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Plecarea
tovarășului
Wladyslaw

Gomulka

ANUL XXII, SERIA II, NR. 5364

Porțile de Fier. In imagine membrii echipei condusă de maistrul Gavril Olah de la fabrica de betoane, a cărei 
capacitate este de 600 m.c. pe zi Foto : O. PLECAM

DRUMUL SOARELUI

Marți dimineața a părăsit Capitala, plecînd 
la Varșovia, tovarășul Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care, 
împreună cu familia, s-a aflat la odihnă în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, tova
rășul Wladyslaw Gomulka a fost condus de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu cu soția, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Mihai 
Dalea, George Macovescu, adjunct ial minis
trului afacerilor externe, activiști ai C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Wieslaw Sobierajski, amba
sadorul Republicii Populare Polone la Bucu
rești.

(Agerpres)
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Termocentrala Brazi. Vedere parțiala(Agerpres)

îndeplinit 
și depășit

• După 7 luni de activi
tate, colectivul de muncă 
al Combinatului de celulo
ză și hîrtie din Suceava se 
prezintă cu un bilanț re
marcabil. Valoarea produc
ției globale a crescut cu 
17 500 000 lei, iar cea a 
producției marfă cu peste 
19 milioane lei, concreti- 
zîndu-se în 2 207 tone ce
luloză, 100 la sută uscăciu
ne, 87 tone hîrtie și 
2 700 000 saci. Productivi
tatea muncii a fost reali
zată în procent de 107,3 la 
sută. In perioada care a 
trecut de la începutul anu
lui s-au realizat economii 
la prețul de cost pe întrea
ga producție marfă în va
loare de 1100 000 lei, iar 
beneficiile se ridică la 6 
milioane lei. (I. Beldeanu)

• Furnaliștii de Ia Com
binatul siderurgic Hune
doara au produs de la în
ceputul anului cu 23 000 
tone de fontă mai mult 
decît aveau planificat. Ei 
au îndeplinit și depășit, 
astfel, angajamentele luate 
la acest indicator pentru 
întregul an. Bilanțul succe
selor cu care colectivul de 
furnaliști întîmpină cea 
de-a 22-a aniversare a eli
berării patriei este întregit 
și de alte realizări. Ca ur
mare a micșorării consu
murilor specifice la furna
le, s-au economisit de la 
începr 11 anului peste 
30 000 tone de cocs meta
lurgic, întreaga cantitate 
de fontă dată peste plan 
fiind elaborată numai cu 
cocs economisit; economii
le la prețul de cost planifi
cat al fontei se ridică în 
șase luni la 17 253 000 lei.

PORTI DESCHISE
Dunărea nu se aseamănă 

aici cu fluviul aproape blind 
pe care l-am văzut deunăzi în 
Deltă. Apele se învolburează 
și, după felul cum zvîcnesc 
concentric din loc în loc, poți 
ghici steiurile ascuțite, abia 
ascunse, spaima piloților încă 
neexperimentați. Primele raze 
ale soarelui luminează vastul 
furnicar al șantierului de la 
Porțile de Fier, la o oră foar
te matinală. Niciodată pînă 
acum însă fața incandescentă 
a astrului n-a surprins aici 
caracteristica liniște a dimi
neții. Este și firesc, pentru că 
angajamentele luate de ma
rile colective ale întreprinde
rii de Construcții Hidroteh
nice și întreprinderii de Con
strucții „Porțile de Fier" în 
acest an necesită eforturi sus-

ținute : 62 milioane lei econo
mii în producția de construc
ții și montaj, precum și sute 
de mii de lei economii la pre
țul de cost. Cifrele amintite 
sînt pe măsura grandioasă a 
lucrărilor. Și, pentru realiza
rea lor „pe viu", se depune 
un efort în care se combină 
în egală măsură entuziasmul 
cu luciditatea. „Pe Dunăre 
curg milioane de m.c. de apă, 
ne-a spus Aurel Mătase, mai
stru principal la gospodăria 
de agregate. In tot ceea ce se 
înalță aici se reflectă dărui
rea unei energii umane cu ne
putință de măsurat. Sau, poa
te, doar prin ea însăși". Și 
pentru a da o acoperire valo
rică acestei afirmații, ne ara
tă o „filă contabilă", cum sin
gur denumește foaia de hîrtie

din notesul său uriaș. în ziua 
de 8 august, de exemplu, la 
lotul ecluză aval, în loc de 
2 000 m.c. excavați s-au reali
zat 3 411 m.c. în acest lot, de 
la începutul anului și pînă la 
8 august, planul a fost depășit 
cu 4 690 m.c. Cifra, în sine, nu 
pare cine știe cît de mare, dar 
cine a încercat vreodată să 
mute din loc un simplu bloc 
de stîncă își poate imagina cu 
destulă ușurință cît de des 
și-au șters oamenii frunțile 
de sudoare. Același lucru se 
poate spune și despre mon- 
tori, despre șoferi, despre be- 
toniști. Aceștia diiv urmă, în 
Port amonte, numai în ziua 
amintită, în loc de 24 m.c. be
ton turnat au realizat 44 m.c.

De obicei, reporterii își 
aruncă „ancorele" mai cu sea-

mă în incinta eliberată 
batardoul celular, aici lucră
rile fiind, e adevărat, mai 
spectaculoase. Insă, străbătînd 
șantierul de la un capăt la 
altul întîlnești alte construcții 
de mare amploare, egale în 
dimensiuni cu construcția 
multor uzine noi. Lîngă uria
șul turn al funicularului ce 
traversează fluviul și care va 
asigura transportul pentru 
complexul de betoane, l-am 
întîlnit pe maistrul Olah Ga- 
vril de la fabrica de beton mi
că. A venit aici de la Rovi- 
nari și, după „finisarea" bara
jului, ar vrea să plece pe vii-

kJ _

• Reversul unor scri
sori elogioase • Um
bre pe o profesie sti
mată • Metamorfoze 
miraculoase la distan
ță de o oră • Au dis
părut Cometele dar... 
au venit degeaba • 
Muzica + litoral o 
ecuație simplă care are 
nevoie de „matemati

cieni"

Vizita in Danemarca a președintelui 
Consiliului de Miniștri 
Ion Gheorghe Maurer

ODENSE 16 (Agerpres). — 
De la trimișii speciali : Ion 
Cîrje, Nicolae Puicea și Alex
andru Cîmpeanu :

In continuarea vizitei oficia
le pe care o întreprinde în 
Danemarca, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de 
ministrul afacerilor 
Corneliu Mănescu,

externe, 
a sosit 

marți dimineața la Odense. 
Oaspeții români au fost înso
țiți de Gunnar Seidenfaden, 
ambasador, directorul general 
al Departamentului politic și 
juridic din Ministerul Afaceri
lor Externe al Danemarcei, 
Hans Moeller, ambasador, 
șeful protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, Hen
rik Georg Baron de Zytphten 
Adeler, ambasadorul Danemar
cei la București, alte per
soane oficiale daneze, precum 
și de ambasadorul României 
la Copenhaga, Petru Mânu.

De la aeroportul Beldringe. 
oaspeții s-au îndreptat spre 
Șantierul naval din Lindoe. L?. 
intrare erau arborate drapele
le de stat român și danez. Oas
peții români au fost întîmpi- 
nați cu cordialitate de condu
cerea șantierului.

Premierul român, ministrul 
afacerilor externe și persoane
le care-i însoțesc au fost in
formați asupra activității șan
tierului din Lindoe, unul din 
cele mai mari din Europa. 
Apoi, oaspeții au vizitat docu- 
rile șantierului, interesîndu-se 
de procesul tehnologic, de 
caracteristicile instalațiilor și 
ale navelor aflate în construc
ts.

ale
Succese 
forestierilor 

suceveni
dinMuncitorii forestieri 

regiunea Suceava întîmpină 
aniversarea eliberării patriei 
cu noi succese în valorificarea 
superioară 
Producția 
peste plan 
ale anului
milioane lei. Au fost livrate în 
plus 27 000 m.c. bușteni, aproa
pe 5 000 m.p. cherestea și alte 
produse.

a masei lemnoase, 
globală realizată 
în primele 7 luni 
se ridică la 21 de

Vizitind muzeul Andersen

In continuare a fost vizitat 
complexul de locuințe aflat în 
apropierea șantierului naval.

La amiază, premierul român 
și persoanele care-1 însoțesc 
au fost oaspeții municipalității 
din Odense. în fața primăriei

erau arborate 
stat ale celor

întîmpinînd
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România șl 
pe ministrul afacerilor exter-

drapelele de 
două țări, 
pe președintele

(Continuare In pag. a IV-a)

Primirea de către

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a tovarășului Raymond Guyot

16 august, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 
împreună cu tovară- 

membru

Marți, 
Nicolae 
general 
trai al 
Român, 
șui Emil Bodnaraș, 
al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., au primit pe tova
rășul Raymond Guyot, mem
bru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist Francez., 
senator de Sena, care se află 
la odihnă în țara noastră.

A participat tovarășa Gfai- /'de caldă prietenie.
* \ z 7 ■ /

zela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri privind 
relațiile dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Francez, mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională, precum și unele 
probleme actuale' ale situației 
internaționale.
-întîlnirea s-a desfășurat în

tr-o atmosferă toyără'șească,

\

Conferirea ordinului
Steaua Republicii Socialiste 

România", clasa I, tovarășului
* r

jManea Mănescu

PAVEL AIOANEI 
ATANASIE TOMA

(Continuare In pag. a IlI-a)

Serele din Ișalnița, regiunea 
Oltenia, se Întind pe o supra
față de peste 12 000 m.p. culti
vată cu roșii. Pînă In prezent, 
aici s-au recoltat peste 30 000 
kg roșii care au fost trimise pe 
piețele orașului Craiova pre
cum și pentru export. Tehni
ciană Ștetania Ghiță examinînd 
tomatele în vederea descoperirii 

eventualelor boli

Foto: AGERPRES

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, s-a conferit ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România", 
clasa J, pentru merite deosebite în 
opera de construire a socialismului, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 
de ani, tovarășului Manea Mănes
cu, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Marți la amiază, la Palatul Repu
blicii Socialiste România, a avut 
loc solemnitatea înmînării înaltei 
distincții.

La solemnitate au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules
cu-Mizil, Ilie Verdeț, Leonte Rău- 
tu, Ștefan Voilec, Florian Dănă- 
lache, Mihai Gere, Dumitru Popa, 
Vasile Vîlcu, Vasile Patilineț și 
Virgil Trofin, Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat, a 
înmînat tovarășului Manea Mănes
cu ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România", clasa I, și, feli- 
citîndu-1 în numele Comitetului 
Central al partidului, Consiliului 
de Stat și guvernului, i-a urat pu
tere de muncă, sănătate, noi succe
se în îndeplinirea sarcinilor încre
dințate de partid.

Mulțumind pentru înaltul ordin 
ce i-a fost conferit, tovarășul 
Manea Mănescu a încredințat Co
mitetul Central al partidului, Con
siliul de Stat Și guvernul că și 
pe viitor se va strădui să-și aducă 
contribuția la rezolvarea probleme
lor legate de dezvoltarea economi
ei și culturii, de înflorirea Româ
niei și a națiunii noastre socialiste, 
de fericirea și prosperitatea po
porului român,

Conducătorii de partid și de stat, 
toți tovarășii prezenti la solemni
tate, au felicitat pe tovarășul 
Manea Mănescu.

