în timp ce 
ministrul finanțe
lor, Valery Giscard 
d'Estaing, s-a pronunțat
mice, asfel îneît Franța să aibă un buget-echilibrat, o balanță 
activă.a comerțului exterior.și o monedă puternică. în'legă- 
tură cu această dispută, ziarul „L’Aurore“ șefie : „De-la-diri- 
gismul cel mai strict de azi, la falsul liberalism de mîine, ne 
aflăm în fața' unei cacofonii economice în care oamenii, de 
afaceri discută, fără-a fi în stare să-și îndeplinească sarcinile".

Această discuție are nu numai un caracter pur academic, ci 
și o însemnătate practică, mai ales în lumina dificultăților ac
tuale în domeniul economic, semnalate în presa franceză. De
numind proiectul aprobat de guvern „un plan al incertitudinii", 
revista „Le Nouvel Observateur" scria : „Anul acesta se anunță 
ca cel mai sumbru din ultimele două decenii. In cel- mai bun 
caz producția va spori cu 2,5 la sută, consumul cu 1,5 la sută, 
iar progresul palid al producției se va datora în primul rînd 
agriculturii .ii serviciilor publice. în industrie de 18 luni1 se în
registrează o stagnare completă. Investițiile, care au scăzut cu 
8 la sută în 1964, vor scădea fără îndoială cu. alte 6 la sută în 
acest an și nu se așteaptă un. spor în anul viitor". în aceste 
condiții, prevederile celui de-al V-lea plan economic apar ca 
deziderate ale autorităților, care vor să impulsioneze dezvol
tarea economică. De altfel s-a anunțat semi-oficial- că în 1966 
nu se așteaptă ca ritmul de dezvoltare de 5 la sută să fie atins, 
dar s-a exprimat speranța că- întîrzierea va fi refăcută pînă la 
sfîrșitul deceniului.

O dată cu vacanța din luna august,- problemele legate de al 
V-lea plan economic — evocate în ultima cuvintare televizată 
a premierului Pompidou — au rămas în suspensie.

I
I

SANTO DOMINGO 2 (A- 
gerpres). — In Parcul inde
pendenței din Santo Domingo 
a avut ioc duminică un miting 
în sprijinul guvernului consti
tutionalist dominican, la care 
au participat cîteva mii de 
persoane. La miting, organizat 
la chemarea Uniunii muncito
rilor docheri, au luat cuvîntul 
președintele guvernului consti
tutionalist, colonelul Francisco 
Caamano, și Hector Aristy, 
ministru. Vorbitorii au chemat 
la încetarea amestecului S.U.A. 
și O.S.A. în afacerile interne 
ale Republicii Dominicane și 
evacuarea trupelor străine din 
această țară. S-a cerut, tot
odată, eliberarea liderilor sin
dicali arestați de junta de 
dreapta a generalului Imbert 
Barreras. A fost exprimată ho
tărîrea de a se lupta pentru 
instaurarea ordinii constituțio
nale în țară.

Un ziar de obicei 
calm și prudent ase
muia lumea presei 
vest-germane cu o pă
dure in care „se pe
trec lucruri senzațio
nale“. Prin pădure 
mișiună, uneori ani
male crude care — 
știm din celebrele fa
bule — nu-și cruță 
prada. Dar acum nu 
ne ocupăm de fabu
le. Pădurea cuvîntu- 
lui tipărit există în 
realitate, deși, se în- 
fățișază altfel decît 
ca o oarecare aglo
merare de copaci: în 
loc de arbori vom în- 
tîlni zgîrie nori ima- 
culați și rotative în 
amețitor vîrtej. Sen
zaționalul din pădu
rea aceasta ni l-a 

; dezvăluit „Süddeut
sche Zeitung“.

I moșul domn 
Springer, regele neîn- 

j coronat al 
! vest-germane,

tinde limitele 
unilor sale. Te 
în fața unui 
de ziare dintr-un oraș 
al Germaniei federa- 

I. le. Zeci de

isprăviile cele mai 
proaspete se citează 
achiziționarea unei 
serii de publicații a- 
parținmd editurii Kin
dler. Revista „Quick“ 
a acaparat publicația 
„Revue“. Evenimen
tul este semnalat cu 
îngrijorare de „Süd
deutsche Zeitung“ : 
în presa vest-germană 
se petrece o nouă și 
puternică concentra
re. Ce înseamnă în 
practică ?

Aflăm : „Concen
trarea ziarelor și re
vistelor în concerne 
sub conducerea unuia 
sau cîtorva înseamnă 
concentrare de mul
tă putere : putere a- 
supra cititorilor care 
mai sînt pe deasupra 
și alegători ; putere

de revista 
Stern“ (1900

„Der 
000 ex

emplare), săptămâna
lul „Die Zeit“ 
(250 000 
revista 
(900 000 
revista 
(750 000 
■și altele. 100 de pa
gini dactilografiate au 
fost necesare pentru 
a consemna termenii 
înțelegerii. Chiar și 
în momentele dinain
tea semnării acestei 
înțelegeri, tîrguiala 
nu se încheiase. Con
tractul avea pagini a- 
coperite de ștersă
turi...

Cei trei nu doresc 
însă război cu Sprin- 
ger. Ei preferă să 
împartă „piața opi
niei“. Unii — cu re-

,Die Zeit' 
exemplare), 

„Brigitte“ 
exemplare), 

„Constanze“ 
exemplare)

Adunarea

solemnă de la Potsdam

• CU OCAZIA împlinirii a 
20 de ani de la semnarea A- 
cordurilor de la Potsdam, re
feritoare la organizarea post
belică a Germaniei și asigura
rea securității în Europa, la 
2 august a avut loc la Pot
sdam o adunare solemnă la 
care au participat conducători 
ai R.D. Germane.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de J. Dieckmann, 
președintele Camerei Popu
lare a R.D. Germane. O. Win- 
zer, ministrul de externe al 
R.D.G., a rostit o amplă cu- 
vîntare, în care s-a referit la 
poziția țării sale față de situa
ția din Europa și problema re- 
unificării Germaniei, precum 
și la alte probleme internațio
nale actuale.

Harriman la Londra

• LUNI au început convorbirile 
dintre trimisul special al președin
telui Johnson, Averell Harriman, 
și oficialitățile britanice. Ambasa
dorul special american s-a întilnit. 
cu ministrul de externe, Michael 
Stewart, și. cu George Brown, prim- 
secretar de stat și ministru al afa
cerilor economice, precum și cu 
fostul lider al Partidului Conser
vator, Douglas Home. Subiectul 
principal al convorbirilor a fost 
situația din Asia de sud-vest.

Harriman va fi primit marți de 
primul ministru Wilson, urmind 
ca în cursul aceleiași zile să pără
sească Londra pentru a se reîn
toarce la Washington.

• LA 1 AUGUST, la Varșovia a 
fost cinstită memoria celor 250 
de mii de locuitori ai orașului, că- 
iuți în timpul răscoalelor antifas
ciste din 1944. La mormintele vic
timelor terorii fasciste au fost de
puse coroane.

I Z. ILOREA

Din nou incordare in Cipru
La Londra s-a anunțat că, Ia 

cererea guvernului Turciei, între 
Marea Britanie, Grecia și Turcia 
vor avea loc o serie de convor
biri în legătură cu criza consti
tuțională din Cipru. întrevederi
le dintre reprezentanții celor trei 
țări vor avea loc la New York 
înaintea dezbateriloi- Consiliului 
de Securitate consacrate acestei 
probleme. Totodată, la Atena a 
avut loc luni o întrevedere între 
ministrul de externe al Greciei,

Melas, și ambasadorul Turciei în 
capitala Greciei, Turan Tuluy. 
Discuțiile s-au referit la situația 
care s-a creat în insulă în urma 
modificării sistemului electoral 
actual de către Camera Repre
zentanților, precum și în legătură 
cu promulgarea de către comuni
tatea ciprioților turci a unor de
crete prin care extind, la rîndul 
lor, mandatul vicepreședintelui 
Kuciuk și al Camerei Comunale.

Demisia guvernului columbian
• GUVERNUL COLUMBIAN și-a 

prezentat demisia președintelui 
țării, Leon Valencia. Cu toate aces
tea, la cererea șefului statului, mi
nistrul de război și ministrul de 
iinanțe își vor păstra portofoliile. 
După cam relatează agenția France

îFresse, la Bogota se menționează' 
că președintele Valencia, care 
Ipeste cîteva zile va începe ulti
mul an al mandatului său prezi
dențial, are intenția să-și reînno
iască aproape în întregime echi
pa sa ministerială.

pe cititor, afișîndu-și 
„independența“. Ziar 
independent de di
mineață, ziar inde
pendent de prînz, 
ziar independent de 
seară... Dar majorita
tea „independente
lor“ tipărituri editate 
în R. F. Germană au 
un singur patron. Un 
singur om dirijează 
acest uriaș mecanism 
de influențare a opi
niei publice. Un sin
gur om dictează ori
entarea a zeci de zia
re cu tiraje de sute 
de mii de exemplare. 
Se numește Axei 
Springer. Vastele sale 
domenii din împără
ția presei i se par in
suficiente. Acaparea
ză mereu alte ziare 
și reviste. Printre

Monopolul... 
opiniei

Contract ungaro-vest-german

• ZIARUL „NEPSZABADSAG” 
relatează că firma Friedrich Krupp 
din Essen (R.F.G.) a încheiat re
cent un contract de colaborare cu 
întreprinderea ungară de comerț 
exterior „Tehnoimpex", în vederea 
producerii strungurilor cu coman
dă electronică. Au și fost elabora
te documentația tehnică și proto- 
tipul-machetă. Experimentarea no
ilor mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor va avea loc paralel în 
fabrici din Ungaria și la uzinele 
Krupp.