(Agerpres)

EXCURSIE CU PERIPEȚII
PE PORTATIVUL MUZICII UȘOARE
PORNIND DE LA O 

SCRISOARE

In corespondența zilni
că a redacției numeroase 
plicuri și vederi poartă 
stampila oficiilor poștale 
de pe litoral. „Mă simt 
foarte bine în concediul pe 
care-1 petrec aici, la 
rie-Sud". 
întoarce 
povesti 
despre 
ralului 
maia 
rai...", 
cînd 
ini privind extazîați arhi
tectura și decorul natural 
al litoralului nostru..." Ve
derile, veritabile secvențe 
de film, se alătură pe masa 
de lucru sugerînd vasta pa
noramă policromă a lito
ralului. Printre scrisorii»

Efo- 
voi 
voi 
mei 

lito- 
,Ma-

„Cînd mă 
la uzină le 
tovarășilor 

minunățiile 
românesc...", „ma- 

este un colț de 
„Sînt mîndru 

văd turiștii stră-

expediate de pe litoral se 
află și cea pe care ne-o tri
mit trei tineri electricieni 
de la Șantierul naval Con
stanța. După ce ne mărtu
risesc mîndria lor de a fi 
fost martori la ridicarea, 
de aici, de pe malul mă
rii, a Mamaiei dintr-un ba
nal anonimat într-o sta
țiune de reputație mondia
lă, Gheorghișteanu Eugen, 
Gheorghe Petre și Manole 
Gheorghe ne scriu: „Cu
noscută și apreciată peste 
tot, pe multe din meridia
nele și paralele lumii, Ma
maia nu mai trebuie re
comandată nimănui. Dacă 
vă1 amintim frumusețile ei, 
dacă vă comunicăm senti
mentul pe care-1 încercăm 
ori de cite ori o revedem, 
de la an la an mai mare și 
mai frumoasă o facem pen
tru a ne exprima surprin-

derea noastră că într-un 
asemenea cadru fascinant 
se mai poate strecura gus
tul îndoielnic, vulgaritatea 
penibilă a unor orchestre 
și soliști de muzică ușoară 
chemați pentru a oferi tu
riștilor români și străini 
aflați la odihnă pe litoral 
ore plăcute de destindere, 
dar și pentru a sublinia 
prin limbajul universal al 
muzicii ușoare frumusețile 
pe care le poți întîlni aici 
la fiecare pas. Departe de 
a fi o constatare generală, 
distonînd cu eforturile nu
meroaselor orchestre și so
liști de muzică' ușoară de 
pe litoral de a se prezenta 
într-o ținută etică și ar
tistică înaltă, sînt cazuri în 
care probitatea profesiei, 
efortul de a fi la înățimea 
exigențelor ținutei generale 
a stațiunilor și a publicu-

lui consumator este înlo
cuit prin alunecarea în 
succesul ieftin și efemer al 
unui libertinaj afișat cu 
ostentație, în lipsa ținutei 
artistice și respectului față 
de publicul consumator. 
Una din cele mai neplăcute 
manifestări ni se pare a fi 
cea săvîrșită de solistul Ga
briel Gheorghiu la restau
rantul Delta din Mamaia. 
Cum a înțeles acesta — 
după cîte am aflat apoi 
solist la Teatrul de ope
retă din București — să-și 
îmbogățească repertoriul cu 
bucăți românești ? 
nînd balada Miorița 
ritm de shake într-o 
riantă „originală" :

Pu
pe 

va- 
Pe un

V. ARACHELIAN 
LIDIA POPESCU

'Continuare în pag. a II-n
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DECALOGUL SPECTATORULUI (XI)
Să ne închipuim o clipă la 

marginea mării, pe frumosul 
nostru litoral. Iată o tînără 
pereche admirabilă, adică 
demnă de admirat. Două tru
puri sculpturale amintind de 
Fidias sau de grațiile primă- 
văratice din pingele lui Boțțj- 
celli. Sub cerul sineliu, în su
flarea ușoară a brizei marine 
pe plaja aurie, e o încintare 
să-i privești ! Aceste trupuri 
bronzate și sănătoase sînt 
vestitorii, fără s-o știe și fără 
voită ostentație, ai triumfului 
tinereții, plenitudinii, armo
niei în linii și mișcare, ai fru
museții neticăloșite și, poate, 
ai unei puternice și totuși gin
gașe iubiri. Trebuie să fii mult 
prea trivial ca, urmărindu-le 
pașii, să te gîndești la rău 
(honny soit qui mal y pense — 
zice inscripția pe ordinul bri
tanic al Jartierei). Trebuie să 
fii mult prea ruginit în con
cepții ca să te scandalizeze 
nuditatea lor, acolo, pe fru
mosul nostru litoral.

Dar...
Să ne închipuim acum, în- 

tr-o seară, în sala Teatrului 
Național. Spectatorii mai 
vîrstnici sau mai tineri sînt 
toți îmbrăcați cuviincios, cu 
îngrijire, dacă nu chiar cu e- 
leganță. Uriașul candelabru 
din plafon răspîndește Zeci de 
lumini. Atmosfera e a unei so
lemnități : solemnitatea speci
fică și unanim acceptată a 
unui spectacol. Se așteaptă cu 
oarecare emoție bătaia primu
lui gong. Vom vedea și ascul
ta „Din jale s-a întrupat Elec
tra" de O’Neill sau „Dezerto
rul" de Mihail Sorbul. Și,de
odată, își face apariția, în slip 
ori în sumar costum de plajă, 
admirabila pereche de ne fru
mosul nostru litoral. își face

apariția cu cel mai nestinghe
rit firesc. Și trupurile lor, de 
pe trei sferturi, au aceeași eli
nă sculpturalitate. Totuși, s-au 
dus de rîpă și Fidias și Botti
celli, și triumful tinereții, al 
frumosului, al iubirii. Nu a- 
clamații admirative ne-ar fi 
dat'să auzim, atunci, ci, poate, 
vorba sonoră a unui român 
mucalit: „Na-ți-o frîntă că 
ți-am dres-o“ ! Și, desigur, nu 
trebuie să fii nici trivial, nici 
ruginit ca să-i poftești de chi
că afară, cu toată sculptural i- 
tatea lor clasică...

Morala acestei întîmplări

muri, că se duc la teatru, nu 
ca să-1 vadă —• să' zicem — 
pe Brand al lui Ibsen, ci ca 
să fie ele văzute. Erau făpturi 
pline de sine, cu o prea-înaltă 
concepție despre calitățile și 
drepturile lor, care nu puteau 
respira normal pînă nu vedeau 
lumea toată așternută la pi
cioare. Fenomenul, în forma 
această exacerbată, a dispărut. 
Dar trebuie să recunoaștem că 
mai întilnim și astăzi printre 
noi inși care, intr-un fel sau 
altul, țin cu orice preț să atra
gă atenția asupra lor. O barbă 
hirsută, făcînd concurență

adus la curtea Ducăi-Vodă cu 
mari sacrificii de la Istanbul, 
ale lui Vasilache de la Moși 
nu urmăreau alt scop. Dar a- 
ceste personaje urmăreau a- 
cest scop și izbuteau să-1 a- 
tingă. Pe cînd inșii despre 
care-i vqrba se vor „intere- 
sanți", „aparte", și cred a fi 
apreciați pentru — iartă-ni-se 
expresia — „originalitatea" 
lor. Și iese dimpotrivă... Rîs 
copios, chiar dacă rămîne in
terior.

Și, la urma urmei, ce au 
a face cu sala de teatru și cu 
desfășurarea spectacolului tea
tral — podoaba capilară de 
sub falcă, țintele de bocanci 
pe nădragi, ascuțișurile agre
sive ale încălțărilor ? Au a 
face cît nuoa. și caii verzi cu 
peretele.

ȚINUTA
VESTIMENTARĂ

intempestive ? E simplă și cla
ra : sâ nu ieși din cadru. Ceea 
ce e potrivit aici, nu se potri
vește dincolo. Nu mai punem 
la socoteală pe acei care fac 
și dreg ceea ce nu se potri
vește nicăieri.

Oamenii care vin la teatru 
— măcar că unul vine de la 
apus și altul de la răsărit — 
au, în ciuda diversității lor, 
un tel comun : să vadă spec
tacolul. Numai cîțiva vin ca 
să se dea ei în spectacol.

Despre anume doamne din 
„lumea mare", acoperite de 
bijuterii dar altfel „dezbrăca
te după ultima modă" un om 
de bun simț spunea pe vre

Lascar Sebastian

strămoșilor îndepărtați ai „lu
pilor de mare", niște nituri a- 
plicate pe pantaloni mai dihai 
decît cele pe care le poți ve
dea pe cisternele de la Plo
iești, un bot de pantof cum 
n-avea nici prova caravelei Iui 
Cristofor Columb — toate sînt 
bune pentru dînșii, numai 
să-ți la ochii. Și, în adevăr, 
ți-i iau. îți atrag luarea amin
te prin ridicolul lor și Stîr- 
nesc hazul. Veșmintele pestri
țe ale Arlechinului „comediei 
dell’arte", ale „caraghiosului"

Că. acum, unul-doi se fac de 
rîs. în atmosfera solemnă a 
sălii de spectacol, s-ar putea 
să fie riscul și treaba lor. Dar 
nu ! Tocmai pentru că atrag 
mereu privirile, ca o obsesie 
urită. ei strică dispoziția ce
lorlalți și. după ce au creat o 
clipă de haz, ștîrnesc nervozi
tate, și întreaga atmosferă se 
pomenește viciată. De unde 
s-ar părea că ținuta vestimen
tară e lucru de nimic, că nu 
poate avea o prea mare im
portanță, iată la ce consecințe 
neplăcute poate duce pentru o 
colectivitate întreagă. în esen
ță, ambiția unora de-a fi ,.a- 
parte" cu orice preț, și mai

ales cu prețul extravaganței, 
nu demonstrează altceva decît 
lipsa de respect a insului pen
tru lumea înconjurătoare, 
pentru locul anume, pentru 
lucrul în vederea căruia lu
mea s-a adunat în acel loc. 
Și nu numai extravaganța, dar 
și nepăsarea, neglijența sînt 
deopotrivă de condamnabile 
Mă întreb : tînărul spectator 
care ar intra în teatru cu pan
tofii plini de praf, cu panta
lonii necălcați, cu un colț al 
cămășii ieșit din pantaloni, cu 
cravata adusă bine spre umă
rul stîng, mă întreb ce drept 
ar mai avea să protesteze 
dacă, prin absurd, Hamlet ar 
apărea pe scenă în costumul 
lui întunecat peticit cu zdren
țe roșii ori verzi, iar Ofelia — 
în peplum de matroană ro
mană ?

Oamenii de teatru poartă 
mare respect publicului, dacă 
n-ar fl decît pentru că au 
mare nevoie de el. Și din a- 
cest respect se străduiesc ca 
spectacolul lor să fie din toate 
punctele de vedere cît mai 
ireproșabil. De ce respectului 
lor pentru noi să nu-i răspun
dem cu al nostru pentru dîn
șii, ca și pentru cei ce ne în
conjoară ? S-ar putea spune 
că oamenii de teatru au mai 
mare nevoie de public decît 
publicul de ei. Nu credem. 
Căci, atunci, ce mai căutăm la 
teatru ?

Ținuta vestimentară este 
primul semn al respectului pe 
care se cuvine să-1 închinăm 
slujitorilor artei. De bună 
seamă, mai sînt șl alte „ținu
te" care dovedesc respect, 
însă, despre unele din acestea 
— data viitoare.

Zile de vacanfă Foto: N. STELOR1AN

E satisfăcător stadiul
reparațiilor in școli ?