• AGENȚIA CHINA NOUĂ 
anunță că la 2 august, Ciu En- 
lai, premierul Consiliului ds 
Stat al R. P. Chineze, l-a primit 
pe André Malraux, ministru de 
•stat francez, care se află in R.P. 
Chineză. A avut loc o convor
bire prietenească.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ agen
țiile de presă, la Quito (Ecuador), 
în curtea ambasadei americane a 
explodat o bombă care a pricinuit 
pagube însemnate. Bomba a fost 
aruncată dintr-o mașină Care a 
trecut în vizită pe lingă ambasa
dă.

„Lovitura de teatru“ de la Westminsler, 
cererea deputatului laburist Warbey ca 
Wilson să plece din fruntea partidului 
fiindcă nu și-a respectat promisiunile 
electorale, reilectă încordarea în rela
țiile dintre stingă laburistă și echipa gu
vernamentală.

„Aripa stingă a partidului laburist 
nota SUNDAY TELEGRAFII — are sufi
ciente motive să acuze alunecarea spre 
dreapta a Iui Wilson".

rea cheltuielilor legate de între
ținerea bazelor din Extremul 
Orient, retragerea trupelor brita
nice din Aden și Cipru, abando
narea programului „Polaris“.

ntr-adevăr „motive
le" la care se referă 
SUNDAY TELE
GRAPH există. Ul
timele măsuri de 
austeritate — de 
pildă —• au fost 
astfel concepute în
eît, de fapt, cei

care vor trebui să strîngă cu
reaua vor fi masele muncitoare. 
Pericolul creșterii șomajului ca 
urinare a restrângerii construc
țiilor lovește de asemenea, în -ace
leași pături muncitorești. Și în 
vreme ce micii salariați simt 
greul programului de „austerita- 
re", bugetul militar de 2 miliar
de lire sterline rămîne aproape 
intact.

E semnificativ faptul că un 
grup de 70 de deputați laburiști 
au pregătit o declarație în care 
cer o reducere cu 25 la sută a 
bugetului militar. Printre măsu
rile care să permită o asemenea 
economie se numără în primul 
rînd reducerea efectivului arma
tei britanice de pe Rin, reduce-

asupra partidelor care 
pot fi stimulate, com
bătute sau trecute 
sub tăcere; putere a- 
supra restului edito
rilor care sînt ame
nințați să fie stri
viți...“. Ziarul vest- 
german își exprima 
neliniștea privind vii
torul „pieței opiniei“, 
dat fiind că „edita
rea de ziare este cu 
totul altceva decît 
confecționarea și des
facerea șiretelor de 
ghete și a cutiilor de 
conserve“.

Trei editori ham- 
burghezi — Bucerius, 
Gruner și Jahr — 
și-au contopit între
prinderile, creînd 
încă un gigant în 
„pădurea“ presei 
vest-germane. Rivalii 
lui Springer dispun

vistele de modă și 
săptămînalele de 
scandal, alții — cu 
marile cotidiene poli
tice. „Nu constituim 
o formație anti- 
Springer“. Concuren
ța întind o mină îm
păciuitoare rivalului 
extrem de puternic.

Cea mai năpăstuită 
rămîne însă opinia 
ce se năzuiește libe
ră, dar care pierde 
putința exprimării. In 
încîlcita pădure a 
presei vest-germane se 
întâmplă lucruri mai 
triste decît în fabule : 
sărmana opinie — cea 
adevărată, plină de 
demnitate, răsărită 
din conștiința omu
lui simplu — este 
înăbușită în tăcere...

E. O.

IMinsori in Slovacia

• DUMINICĂ spre luni in Slo
vacia a nins și a suflat un vint 
puternic. O puternică furtună de 
zăpadă s-a abătut la 2 august a- 
supra localității Skalnate Pleso 
din Munții Vysoke Tatry (Slova
cia). Viteza vîntului a atins 201) 
km pe oră. In localitatea Strbske 
Pleso stratul de zăpadă a atins 
grosimea de 42 mm. Temperatura 
aerului a scăzut în decurs de 24 
de ore cu 7 grade C, ajunglnd la 
—1 grad. In numeroase locuri 
vlnlul a rupt copacii.