Pe Suhda! r
____ Dialog în

în sus
Pe drumul (jaijniui ce împar

te Valeu Jaleșului în două, 
Cheile Sohodolului te întîmpi- 
nă cu un iamiec rai.

Sus, din coama Paringului 
înălțat trufaș peste munții din 
jur-, se desprind nenumărate 
culmi sub forma unor „picioa
re" acoperite de Întinse plaiuri, 
care mărginesc numeroase văi 
adinei și umbroase.

Masivul muntos atrage an de 
an lot mai mulți turiști ; apa 
' 'hadoluiui care a tăiat un a- 

^cvărat defileu prin munții

MINIATURI
Runcului, la început își poar
tă firul zburdalnfc sărind din 
piatră în piatră, peăte ziduri a- 
mețitoare, Jormînd cascade cu 
praguri multe, apoi își găsește 
cu greu calea, făcînd nenumă
rate ocoluri printre uriașii de 
stîncă și păduri care mai la 
tot pasul îi pun parcă stavilă 
de neîntrecut. De la un loc la 
altul peisajul se schimbă. După 
un drum zdruncinat, apele So
hodolului sînt înghițite de ne
gura unor galerii. Apoi se naște 
un nou rîu — același 'Sohodob 

Spălînd calcarul în drumul 
lui de la izvoare .și pînă jos, 
în Valea Jaleșului' undele- sate, 
au creat minuni. Printre Cheile 
Sohodolului, cu pricepere, 
mina omului a făurii uri drum 
forestier lung de 12 km.

Peisajul s-a schimbai, a de
venit, mai luminos. Alături de 
turiști, trec acum zeci de auto
camioane caic coboară la cîm- 
pie, lemne din creierul munți
lor.

Călătorul care își îndreap
tă pasul spre Valea Jaleșului 
să străbată drumuri gorjenești 
și urcă prin Cheile Sohodolu
lui, pe munții din jur sau pe 
coama înaltă a Paringului, 
n-are ce regreta. Ferestrele ini
mii i se deschid larg și pri
mesc darul naturii, mireasma 
și prospețimea munților.

CAROL BORA

pragul profesiei

„Am început călătoria noastră odată cu 
a soarelui..."

miraculoasa geneză

Foto: O. PLECAN

Sunetul sirenei de 
la Uzina „7 Noiem
brie" din Craiova a 
avut în acea zi o altă 
semnificație decît cea 
obișnuită. El anunța 
intrarea în rîndul 
muncitorilor a celor 
peste 150 de proaspeți 
absolvenți ai școlii 
profesionale.

In urmă cu o oră, în 
sala clubului ,,1 Mai" 
avusese loc o festivi
tate organizată de co
mitetul U.T.C., cu con
cursul conducerii școlii 
si uzinei. S-au spus 
atunci, din toată ini
ma, cuvinte pline de 
emoție și încărcate de 
amintiri care legau 
alte timpuri de mo
mentul acela. Pînă a- 
cum, spunea tov. llie 
lacob, directorul școlii 
profesionale, aici 
pregătit 
de cadre 
ducție.

Școala

s-au
18 generalii 
pentru pro-

a pregătit

astfel aproape 5 000 
de cadre pentru uzină. 
Prima promoție a ei a 
fost reprezentată 
acea 
tov.
tescu, care și-a amin
tit de anii începutului. 
De asemenea, frezorul 
Dumitru Smidt, absol
vent al școlii din anul 
trecut, le-a vorbit vii
torilor lui colegi din 
„experiența" unui an 
de muncă în uzina.

Pe unde trecefi voi, 
am trecut Și eu cindva, 
astfel și-a început cu- 
vîntul tov. VasiTe Pa- 
tica, inginerul șef al 
uzinei. Ceea Ce nu voi 
uita niciodată este că 
în tiecare zi, de-a 
lungul aii lor ani, mă 
apropiam de uzina în 
care lucram cu aceeași 
dragoste cu care se 
apropie, la ora fixată, 
nn băiat de lata iu
bită.

încercînd sj dea

la 
festivitate de 

Florică Lepădă-

răs-
ce-

glas sentimentelor 
colite ale tuturor 
lor prezenți, elevul Ion 
Băieșu, a vorbit și el, 
angajîndu-se în nume
le promoției sale să se 
dovedească tot timpul 
demni de grija cu care 
du fost înconjurați, de 
primirea sărbătorească 
ce li s-a făcut în acea
stă zi.

După aceea, zeci de 
muncitori ai schimbu
lui II, în frunte cu di
rectorul uzinei, i-au 
întîmpinat pe proaspe
ții colegi de muncă cu 
tradiționalul „Bun ve
nit".

Uzina „7 Noiembrie" 
din Craiova crescuse 
cu încă 150 muncitori 
calificați.

VIORICA IOVIȚĂ 
secretar al Comitetu
lui orășenesc Craio

va al U.T.C.

A APARUT

I»
AVGUST
>1906 LENINIST

Alături de articolul „Planul cin
cinal — program al înfloririi 
României socialiste", publicat în 
primele pagini, și de reportajul 
„Pasiune, cutezanță, dăruire" care 
prezintă cîteva momente din mun
ca tinerilor constructori de pe șan
tierul Hidrocentralei de la Porțile 
de Fier, cititorii vor găsi în cadrul 
obișnuitelor rubrici ale revistei o 
suita de însemnări privind expe
riența unor organizații U.T.C. în 
educația estetica a tinerilor, ecouri 
la discuția despre „Eficacitatea

muncii activistului* și un intere
sant colocviu pe tema „Adunarea 
generală — cadrul unor dezbateri 
vii — școală a educației comu
niste*.

Completat cu spicuiri „Din scri
sorile sosite la redacție", cu 
prezentarea unor lucrări recent 
apărute și cu cîntecul „Partid al 
luptei pentru fericire" de Ioan 
Chirescu, sumarul acestui număr 
se anunță interesant și util pentru 
tinerii cititori.

Liceul „N. Bălcescu" și la Liceul 
nr. 42 din Calea Plevnei lucră
rile sint în stadiul de finisare. 
La Școala generală nr. 118 re
parațiile se apropie de sfirșit, 
urmind să se treacă la monta
rea noului mobilier și la ame
najarea unui nou cabinet sto
matologic. Unele neajunsuri 
s-au semnalat la Școala gene
rală nr. 151, unde lucrările s-ar 
fi terminat, dacă șeful de șan
tier Popescu Mircea de la 
I R.C.R. — Grupul șantiere 16 
Februarie •— ar fi organizat 
bine lucrările.

în raionul 30 Decembrie va
loarea lucrărilor de reparații in 
școli se ridică la 1.690.000 lei. 
circa 50 la sută din lucrări sint 
deja executate, existind posibi
litatea ca pînă la 15 august să 
fie terminate. „Calitatea lucră
rilor, in special a celor efec
tuate de I.R.C.R., Grupul l șan
tiere 30 Decembrie, e bună, ne 
spune tov. Maria Haneș, șefa 
comisiei de recepționare a Sfa
tului Popular 30 Decembrie. La 
Liceul „M. Sadoveanu" repara
țiile au fost executate In pro
porție de 90 la sută, iar la Li
ceul nr. 32 lucrările au început 
la termenul prevăzut în con
tract și se desfășoară normal, 
evitîndu-se întreruperile. La 
Școala generală nr. 5 s-a exe
cutat aproape 40 la sută din 
volumul lucrărilor. Aici lucrea
ză în fiecare an aceeași echipă 
de muncitori ai I.R.C.R. — Gru
pul de Șantiere 30 Decembrie, 
care merită a fi evidențiată 
pentru buna calitate a repara
țiilor. Intîrzieri în efectuarea 
reparațiilor există la Școala ge
nerală nr. 1 datorită lipsei ma
terialelor și a forței de lucru.

Urmărind desfășurarea lucră
rilor de reparații la școlile din 
București se desprind unele 
concluzii privind activitatea 
I.R.C.R.-urilor. Dacă unele in- 
tieprinderi și-au organizat ju
dicios șantierele, altele au fă
cut tocmai invers : au deschis 
mai multe șantiere decit au 
posibilități normale de lucru. 
Această aglomerare a lucrărilor 
duce la risipirea forței de mun
că, la pierderea timpului și, in 
ultimă instanță, la intirzierea 
tuturor lucrărilor atacate de 
I.R.C.R. Credem că este nece
sară urgentarea lucrărilor de 
către I.R.C.R., în aceaslă perioa
dă care ne mai desparte de 
deschiderea anului școlar.

VICTOR RAREȘ

fără șeful de echipă, tn timpul 
cit lipsește nejustificat, se 
trerupe lucrul, 
că. La I.R.C.R. 
multe șantiere 
mai școlare și 
de a se lucra 
tot. De aici

în majoritatea unităților șco
lare din Capitală se execută lu
crări de reparații curente : zu
grăvirea pereților, vopsirea uși
lor și a ferestrelor, verificarea 
instalațiilor electrice, sanitare, 
de încălzire, punerea parchetu
lui, instalarea noului mobilier 
sau intreținerea celui existent. 
Dacă la marea majoritate a 
școlilor vizitate aceste lucrări 
au început imediat aupă termi
narea anului școlar trecut sau 
in unele cazuri după termina
rea examenelor de bacalau
reat, există încă școli — 4 din
tre acestea fiind in raionul Gri- 
vița roșie — la care lucrările 
n-au început. Așa e cazul Școlii 
generale nr. 182 (Strada Bacu
lui). Cum volumul lucrărilor e 
mare, cind vor fi efectuate ?

în ansamblu, situația din ra
ionul Grivița roșie se prezintă 
astfel : la Școala generală nr. 173 
lucrările sint aproape terminate, 
la Liceul „Ion Neculce" sînt e- 

; în proporție de 70 la 
sută, la Școala generală nr. 175 
lucrările — deși au început la 
1 iunie au stagnat acum două 
săptămini. Cauza ? Executantul 
— I.R.C.R. Grupul II Șantiere 
Grivița roșie — trimite oameni 
la lucru, uitînd să trimită și ma
teriale. în aceste condiții școa
la va fi gata in termenul con
tractual, numai dacă executan- 
ții vor lucra intens. La Liceul 
„Aurel Vlaicu" lucrările abia 
au început; circa 10 la sută din 
volumul lor fiind efeciuat. Ca
litatea zugrăvitului lasă însă 
mult de dorit. Nici nu e de mi
rare. îlltrucît zugravii lucrează

s
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Ila Liceu 

fectuate 
sută, la

in- 
muncilorii plea- 
aflăm ca există 
in raion nu nu- 

imposibilitatea 
permanent peste 

rezultă risipirea

in
Raidul nostru 
unitățile școlare 
din Capitală

I 
I 
I
I
I

muncitorilor, începerea unor 
lucrări și abandonarea lor. To
tuși, avîndu-se în vedere nu
mărul limitat al muncitorilor și 
al echipelor, ne întrebăm de ce 
a deschis I.R.C.R. atîtea șantie
re deodată ? O planificare rigu
roasă a lucrărilor ar fi împie
dicat întreprinderea să ajungă 
la această situație. La Liceul 
„Aurel Vlaicu" se discută ■— 
încă din anii trecuți — necesi
tatea eliminării igrasiei din sala 
de sport. Autorul proiectului — 
I.P.B. — propune o anumită 
execuție — constructorul 
I.R.C.R. nu e de acord cu
ceasta soluție și tărăgănează lu
crările în dauna beneficiarului.