O LA 2 AUGUST a părăsit Bu
dapesta, după o vizită de trei zile, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Guineea,
condusă de Seku Ture, secretar
general al Partidului democrat,
președintele Republicii Guineea, 
în aceeași zi Seku Ture n sosit 
în R.S.F. Iugoslavia, Ia Brioni, -în-

apropiatul Congres, din septem
brie, al partidului laburist.

„Criticîhd acțiunea S.U.A. în 
Vietnam și sprijinul britanic pen
tru această acțiune — relevă 
DAILY TELEGRAPH — stingă 
laburistă este mai în concordan
ță ca oricînd cu sentimentele 
generale din Anglia“. Cotidianul 
britanic nu se referă numai la 
starea de spirit a maselor largi, ci 
și la unele fenomene din cercuri 
politice foarte eterogene. „In 
rîndul conservatorilor — scrie 
TIMES — se declară deschis în 
ultimele zile că, dacă Heath ar 
fi prim-ministru, guvernul ar

dine care reprezintă dacă nu un 
autiamericanism, cel puțin o ten
dință de a slăbi asocierea prea 
strânsă a Londrei la politica ex
ternă americană. „Niciodată — 
scrie DAILY MAIL — n-au ră
sunat atîtea glasuri ca acum în 
favoarea, unei tentative raționale 
de a repune Anglia cu mai multă 
fermitate pe picioare proprii“.

In această lumină se poate 
crede că presiunile exercitate de 
stingă laburistă se vor amplifica. 
Aripa de stînga laburistă nu 
pare. în momentul de față, des
tul de organizată și omogenă 
pentru a impune o schimbare a

Wilson și stinga laburistă
Ceea ce stingă laburistă re

proșează mai puternic echipei 
Wilson, ca o manifestare evi
dentă a alunecării spre dreapta, 
este sprijinul total acordat poli
ticii argesive americane în gene
ral și politicii vietnameze a 
Washingtonului în special. într-o 
corespondență din Londra, 
FRANKFURTER ALLGEMEI
NE remarca virulența cu care e 
atacată supunerea echipei Wil
son față de politica americană, 
în rezoluțiile pregătite pentru

duce o politică mult, mai dîrză și 
ar adopta o linie mult mai des
chisă față de S.U.A. decît pare 
Wilson dispus să adopte“. Desi
gur, asemenea afirmații joot avea 
mobiluri de concurență propa
gandistică pe arena politică. Nu 
este mai puțin adevărat însă, că 
în cercuri politice din ce în ce 
mai largi se manifestă ceea ce 
1TNANCIAI, TIMES denumea 
deunăzi tendințe puternice de 
gaullism britanic pe jumătate 
ascuns“. Este vorba de o atitu

poziției guvernului în principa
lele probleme internaționale. în 
orice caz, chiar dacă premierul 
britanic nu-și simte încă pericli
tată libertatea de manevră în 
actuala lui orientare, el este to
tuși nevoit să privească peste 
umăr la aripa stingă a propriului 
lui partid. în culise, echipa Wil
son a depus eforturi pentru a 
„liniști" stînga. în sensul acesta 
a fost interpretată de mulți ob
servatori și „inițiativa“ creării 
așa-numitei „misiuni de pace“ a

Comnionwealth-ului pentou Viet
nam. Presa britanică relevă'-zilele 
trecute că Wilson a cerut minis
trului său de externe.' “Michael 
Stewart, că ng candideze pentru 
organele de conducere ale parti
dului laburist care urmează să 
fie alese în toamnă. Faptul are 
o semnificație majoră , dacă ne 
gîndim că Stewart s-a manifestat 
„cu cea mai accentuată lipsă de 
rezervă“ (TIMES), pentru spri
jinirea politicii cercurilor agresi
ve din S.U.A. (nu sînt decît două 
săptămîni de cînd ministrul de 
externe britanic și-a cheltuit la 
Universitatea din Oxford bogate 
resurse oratorice înt,-un discurs 
pe care agenția REUTER îl ca
racteriza „cea mai directă ple
doarie pentru politica americană 
în Vietnam“).

Desigur, posibilitățile premie
rului britanic de a pune surdină 
opoziției din propriul său partid, 
posibilitățile de a manevra „con
cilieri“ nu pot fi subestimate. 
S-ar putea ca „răfuiala severă“ 
cu care amenință deputății de 
stînga să nu depășească la apro
piatul Congres laburist dimen
siunile unei furtuni într-un pa
har de apă. Indiferent de evolu
țiile ulterioare din partidul labu
rist, divorțul tot mai pronunțat 
dintre politica echipei Wilson și 
programul său electoral nu poate 
duce decît la deteriorarea poziții
lor laburiste.

EM RUCĂR
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