în raionul 16 Februarie lu
crările de pregătire a unități
lor școlare sint efectuate in 
proporție de 70 Ia sută la cele 
59 unități. Aceasta se datorește 
preocupării atente și constante 
o slutului popular raional, l.a
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Aspect din noul cartier Tătărași din Iași
Foto: AGERPRES
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Pf PORIATIVUI MUZICII UȘIERI

(Urmare din pag. I-a) 

picior de plai / shake 
Pe o gură de rai / shake 
etc. Alții își leagă „popu
laritatea" de o ținută vesti
mentară necorespunzătoare 
sau bătînd performanțe de 
zgomot și lipsă de armo
nie. Cui pot folosi aseme
nea atitudini descalifica
te pentru o profesie atit de 
stimată în țara noastră 7“

CÎND ÎN ARMONIA UNOR 
CRITERII INTERVIN 

„DEZACORDURI" 
MUZICALE

în zilele de vîrf rețeaua 
alimentației publice de pe 
litoral cunoaște — după a- 
precierile forurilor co
merciale — aproximativ 
500 000 de consumatori. Re
țeaua, de la an la an îm
bogățită cu noi unități și 
îmbunătățită sub raportul 
deservirii, beneficiază de 
zeci de orchestre și soliști 
chemați, așa cum prevede 
regulamentul de funcțio
nare a orchestrelor și so
liștilor din unitățile de ali
mentație publică, elaborat 
de Comitetul de Stat pen

tru Cultură și Artă și Mi
nisterul Comerțului Inte
rior, să asigure o destin
dere plăcută, să exercite o 
influență permanentă asu
pra formării gustului pen
tru muzica ușopră, pentru 
frumos a publicului consu
mator". Rolul funcțional al 
acestora, definit în regula
mentul amintit, capătă noi 
valențe în contextul lito
ralului românesc în care 
eforturile arhitecturale și 
de deservire nu merg nu
mai spre asigurarea unui 
confort modern dar și spre 
o funcționalitate estetică 
evidentă. „Sînt de cîteva 
zile pe litoral — ne spune 
criticul de artă Petru Co- 
marnescu — și respir în- 
tr-o atmosferă elevată în 
care peisajul stațiunilor, 
pornind de la cel mal re
cent și mai modern hotel 
șl pînă la ultimul detaliu 
de dispunere cromatică a 
florilor pe un rond mărgi
naș, dovedește că aici gu
vernează bunul gust, sim
țul estetic sigur". Fac oare 
cele aproape 50 de orches
tre care cîntă în localurile 
litoralului o notă disto
nantă de la atmosfera stă- 

pînă\ aici ? „în stațiunea 
noastră — ne spune tov. 
Azat Surmenian, director 
comercial al întreprinderii 
de hoteluri și restaurante 
Mamaia — există în ac
tualul sezon 25 de orches
tre de muzică ușoară a că
ror sarcină principală este 
asigurarea unei atmosfere 
plăcute, destinse. Sînt nu
meroase orchestre care au 
cîștigat binemeritate apre
cieri ale consumatorilor 
noștri, străini sau români. 
Așa sînt orchestrele condu
se de Horia Moculescu 
la restaurantul Pelican, 
Ady Șerban la restau
rantul Aurora, Ralf Al- 
bricht la barul Melody, 
Otvos Alexandru la Inter
național și multa altele. 
Decente, cu un întins re
pertoriu, sensibile la at
mosfera și diversitatea na
țională a consumatorilor în 
funcție de care își adec
vează programul în flecare 
seară, ele și-au cîștigat o 
mare popularitate fiind și 
din punctul nostru comer
cial de vedere, prezențe 
remarcabile. Dar aceleași 
aprecieri nu pot fi făcute 
în toate cazurile..."

Se împacă criteriul co
mercial cu cel artistic ? Ne 
răspunde compozitorul Va- 
sile Veselovski aflat în 
concediu la Mamaia : „Da. 
Mărturie stă faptul că 
acolo unde cîntă o orches
tră cu ținută artistică și 
decentă găsești cu greutate 
o masă liberă. în mod deo
sebit cunosc orchestra de 
la Perla. Mă bucură foarte 
mult că multe din compo
zițiile mele găsesc aici o 
interpretare reușită. Re
pertoriul foarte bogat, in 
care bucăților românești 
de mare succes li se ală
tură cîntece din zeci de 
țări, respectul față de mu
zică și consumatori, pregă
tirea artistică deosebită a 
instrumentiștilor (fiecare 
dintre ei cîntă și solo) 
i-au creat o mare popu
laritate. Aici nu se cîntă, ca 
în alte localuri, zgomotos 
și la voia întîmplării".

Restaurantul Albastros, 
ora 21. Program de cafe- 
concert. Cîntă orchestra 
condusă de Gigi Stolan. Ți
nuta decentă, melodii cu 
tente lirice, o atmosferă 
destinsă, fără crispări. A- 
celași restaurant după o 

oră. Aceeași orchestră. Altă 
ținută. Costumația instru
mentiștilor a fost înlocuită, 
în locul ținutei corecte de 
seară apar bluze roșii (pe 
care le vom întîlni mai 
tîrziu și-n alte localuri de 
pe litoral) șifonate, și indi
cii sigure că băieții de aici 
fumează și nu le displace 
nici alcoolul. Licuricii ți
gărilor și șipurile seînte- 
ind pe traiectorii sigure, 
stau mărturie. Ritmul sin
copat, supralicitarea instru
mentelor au nevoie de... 
stimulenți. De stimulenți 
are nevoie și solista Silvia 
Poluxis apărînd, la micro
fon în pantaloni de atlas 
cabrați tiranic pe corp și 
susținînd un duel excesiv 
de zgomotos cu orchestra. 
Păcat. într-o altă ținută și 
cu o altă modalitate de in
terpretare ar fi fost o pre
zență agreabilă. Regretăm 
și noi dar mai ales consu
matorii. Gojan Ștefan, stu
dent la Universitatea din 
București : „E un zgomot 
teribilist, care exasperea
ză. Cui folosește o aseme
nea interpretare străină de 
orice linie melodică ?“ A- 
drian Juga, student la Po
litehnica din București: 
„E un local conceput fru
mos, unde te poți simți 
bine. Ce păcat că orches
tra nu-și dă seama cît se 
îndepărtează prin felul zgo
motos de a cîntă. de reali
tatea arhitecturală a res
taurantului care solicită o 
ținută sobră !“

Există deci o relație în
tre ritmurile liniilor arhi
tectonice și cele ale orches
trei I Să mergem mai de
parte. Poate în alte loca

luri... Barul Perla din Ma
maia, restaurantul Pescă
ruș din Eforie Nord, res- 
taurantul Splendid din Efo
rie Sud, barul Cazino din 
Constanța. Profilele arhi
tectonice le dau personali
tate. Din păcate și aici ne 
întîmpină mult zgomot, 
aparatura de difuzare e 
împinsă la maximum, re
pertoriul lipsit de bucăți 
melodice și lirice. în plus, 
nici o bucată de muzică 
ușoară românească. De ce ?

MULT ZGOMOT PENTRU 
NIMIC SAU HAI SA NE 

AMĂGIM PUȚIN

Același restaurant Al
batros din Mamaia. 30 de 
minute împreună cu res
ponsabilul restaurantului, 
Caranda Mihai : „Am în
cercat să mai temperez or
chestra dar mi s-a răspuns 
că asta le place consumato
rilor. Să știți că astăzi ti
nerilor le place muzica a- 
ceasta. Am un băiat de 16 
ani și avea aceleași gustu
ri. I-am dat două palme și 
s-a liniștit". Este și asta o 
metodă pedagogică!? 24 de 
ore mai tîrziu la cealaltă 
extremitate a litoralului : 
restaurantul Cazino din 
Mangalia. Cîntă orchestra 
condusă de Forgo Iosif. 
Solistă Carmen Pop. Evo
luția acesteia din urmă 
este penibilă și disgrațioa- 
să. Aici, ca și la Albatros, 
consumatorii urmăresc e- 
voluția solistei cu priviri 
glaciale. Doar cîteva apla
uze. Aplaudă și un co
mesean de alături. Facem 

cunoștință. Este tov. ing. 
Andreescu, vicepreședintele 
sfatului popular Manga
lia pe teritoriul căruia se 
află I.S.B.C.-ul din locali
tate, de care aparține acest 
restaurant. Ce părere aveți 
despre solistă ? Stupoare ! 
„Cîntă foarte bine. înainte 
era alta care nu avea 
succes". Omul încearcă să 
se dezvinovățească, deta- 
șîndu-se printr-o ridicare 
din umeri: „Așa se cîntă 
pe tot litoralul. Străinilor 
le place o asemenea mu
zică l“.

Așa stau lucrurile ? Să 
vedem și opinia tov. R. 
Iliescu, șef adjunct al ser
viciului de propagandă al 
O.N.T.: „Turiștii străini 
aflați pe litoral sînt foarte 
mulțumiți de frumusețile 
cu care îi întîmpină stațiu
nile, de confortul pe care îl 
oferim. Dar din discuțiile 
purtate cu numeroase gru
puri de turiști am primit 
obiecția că multe orches
tre sint prea zgomotoase, 
lipsite în parte de origi
nalitate. cu un repertoriu în 
care lipsesc bucățile lirice 
și mai ales muzica autoh
tonă". Poate că este opinia 
unei anumite categorii de 
turiști.

Nu, nu este numai opinia 
unei categorii de turiști. 
Este o opinie generală pe 
care ne-au exprimt-o foar
te mulțl turiști români și 
străini ca șl profesioniști ai 
muzicii ușoare, compozitori 
și interprețl aflați în vacan
ță pe litoral. Discuțiile pur
tate au evidențiat clar do
rința turiștilor străini de a 
cunoaște, alături de frumu
sețile țării și poporului no

stru, arta noastră folclorică 
și cultă, de a asculta aici, 
pe litoralul românesc, mul
te bucăți de muzică ușoară 
românească de inspirație 
melodică populară. Nu în- 
timplător, melodii ca Aluni
ța, Garofița culeg aplauze
le generoase ale acestora. Și 
un motiv în plus, aflat tot 
în aceste discuții, e că mo
da muzicii ușoare zgomo
toase a trecut, mai repede 
ca orice modă. Publicul de 
pretutindeni e săturat de 
ea. Vrea lirism, mult li
rism.

Atunci ?

LA„ COPILUL" CU MULTE 
MOAȘE SĂ NU TE DUCI 

CU SACUL 1

Cazinoul din Mangalia. 
15 minute cu Iosif Forgo, 
după propriile mărturisiri 
student în anul al II-lea la 
conservatorul bucureștean. 
Poartă plete blonde, cioc 
scurt și vorbește «tins. în 
distonanță cu zgomotul or
chestrei Meteor 20, pe care 
o conduce. Ținuta îl pri
vește mai mult sau mai 
puțin doar pe el. Dar con
cepția sa despre obligațiile 
profesionale ? Discutăm 
despre solista Carmen Pop. 
„Carmen nu e exagerată. E 
necesar să faci figuri, să 
atragi oamenii. E foarte 
bună. Dacă n-ar fi ea... Pe 
litoral nu poți fi altfel : 
ești modern, te ocolesc toți 
și nu aduci ciștig localului

A doua zi. în ferice atee, 
tov. Ciontea, delege’ -Fn 
p'artea Comitet ulu> ;■
pentru cultură f. r-td ,Ce



In dezbatere: prevederile cincinalului 

FIECARE RitSURSĂ 
FOLOSITĂ CU GRIJĂ

Numele uzinei de alumină 
— cetatea orădeană a metalu
lui alb — s-a înscris cu li
tere mari pe harta economică 
a țării. Născută în anii șese- 
naiului, uzina s-a impus ver
tiginos în constelația indus
triei noastre socialiste, alumi
na fabricată aici bucurîndu-se 
de aprecierea binemeritată a 
beneficiarilor.

Anul 1966, cel de-al doilea 
an al existenței sale, a mar
cat noi succese în muncă. Cu 
prilejul dezbaterilor prevede
rilor cincinalului, tovarășul 
inginer Constantin Ștefănoiu, 
directorul uzinei, a scos în 
evidență rezultatele obținute 
în producție de-a lungul ceJor 
7 luni ale anului. Bilanțul pre
zentat este însuflețitor: hi- 
drometalurgiștii orădeni și-au 
îndeplinit planul la producția 
globală în proporție de 105.7 
la sută, sarcina de creștere a. 
productivității muncii a fost 
depășit cu 6.6 la sută, s-au 
obținut economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare 
de 5 547 000 lei.

Sînt rezultate care definesc 
hărnicia oamenilor în muncă, 
dorința lor fierbinte de a. 
spori continuu șirul realizări
lor

Anii cincinalului prevăd 
sarcini mari pentru colectivul 
uzinei. Astfel, pină în 1967 
producția uzinei va crește 
comparativ cu 1965 cu 274 la 
sută, iar pînă în 1970 cu 470 
la sută.

Dezbătînd aceste cifre, par
ticipanta la discuții au făcut 
propuneri concrete, care să 
asigure îndeplinirea exempla-

ră a prevederilor cincinalului. 
Criticînd lipsurile existente 
încă în activitatea uzinei, ei 
au arătat căile de înlăturare 
a acestora, au propus măsuri 
concrete privind creșterea ca
pacității de producție, conti
nua îmbunătățire a calității 
produselor.

— Va trebui să ne preocu
păm de reducerea la minimum 
posibil a apelor parazitare —

La uzina

de alumină

din Oradea

a spus inginerul Petru Vîgă. 
Realizarea acestui lucru va 
permite micșorarea consumu
lui de aburi cu 0,5 tone pe 
tona de alumină calcinată, 
deci o economie anuală la pre
țul de cost în valoare de peste 
2.5 milioane lei.

— In centrul atenției noas
tre trebuie să stea și în con
tinuare îmbunătățirea calită
ții aluminei — a spus în 
cuvîntul său tovarășul Soare 
Breazu. In acest sens, propun

folosirea în procesul de cal- 
cinare a aluminei a unui 
adaus de criolită deșeu, rezul
tată din fabricarea aluminiu
lui. Aceasta pe lingă faptul 
că ne va permite obținerea 
unei alumine similare celei 
de pe piața mondială, va re
duce și pierderile de la calci
nate cu 0,6 la sută față de 
indicele planificat, ceea ce în
seamnă. o producție 
de 700 tone alumină

— O problemă de 
portantă în uzina 
datorită specificului produc
ției. o constituie fenomenul 
de coroziune — a spus tînărul 
Mircea Bobe. Pentru rezolva
rea acestei probleme cred că. 
ar fi utilă înființarea, în ca
drul atelierului central, a unui 
birou tehnologic, care să stu
dieze posibilitatea de folosire 
a celor mai adecvate materiale 
în confecționarea pieselor de 
schimb.

Oamenii discută, analizează, 
sînt preocupați de găsirea ce
lor mai judicioase căi și me
tode care să asigure îndepli
nirea. exemplară a prevederi
lor cincinalului. Străbătute ca 
un fir roșu de dorința de a 
da viață sarcinilor ce revin 
industriei chimice, dezbaterea 
de la Uzina de alumină din 
Oradea a relevat încă o dată 
hotărîrea oamenilor de a 
nu-și precupeți eforturile în 
munca de a descoperi noi re
zerve interne care să ducă la 
realizarea ritmică a planului, 
la continua îmbunătățire a 
calității aluminei.

în plus 
calcinată, 
mare im- 

noastră.

AL. POPESCU
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INFORMA TU

ACTUALITATEA
Reintilnire cu... Pelicanul

alA la București

INDRUMĂTOR PRIVIND

ADMITEREA IN ANUL ȘCOLAR
1966-1967 IN ȘCOLILE

TEHNICE PENTRU PERSONAL
TEHNIC Șl IN ȘCOLILE 

TEHNICE DE MAIȘTRI

Ministerul tnvățămînluhii a 
elaborat un Îndrumător privind 
admiterea In anul școlar 1966— 
1967 In școlile tehnice pentru 
personal tehnic și in școlile 
tehnice de maiștri. Tinerii ab
solvenți ai liceelor, ai școlilor 
profesionale și ai altor școli 
echivalente, care doresc să ur
meze cursurile acestor școli 
tehnice, găsesc în prezent în
drumătorul la secretariatele li
ceelor și la secțiile raionale de 
învățămint.

Gel care se Îndreaptă spre 
școlile tehnice de maiștri se pot 
Înscrie Intre 15 și 31 august, 
examenul de admitere urmînd 
să se țină Intre 3 și 10 septem
brie. Examenul va consta din 
probe la următoarele obiecte: 
matematică, tehnologia meseriei 
și desenul tehnic, din materia 
cuprinsa în programele școla
re ale școlilor profesionale.

La școlile tehnice pentru per
sonal tehnic, concursul de ad
mitere va avea loc între 26 și 
30 septembrie, iar Înscrierile 
intre 1 și 23 septembrie. Disci
plinele care trebuie cunoscute 
de candidați depind de specia
litatea pentru care vor concu
ra, examinarea făcindu-se din 
materia prevăzută în progra
mele școlare ale claselor VIII— 
XI.

PAVEL CHIRTOACĂ

La scurt timp după, ciclul ^Lite
ratura și filmul", întreprinderea 
cinematografică a orașului Bucu
rești organizează, în colaborare cu 
Direcția rețelei cinematografice și a 
difuzării filmelor, o nouă acțiune. 
Este vorba de organizarea unor zile 
consacrate filmului românesc întoc
mite sub titlul „Pelicanul alb la 
București". Timp de șapte zile, în
tre 20 și 26 august pe ecranul 
cinematografului Doina din Bucu
rești, vor fi prezentate publicului, 
filme artistice, documentare și de 
animație, care au dobîndit distinc
ții la una din cele trei ediții ale 
Festivalului național de la Mamaia.

Va fi deci o paradă a filmului 
românesc premiat la Mamaia, un 
plăcut prilej pentru bucureșteni 
de a revedea o serie de pelicule 
ale cinematografiei naționale, care 
s-au bucurat de o bună primire 
în țară și peste hotare, de a reintîl- 
ni creatori apreciați și actori îndră
giți.

„Pelicanul alb la București" cu
prinde în programul său filmele de 
lung metraj : Tudor (Marele premiu 
al Festivalului 1964); Pădurea 
spînzuraților (Marele premiu, pre
miul pentru imagine, premiul pen
tru interpretare feminină ț- 1.965); 
Procesul alb (Marele premiu — 
1966); De-aș fi... Harap alb (Premiul

special al juriului — 1965), Răscoa
la (Premiul pentru regie și pre
miul pentru interpretare mascu
lină — 1966); Duminică la ora 6 
(Premiul special al juriului — 1966); 
Haiducii (Diploma pentru prima 
operă și premiul pentru muzică).

Lista scurt metrajelor include 
următoarele titluri; Vezi rîndu- 
nelcle se duc (Marele premiu al 
Festivalului —■ 1966); Pretutindeni 
muncesc oameni (Premiul special 
al juriului — 1964); Memoria tran
dafirului (Premiul pentru cel mai 
bun film experimental — 1964);
Naică (Premiul pentru cel mai bun 
film de scurt metraj — 1964); Coti
diene (Premiul pentru cel mai 
bun film de cartoane decupate — 
1964) : Oltenii din Oltenia (Premiul 
pentru cel mai 
— 1965).

în decursul 
care „Pelicanul 
Capitalei, cu prilejul proiecției fil
melor incluse în program, vor 
avea loc simpozioane consacrate 
cinematografiei române, întîlniri 
cu realizatori și interpreți ai ecra
nului, iar holul 
„Luceafărul" 
tie inspirată 
tare.

bun desen animat

celor șapte zile în 
alb" va fi oaspetele

va
de

cinematografului 
găzdui o expozl* 

această manifes-

cinemascop

SPRE ALASKA:

ZI SĂRBĂ-

Festival orele 9; 12; 
Melodia orele 9; 12;

8i

17,30; 20.45;
15; 18; 21 ; du-

CLEOPATRA 
(ambele serii)

rulează la Patiia orele 9; 12,45; 
16,45; 20,30; București orele 
8,30; 12; 16. 19,45; Feroviar 
orele 9,30; 13; 17; 20,45.

L. ZAICESCU
Antrenainente melodice desfășurate tnlr-un 
ritm intens — chezășia viitoarelor performanțe

La 15 august a încetat din 
viață tovarășul Pavel Chir
toacă, vechi militant al miș
cării muncitorești, profesor la 
Institutul agronomic „Nico
lae Bătcescu".

Născut la 29 iunie 1901, în
tr-o familie de țărani, a cu
noscut exploatarea și asupri
rea regimului burghezo-mo- 
șieresc. încă de pe băncile fa
cultății a intrat în rîndurile 
mișcării muncitorești, deve
nind, în anul 1925, membru al 
Partidului Comunist Român. 
Pavel Chirtoacă a participat 
cu devotament și însuflețire 
la lupta revoluționară din țara 
noastră, îndeplinind diferite 
sarcini încredințate de partid. 
In anii ilegalității, a fost 
arestat și condamnat în mai 
multe rînduri pentru activita
tea sa de militant comunist.

După eliberarea țării de sub 
jugul fascist i-au fost încre
dințate munci de răspundere 
în aparatul de partid și de 
stat

Pavel Chirtoacă și-a închi
nat întreaga sa viață intere
selor clasei muncitoare, luptei 
pentru victoria socialismului 
în patria noastră. Pentru me
ritele sale în slujirea 
partidului și patriei 
distins cu ordine și
ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

Amintirea sa va rămîne veș
nică în inimile tovarășilor de 
muncă, ale tuturor celor care 
l-au cunoscut.

cauzei 
a fost 
medalii

Comitetul Foștilor Deținuți 
Antifasciști 

Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu"

★
Sicriul cu corpul neînsufle

țit va fi depus la Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu" 
(B-dul Mărăști nr. 59); publi
cul va avea acces joi, 18 au
gust, între orele 9—15. în
mormântarea va avea loc la 
Cimitirul militar Ghencea, in 
aceeași zi, la ora 16.

Sala Palatului de cul
tură din Pitești găzdu
iește prima expoziție a 
cabinetelor de tehnica și 
protecția muncii din în
treprinderile regiunii 
Argeș. Sînt expuse apa
rate, truse, măști echi
pament. afișe, dispoziti
ve, scule, materiale și 
extrase din normele in
terne privind securitatea 
muncii în toate ramu
rile do producție exis
tente în regiune.

Unul din grafice ara
tă fondurile alocate pen
tru tehnica și proteclia 
muncii în perioada 1960 
— primul semestru 1966, 
care se ridică la aproa
pe 148 milioane lei.

Expoziția a prilejuit 
organizarea unui schimb 
de experiență cu con
ducătorii unităților eco
nomice.

In noul oraș Orșova a 
fost ridicat primul bloc 
din cele 400 de aparta
mente prevăzute a

In urmă*construi aici, 
terii ani ai planului cin
cinal, concomitent 
construcția a încă 1 
de apartamente, la 
șova se vor face 
crări de alimentare 
aba, extindere a rețelei 
de curent electric, ame
najări de drumuri, pre
cum și altele de utilita
te edilitar-gospodăreas- 
că.

ța 
600 
Otr 
lu- 
cu

tajyl ți instalațiile 
dotare poartă marca 
treprinderii clujene 
lectrometal".

din 
în- 
„E-

pă-

Centrul medical Cluj 
s-n îmbogățit cu o nouă 
u’nitate laboratorul de 
radioizotopj al Institu
tului oncologic. Aiei se. 
vor efectua analize tra
tamente curente, precum 
și cercetări științifice 
privind investigațiile cu 
izotopi radioactivi. Ca
drele tehnice de deservi
re au fost pregătite și 
instruite de cont. univ. 
dr. Tiberiu Holan și co
laboratorii săi de la sec
ția de medicină nuclea
ră de pe lingă clinica a 
Il-a medicală, iar apara-

Marți d’mineața a 
răsit Capitala delegația 
Radioteleviziunii din Ci
pru, condusă de dl. D.af 
I. Markidis, director ge
neral, care la invitația 
Comitetului de radiodi
fuziune și telev.ziune a 
vizitat tara noa-tră.

în Bmpul vizitei, oas
peții au avut convorbiri 
cu conducerea Radio- 
televiziunii române cu 
privire la dezvoltarea 
colaborării între cele 
două instituții și au vi
zitat obiective industria
le, social-culturale, tu- 

• ristice de pe litoral și 
din regiunile Brașov și 
Argeș.

• Federația noastră de box organizează în
tre 25 și 30 august pe stadionul Republicii un 
turneu internațional cu participarea unor 
pugiliști fruntași din U.R.S.S., Polonia șț Tu
nisia. Țara noastră va fi reprezentată cu 
două echipe. Turneul se va disputa după 
sistemul eliminatoriu. Echipa tunisiană va 
prezenta 10 boxeri. Din rîndul formației 
noastre, care este pregătită de antrenorii Ion 
Popa și C. Dumitrescu, fac parte printre alții 
C. Ciucă, N. Gîj.u, C. Crudu, C. Stanev, I. 
Murg, I. Dinu, V. Antonio, M. Dumitrescu, V. 
Dobre, E. Constantinescu, I. Monea, V. Tran
dafir, V. Mariuțan și M. Gheorghioni.

UZINA AUTOBUZUL DIN CAPITALĂ. Aspect din parcul de autobuze și autoutilitare (un nou lot de autovehicule 
gata pentru a fi expediat beneficiarilor) Foto: AGERPRES

Un colectiv al Teatru
lui ,,C. Tănase" din 
București a plecat marți 
dimineața în Italia, unde 
va participa la Festiva
lul internațional 
vară de la Triest. 
aceeași zi a plecat 
Albania Ansamblul
cloric „Argeșul" din Pi
tești. Artiștii argeșeni 
vor prezenta în mai 
multe localități din a- 
ceastă țară spectacole 
alcătuite din cintece și 
jocuri popula; e româ
nești.

de
In
în 

fol-

în cadrul unui schimb 
de delegații cu redacția 
ziarului Pravda, o dele
gație de lucrători ai 
ziarului Scînteia, condu
să de Ion Cumpănașu, 
redactor șef adjunct, a 
plecat marți într-o vizi
tă în Uniunea Sovietică.

(Agerpre»)

• Stadionul Republicii va găzdui astă-seară 
la lumina reflectoarelor meciul internațional 
de fotbal dintre echipa Steaua și selecționata 
militară a Armatei austriece. Jocul începe la 
ora 19.30

• Boxerul 
păstrat titlul 
ria semigrea, 
șui Las 
toria a 
prize.

I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
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Jose Torres (Porto Rico) și-a 
de campion mondial la catego- 
învingindu-1 luni seara în ora- 

Vegas pe Eddie Cotton (Ș.U.A.). Vic- 
fost obținută la puncte după 15 re-

Moscova au continuat întrecerile tur- 
,‘,optimile"

• La _____ _
neului internațional de tenis. In 
probei de dublu îhixt, pârechea Mărmiireanu 
(România)—Lieffrig (Franța) a învins cu 6—1, 
6—3 cuplul sovietic Islanova—Borovski. Cel 
de-al doilea reprezentant al României, Sever 
Dron, jucînd alături de Tarras (Franța), a 
pierdut în două seturi (3—6, 4—6) partida cu 
Ciuvîrina—Korotkov (U.R.S.S.).

I

părere aveți despre Car
men Pop ?“ „A fost anga
jată pe litoral, dar dato
rită lipsei de decență i s-a 
desfăcut contractul". Ii 
mărturism că am ascul
tat-o cu o seară mai îna
inte. „A fost angajată „ile
gal". Fără avizul nostru 
nimeni nu poate angaja 
vreun solist".

Lucrurile sînt clare. A- 
parent însă. Ora 2 noaptea. 
La etajul 10 se află barul 
Perla. Privim pe fereastră 
splendida panoramă a sta
țiunii. Mamaia doarme la 
ora asta ? In parte, da. Aici 
insă localul e arhiplin. Fi
resc. Lumea se află în con
cediu. La ora asta o muzi
că lentă încă mai poate fi 
binevenită. Discutăm între 
noi. Răgușim repede. Zgo
motul este infernal. Cine 
sînt autorii ? Responsabi
lul localului, Ionescu Nico- 
lae, nu știe. „Au fost pînă 
acum 5 zile Cometele, li s-a 
desfăcut contractul. Acum 
cintă niște băieți de prin 
Arad. Nu știu cum îi chea
mă". Nu știe nici direc
torul comercial al l.H.R. 
Mamaia, Azat Surmenian, 
nici delegatul Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, tov. Ciortea. Ii știe, 
însă, tov. Tănase Dumitru,_ 
din biroul de muzică al Mi
nisterului Comerțului Inte
rior : „Ii vom angaja. As
tăzi le facem contractul. 
Sînt frații Turdeanu". Cel 
mai mic are 15 ani mărtu
risiți. Angajarea sa înseam
nă însă încălcarea preve
derilor legislației muncii. 
Cu atit mai mult cu cit aici 
e program de noapte. Asis
tăm la un dialog penibil

între cei doi delegați. Dia
logul pendulează între „nu 
îi veți angaja" și „îi voi 
angaja". Băieții veseli cin
tă însă lăsați în pace. E un 
fel de a zice. E vacarmul 
unui stadion întreg la nu 
știu ce minune fotbalistică. 
Să ne întoarcem cu cîteva 
rînduri mai sus. Cine dis
pune angajarea soliștilor și 
orchestrelor în localurile 
publice ? Practic, benefi
ciarul.
ținuta 
nimeni.
local dă din umeri, 
Tase (numele sub care e 
cunoscut de la Mamaia pî
nă la Mangalia delegatul 
biroului muzical al 
dă și dînsul din 
Factorii se ascund 
deget. „Planul" — 
vîntul cel mai des 
Poate planul... La o 
ță de analiză cu șefii de 
orchestre, aflăm cu stu
poare că nici măcar pla
nul. O spune însuși secre
tarul general din M.C.I., 
tov. Enache Ștefan. „Cu mu
zica zgomotoasă, excentri
că majoritatea consumato
rilor nu sînt de acord. Dv. 
nu cîntați pentru 10-15 ti
neri certați cu morala, ci 
pentru majoritatea consu
matorilor care vor o muzi
că de calitate". Soluția ? 
Solistele argumentează că 
n-au partituri după care 
să învețe muzică ușoară 
românească. Răspuns : „Ce
reți personal compozitori
lor". Contrasoluția, „să fie 
șapirografiate și difuzate. 
Tăcere. Ce vor cînta totuși 
solistele dintre bucățile de 
muzică ușoară românească? 
„Căutați, tovarăși...". Ală-

Cine răspunde de 
acestora ? Practic, 
Responsabilul de 

tov.

M.C.I.) 
umeri.

după 
e cu- 

folosit. 
ședin

turi se consuma cel de-al 
IV-lea Festival și concurs 
de muzică ușoară 
nească. Nimeni 
ideea să difuzeze la orches
trele din local bucățile a- 
flate în premieră la Ma
maia. Deși radiodifuziunea 
făcuse cunoscute cîteva 
dintre premierile festivalu
lui. în ciuda numărului re
dus de bucăți tinerești prin 
tematică și linie melodică, 
unele din melodiile festi
valului se anunțau șlagăre 
de mare succes. De altfel, 
însuși festivalul a eviden
țiat numărul încă redus de 
interpreți de muzică ușoa
ră, preocuparea încă insu
ficientă pentru o diversifi
care stilistică, fapt ușor de 
remarcat, urmărind ținuta 
artistică a soliștilor din lo
calurile litoralului; unii 
dintre ei mimând sau, mai 
exact, caricînd modele 
ilustre. Răsfoim carnetul 
cu înseninări. Adăugăm o 
simplă frază banală: „co
pilul cu multe moașe...".

Muzica și litoralul sînt o 
ecuație cu prea multe ne
cunoscute 7 Avem : 
ral cu un decor 
plăcut, stațiuni 
într-o arhitectonică 
nă care incintă pe 
Eforturile pentru 
cît mai agreabilă 
turiștilor români și stră
ini pe litoralul românesc 
i-au dus faima în întreaga 
lume. Avem unele 
chestre de ținută 
tică apreciate la noi 
in străinătate.

romă- 
n-avea

un lito- 
natural 
înălțate 

'. moder- 
oricine.

. a face 
șederea

or- 
artis-

Și
Muzică

ușoară și folclorică apre
ciate pe toate continen
tele lumii. Atunci 7 Ceea 
ce lipsește este respectul 
forurilor competente pen
tru cuvîntul dat. La înce
putul actualului sezon s-a 
stabilit un plan de muncă. 
Au fost audiate orchestre
le ce și-au manifestat do
rința de a cînta pe litoral. 
Au fost stabilite reperto
riile. S-au alocat sume
mari pentru remunerarea 
generoasă a acestora. Dar, 
s-a plecat greșit la drum. 
A contat, în dauna calită
ții artistice o vorbă creată 
ad-hoc de arbitrariu și in
competență : avizul comer
cial. Adică excentricitatea 
interpretării și improviza
ția artistică. începind se
zonul, aceste „calități", a- 
vansate fără nici o acope
rire, au dat posibilitatea u- 
nor orchestre și soliști să 
cînte la bunul lor plac. 
Scuzele s-au găsit. Le 
spulberă însă faptele. Cele 
mai populare orchestre din 
punct de 
apreciate 
vedere al 
sumatori 
neglijabil
tea orchestrelor
sînt cele care n-au dero
gat de la ținuta artistică, 
de la repertoriul variat în 
care să domine muzica 
ușoară românească și de
cența etică. Cu alte cuvinte, 
au fost 
singura 
pe care 
românesc.
gust.

vedere artistic și 
și din punct de 
afluenței de con-
(criteriu deloc 

în fumcționalita- 
de local)

în consonanță cu 
lecție posibilă 

; o face litoralul 
Adică bunul I

ALBĂ CA ZAPADA ȘI CEI 
ȘAPTE SALTIMBANCI. IN
SULA SCLAVILOR.

rulează la Republica orele 8 45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15; Capitol orele 8,45; 11.15; 
13,45; 16,15: 18,45; 21,15,

SE ÎNTlMPLA și dumini- 
CA. NIMENI NU SE GÎN- 
DEȘTE LA NOI

rulează la Luceafărul orele 
9,30; 13; 16,30; 20.

IN NORD. 
FAR-WEST 

rulează la 
15; 18; 21;
15; 18; 21; Modern, orele 
11; 14; 17; 20.

ANGELICA MARCHIZA „ÎN
GERILOR" — cinemascop — 

rulează Ia Lumina oțele 9i 
11,45; 14,45; 17,45, 20,45; Dacia 
orele 9; 13,45, fn continuare 
16,15; 18,45; 21.

COLIBA UNCHIULUI TOM 
cinemascop —

rulează la Victoria orele 8,30i 
1 ■ ,30; 14,30.
Popular orele 
minica ora 10.

FIECARE
TOARE — cinemascop — 
NAVIGATORI CARE DISPAR 
— cinemascop —

rulează la Central orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21; Feren
tari orele 15,30; 18; 20,45; du
minică ora 10,30.

CELE DOUĂ ORFELINE. TI
NEREȚE

rulează la Union orele 10,30; 
14,45; 16,45; 19; 21.

FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ 
STRĂINA.

rulează la 
pentru copii 
orele 11,30; 
21. Duminică 
tinuare pentru copii, după a- 
miază 13.45. 16; 18,30; 21.

ACOLO UNDE CARPAȚII 
ÎNTÎLNESC DUNĂREA — ci
nemascop — APUSENII — 
CĂLĂTORIE IN PARADISUL 
PĂSĂRILOR PRIVELIȘTI 
CARPATINE ..POIANA UR
ȘILOR" — RĂȘINARI — PE 
POTECI DE MUNTE

rulează la Timpuri Noi 
9^21 iu continuare.

CțlPLAN IȘI ASUMA 
CUL. CRIMCA

rulează la Giulești, orele 
18,15; 20,45; Volga orele 
11,45- 15,15; 18; 20,45; în com
pletare PE CALEA ÎNFLORIRII 
PATRIEI SOCIALISTE.

BĂIEȚII DE LA TONOMAT. 
COLLEGIUM MAIUS AL 
UNIVERSITĂȚII IAGEL- 
LONE

rulează la Buzești orele 15,30i 
18

SERBĂRILE GALANTE 
PARTIDULUI SLAVĂ ! - ru
lează la Cringași orele 15,30; 
18 21 Cosmos orele 1530, 18; 
20,45; duminică ora 13 (de la 
18 august).

FANFAN LA TULIPE. VI- 
ZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID ȘI DE STAT ÎN 
REGIUNEA OLTENIA

rulează la Cringași orele 15,30; 
18. 21; (de la 18 august) ‘Cos
mos 15,30; 18; 20,45;- duminica 
ora 13 (pînă Ia 17 august).

URME ÎN OCEAN. 
LEA ÎNFLORIRII 
SOCIALISTE

rulează Ia Grivița orele 9; 
11,30; 16, 18,30; 21.

CÎINELE DIN BASKERVIL
LE. — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNI
CĂ nr. 15

rulează la Excelsior orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. Glo
ria orele 9; 11,15; 14; 16,15;
18,30; 21, în completare CAR
NET DE SCHIȚE. Arta orele 9, 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
în completare MAMA MERGE 
LA LUCRU ; Clubul Uzinelor 
Republica rulează sîmbătă și 
duminică orele 15 ; 17,30; 20.

5 000 000 DE MARTORI. — 
TINEREȚE

rulează la Flacăra orele 15,30; 
18,15; 20,45, duminica orele 10.

JURNALUL
ALB

rulează la
11; 13,30;

KOPRIVȘCIȚA,
Doina. Program 
dimineața 9; 10;
13,45; 16; 18,30; 

; 9; 12; 15; în con-

orele

RIS-

liJOl
9;

I
I
I
I

• Finala probei de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis de la 
Knokke-le-Zaute (Belgia) a revenit lui Cliff 
Drysdale (Republica Sud Africană), care l-a 
învins cu 6—3, 6—1 pe australianul Fred 
Stolle. Proba de dublu bărbați s-a încheiat 
cu victoria perechii Wiilson (Anglia), Kalo- 
geropoulos (Grecia). Ei au învins cuplul 
Drysdale—Stolle, care la situația de 10—12, 
5—7, 5—5 au abandonat.

(Agerpres)

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
torul șantier din Valea Dră- 
ganului. împreună cu Cali- 
machi Gheorghe, Costică Ghe- 
rasim, Ștefan Marin, 
Diaconu și alți tineri formea
ză o echipă de-acum cunoscu
tă nu numai pe malul nostru 
al Danubiului. „Din cele 62 
milioane lei economii am vrea 
să ne „aparțină" o parte cît 
mai mare !“, ne spune mai
strul.

Cînd ai de isprăvit fabrica 
de beton, — cu o capacitate 
de 600 m.c. zilnic — cînd ai 
de confecționat un uriaș ex
tractor de nisip, cînd ai în 
grijă exploatarea excavatoare
lor, motocompresoarelor, auto
macaralelor — nu prea-ți ră
mîne vreme, cît soarele stră
lucește pe cer, pentru medita
ții intime. Pe șantierul Porți
lor de Fier lucrează, în mese
rii de o mare diversitate, mai 
bine de 2 000 de uteciști. Pe 
unul dintre ei l-am oprit, la 
întîmplare, lîngă viaductul 
Vir. Un tînăr robust, mic de 
stat, coborîse dintr-o mașină 
și aproape fără efort ridicase 
din praful șoselei un stilp 
masiv de stejar pe care, cu 
multă grijă, l-a depus lîngă 
linia ferată. Era inginerul Ilie 
Predescu, constructor de dru
muri și poduri. „Am terminat 
institutul anul trecut și, spre 
fericirea mea, am obținut re
partizarea aici. Este un șan
tier cum rar întîlnești la ora 
asta în lume și am prilejul să 
învăț totul despre meseria 
noastră : terasamente pe teren 
accidentat, poduri, viaducte

loan

ridicate la înălțimi amețitoa
re, ziduri de sprijin... Numai 
lotul V al Șantierului nr. 72 
I.C.P.F. Sura valorează 15 mi
lioane lei. Această valoare 
trebuie realizată pînă în anul 
1968. Ne putem mîndri că în- 
tr-un singur an am realizat 
lucrări în valoare de 7 milioa
ne — deci aproaDe jumătate 
din valoarea totală"...

Inginerul Predescu
doar unul dintre cei 2 000 de 
uteciști care 
Deși tineri,

este

lucrează aici, 
ei au cîștigat

in fața
viitoarelor

Porți
deschise

laexperiență la Rovinari, 
Birlad și Birsești, la Copșa 
Mică și Orașul Victoria... 
Plini de entuziasm și îndrăz
neală, socotind șantierul ca 
pe propria lor casă, ei soco
tesc, și pe bună dreptate, că 
nu le poate sta în cale nici 
tenacitatea muntelui, nici în
verșunarea tumultuoasă a ape
lor. La funicularul care tra
versează Dunărea, sub firele 
pe care vor luneca vagonetele,

I
I
I
I
I
I

a fost nevoie de o plasă meta
lică de siguranță. Ea este 
montată în... aer, la o înălțime 
de peste 40 m, unde fiecare 
gest trebuie meticulos calcu
lat, unde cea mai mică gre
șeală te proiectează spre vîl- 
torile de dedesubt. Temerarii 
montori Scărlătescu Traian, 
Vlădulescu Nicolae, Oprișan 
Vasile, alți lăcătuși, sudori 
electrici nu au ezitat să în
frunte înălțimea.

Tineri, dar tineri intrați în 
deplină bărbăție și maturitate, 
tineri care deși au tîmplele 
ninse n-au uitat hohotele de 
ris, dar nici încordarea muncii 
intense ; ei vor deschide, nu 
peste mult, etern lăcătuitele 
Porți de Fier, împodobind 
fluviul cu cel mai frumos giu
vaer al său : Hidrocentrala. 
In cartea de aur a Directive
lor celui de al IX-lea Congres 
al P.C.R. este scris anume 
pentru ei : în 1970—1971 se va 
da în exploatare marele nod 
hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier... el va 
aduce un aport de peste 1 mi
lion kW și o producție anua
lă de peste 5 miliarde kWh".

Aceste cuvinte sobre, avînd 
austeritatea definițiilor știin
ței, au o putere calorică ase
mănătoare soarelui, (căldură 
pe care o vom reîntîlni în 
popasul următor la Hunedoa
ra, orașul combinatului meta
lurgie în care soarele răsare 
in trei schimburi).

I
I 
!

I
I

PE CA-
PATRIEI

UNEI FEMÎSÎ ÎN

Miorița orele 8,30; 
16; 18,30; 21. Fio- 

reasca orele 9] 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21. Flamura orele 9; 
11,15; 1W I
20.45.
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18.00 — Pentru copii și ti
neretul școlar Filmul : „Floa
rea de aur" ; Cu fizica în va
canță ; 19,00 — Telejurnalul
de seară ; 19,15 — Aventurile 
lui Robin Hood ; 19,45 — Reali
zări ale științei românești; 
20,15 — O invitație pentru cei 
care n-au vizitat.,. Valea 
Arieșului ; 20,30 —. Seară de 
teatru : „A doua dragoste" de 1 
Corneliu Leu. Interpretează' 
colectivul Teatrului de Stat 
din Constanta. în pauză — 
Telefllatelie — Șah ; 22,30 — 
Telejurnalul de noapte : 22,41' 
— Buletinul meteorologic;) 
22,45 — închiderea emisiunii.
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Vizita in Danemarca
a președintelui

Consiliului de Miniștri,
Ion Cheorghe Maurer

Succese
ale artei
românești

(Urmare din pag. l-a)

ne, primarul orașului Odense, 
Holger Larsen, și-a exprimat 
profunda satisfacție pentru vi
zita oaspeților români în ca
pitala Fioniei.

După ce a mulțumit pentru 
primirea caldă, cordială, pre
mierul român a vorbit despre 
impresiile pe care le-au pro
dus asupra sa frumusețea a- 
cestei regiuni și preocupările 
pentru 
mică.

După 
clădirii 
ții români s-au întreținut cu 
primarul și membri ai Consi
liului municipal.

In cinstea premierului ro
mân, a ministrului afacerilor 
externe și a persoanelor 
eare-i însoțesc, primarul Hol
ger Larsen a oferit un dejun 
la care au participat ministrul 
danez al culturii, Hans Soel- 
vhoe.i, precum și membri ai 
Consiliului municipal.

Casa memorială „Hans 
Christian Andersen" a fost ul
timul punct din programul vi
zitei la Odense. Oaspeții ro
mâni. însoțiți de ministru] da
nez al culturii și de celelalte 
persoane oficiale daneze au

dezvoltarea ei econo-

o scurtă vizitare a 
municipalității, oaspe-

ascultat cu interes amplele ex
plicații date de directorul mu
zeului, Niels Oxenvad, asupra 
vieții și creației marelui po
vestitor, născut la Odense și 
devenit cetățean de onoare al 
orașului.

Premierul român s-a oprit în 
fața frescelor, create de picto
rul Larsen Stevns, în fața co
lecțiilor de manuscrise, de o- 
biecte personale ce evocă uni
versul marelui literat, a ediții
lor originale în toate limbile 
străine în care au fost traduse 
operele lui Andersen. în 
cursul explicațiilor, directorul 
casei memoriale a relevat că 
Andersen a fost primul scrii
tor danez care, în urma unei 
călătorii în România, a descris 
plaiurile românești, după cum 
tot el a fost primul scriitor da
nez larg cunoscut de cititorii 
români. De altfel, într una din 
sălile muzeului, oaspeților le-a 
fost prezentată o vitrină 
care sînt expuse 
scriitorului traduse în 
română. La sfîrșitul 
oaspeții au semnat în 
de onoare a muzeului.

Seara, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și persoanele care îl 
însoțesc s-au înapoiat la 
Copenhaga.

Administrația Universi
tății din California a in
terzis activitatea „Comite
tului pentru Ziua Vietnamu
lui" pe teritoriul centrului 
universitar din Berkeley. 
Această organizație studen
țească a inițiat numeroase 
acțiuni de protest împotri
va războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam. Conducerea 
Comitetului a protestat îm
potriva hotăririi adminis
trației, subliniind că aceasta 
constituie o „încălcare a 
drepturilor constituționale**.

în cadrul celei de-a doua 
Balcaniade a cîntecului și 
dansului popular, Ansamblul 
folcloric românesc condus de 
Constantin Mirea a prezentat 
pe scena teatrului de vară din 
Burgas un spectacol care s-a 
bucurat de un deosebit succes. 
Presa bulgară publică articole 
elogioase despre evoluția an
samblului român. „Cu deose
bită atenție — scrie „Rabot~ 
nicesko Delo“ — publicul a 
ascultat cîntecele interpretate 
de soliștii Ștefania Stere, Ma
ria Păunescu, Benone Sinules- 
cu și Aurel Ioniță".

unui turneu pe care 
în Marea Brilanie, 

prim-so-

în 
lucrările 

limba 
vizitei 
cartea

Delegațîs parlamentară

Studenții din Barcelona 
care de mai multe luni se 
manifestă deschis împotri
va măsurilor arbitrare ale 
autorităților, au respins re
cent un plan guvernamen
tal „de reconciliere". Po
trivit planului guverna
mental, studenții ar putea 
participa la reuniuni im
preună cu conducătorii A- 
sociației profesionale a stu
denților (A.P.E.), organiza
ție controlată de cercurile 
oficiale. în cursul unei șe
dințe a delegațiilor Sindi
catului universitar demo
cratic (ilegal) s-a hotărit să 
se boicoteze conducerea 
A.P.E. atîta timp cît nu vor 
fi amnistiați profesorii și 
studenții sancționați ilegal 
și atît timp cît studen
ții nu vor participa 
la proiectele de reformă u- 
niversitară.

JN CADRUL
11 întreprinde 
balerina Magdalena Popa, 
listă a Teatrului de Operă și balet 
din București a interpretat rolul 
principal din „Lacul lebedelor' de 
Ceaikovski, în spectacolul dat de 
cunoscuta companie „London Festi
val Ballet' în sala „Gaumont Da
llas' din orașul Southampton. Zia
rul locctl „Southern Evening Echo', 
scrie că artista română este „una 
din marile balerine ale lumii'. 
Prezentări elogioase sînt publicate 
și în revistele de specialitate „The 
Stage' și „Illustrated London 
News', care scriu despre calități
le balerinei și publică fotografii 
din spectacol. „Tînăra balerină ro- 
mânQ — scrie „Illustrated London 
News' — posedă o extraordinară 
virtuozitate și echilibru, o mare pu
tere de expresie în mișcarea bra
țelor și a capului'.

română
BAKU 16. — Trimisul spe

cial Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Marți dimineața, 
delegația 
ționale a 
România, 
Necula, 
M.A.N., a făcut o vizită 
Prezidiul Sovietului Suprem 
al R.S.S. Azerbaidjene. Aici, 
oaspeții români au fost întîm- 
pinați de M. Iskenderof, pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R. S. S. Azer
baidjene și de numeroși depu- 
tați.

Apoi delegația a vizitat 
orașul Baku primind explicații 
despre istoricul acestui oraș, 
imDortant centru al industriei 
petroliere sovietice. în aceeași 
dimineață, membrii delegației 
au făcut cunoștință cu activi
tatea Institutului de cercetări

Marii Adunări Na- 
Republicii Socialiste 

condusă de 
vicepreședinte

Gh. 
al 
la

PE
SCURT

LA SEDIUL Ambasadei Republi
cii Socialiste România din Tokio 
a avut loc o festivitate în cadrul 
căreia 15 copii japonezi, care au 
participat cu lucrări proprii la Ex
poziția internațională de desene 
ale copiilor și tineretului școlar 
de la București, au primit diplome 
și premii acordate de Ministerul 
Invățămînlului al Republicii Socia
liste România.

CU PRILEJUL apropiatei sărbă
tori a Zilei de 23 August, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, dr. Victor Dimitriu, 
a oferit marți după-amiază o gală 
de filme la sediul ambasadei. Au 
participat reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe 
Franței, ziariști francezi și 
persoane.

al 
alte

loc o 
celor

MARȚ! la Geneva a avut 
nouă ședință a Comitetului 
18 state pentru dezarmare. Au luat 
cuvlntul reprezentanții Bulgariei, 
Statelor Unite și Uniunii Sovieti
ce.

ÎN APROPIERE de orașul Maas
tricht un incendiu a cuprins încă
perea unde se află instalat centrul 
de telecomunicații subteran al 
N.A.T.O. După cum anunță ziarul 
,,De Telegraaph", incendiul, care 
n-a putut fi stins decît după cîteva 
ore, a provocat importante pagube.

NAVA spațială americană „Lu
nar Orbiter', care s-a înscris du
minică pe o orbită in jurul Lunei, 
a transmis prin radio iotograiii si
mulate ale satelitului natural al 
pămintului. Este vorba de transmi
terea fotografiilor unei machete a 
l.unei, aliată la bordul satelitului. 
Prin această experiență s-a veriii- 
est funcționarea sistemului de 
transmitere a fotograiiilor. Ima
gini ale Lunei vor li transmise de 
„Lunar Orbiter' joi.

TN APROPIEREA localității Ma
rital, Florida, aproape 60 de ba
lene au încercat să se sinucidă, 
aruneîndu-se pe mal. Aproximativ 
40 de balene au fost salvate, fiind 
enaorcate în largul mării. Oamenii 

de știință nu au reușit sj explice 
nînă In prezent valurile de sinuci
dere care cuprind periodic balene
le.

1----------------------------------------

Politica „escaladării"
Pe prima pagină din 

NEW YORK TIMES o fo
tografie mare îl înfățișează 
pe generalul Westmoreland, 
comandantul trupelor ame
ricane din Vietnamul de 
sud, impreună cu preșe
dintele Johnson. Fotogra
fia a fost făcută la reșe
dința de vară a președinte
lui, în Texas. Westmore
land a sosit pentru o vizită 
fulger în Statele Unite, 
unde a avut convorbiri ul- 
tra-confidcnțiale cu preșe
dintele și cu alți membri 
ai Administrației. Robert 
Semple, corespondentul zia
rului care semnează co
mentariul pe marginea în
trevederii, subliniază că a- 
ceasta a fost „o vizită care 
a provocat surpriză**. Casa 
Albă a fost foarte zgircită 
în precizări oficiale, men- 
ționînd însă că generalul 
Westmoreland a prezentat 
președintelui unele ele
mente în legătură cu înde
plinirea hotărîrilor adopta
te în februarie la confe
rința de la Honolulu.

Putem afla mai multe 
insă din declarațiile făcute 
de Westmoreland, și mai 
ales din comentariile ame
ricane privind viitoarele 
planuri ale „escaladării** 
războiului în Vietnam. Ast
fel, generalul Westmore
land a vorbit și înainte de 
a pleca spre Washing-

publicitate tot 
— „problema 
între trupele 
și forțele pa- 
Vietnamul de 

„teo-

ton și după întrevederile 
sale cu președintele John
son, despre necesitatea „u- 
nei noi sporiri a efective
lor". El a vorbit despre 
ceea ce în presa americană 
capătă o 
mai vastă 
proporției" 
americane 
triotice din
sud. Potrivit acestei 
rii“ (care încearcă să jus
tifice eșecurile S.U.A. în 
Vietnam prin numărul, chi
purile, insuficient de mili
tari dislocați în această 
țară) trupele americane 
trebuie să fie de cîteva ori 
superioare efectivelor par
tizanilor sud-vietnamezi. 
Este evident că pretențiile 
lui Westmoreland deschid 
drumul unei sporiri la in
finit a trupelor S.U.A.

Aceste știri coincid cu o 
înmulțire a declarațiilor 
semioficioase despre trimi
terea masivă de trupe ame
ricane în Vietnamul de sud. 
„Rapoartele — scriu co
respondenții străini — par 
să confirme părerea unor 
strategi militari de la Pen
tagon care cer de pe acum 
750 000 de oameni**... Și mai 
departe un comentariu al 
agenției FRANCE PRESSE: 
„Sporirea efectivelor ame
ricane potrivit recomandă
rilor șefilor militari, pare 
inevitabilă și va trebui să

depășească cu mult plafo
nul de 400 000 de oameni 
fixat pentru sfîrșitul anu
lui**.

Dar a fost oare în gene
ral fixat un asemenea pla
fon ? Observatorii politici 
se îndoiesc tot mai mult de 
faptul că cifrele publicate 
în februarie, după Hono
lulu. au fost altceva decit 
o limită minimă destinată 
unei atenuări a temerilor 
opiniei publice în legătură 
cu perspectivele războiului 
din Vietnam. De altminteri, 
acum nu se mai vorbește 
Ia Washington decît despre 
dublarea și triplarea efec
tivelor aflate în Vietna
mul de sud, despre „spi
rala infernală** a escaladă
rii militare. Acesta pare să 
fi fost unul din subiectele 
întrevederilor Johnson — 
Westmoreland.

A existat și un al doilea, 
după cît se pare. în perioa
da care a coincis cu vizita 
sa la Washington și ime
diat după aceea au apărut 
primele comentarii care 
afirmau : „Comandanții u- 
nităților americane din 
Vietnamul de sud au pri
mit dreptul să pătrundă în 
țările vecine pentru a-și 
asigura propria apărare**. 
Știrea a fost confirmată de 
Departamentul de Stat, dar 
asupra ei, la Pentagon s-a 
păstrat deocamdată tăcere.

Faptul rămine insă fapt. 
Despre acest lucru a vorbit 
de altminteri, oarecum, și 
secretarul de stat Rusk, a- 
cum două săptămini, și 
probabil că în numele ace
luiași „principiu suprem** 
avioanele americane au 
bombardat localitățile de 
frontieră din Cambodgia. 
„Dreptul" acordat coman
danților americani repre
zintă o grosolană violare a 
normelor internaționale, un 
act primejdios de natură 
să agraveze și mai mult si
tuația din Asia de nord-est.

Dacă la aceste două fap
te adăugăm intensificarea 
considerabilă a barbarelor 
bombardamente americane 
împotriva R. D. Vietnam, 
sîntem probabil în fața tu
turor elementelor noilor 
praguri criminale de esca
ladare a războiului in Viet
nam. Cercurile imperialiste 
americane 
acțiunile 
protestul 
după cum 
socotească
plan intern și internațio
nal. Planurile „escaladării** 
sint implicit mărturia eșe
cului, a neputinței agreso
rilor de a înăbuși lupta ho- 
tărîtă dusă de poporul 
vietnamez pentru apărarea 
independenței și suverani
tății.

perseverează în 
lor, ignorează 

opiniei publice, 
încearcă să ne- 
izolarea lor pe

P. NICOARĂ

i*
„Canalul

nr. 2“ amînat?

Puternic atac întreprins

și S.

de patrioții sud-vietnamezi

științifice în domeniul fiziote- 
rapiei „S. M. Kirov“.

După-amiază, delegația a 
vizitat rafinăria de petrol 
„Vladimir Uici“ cu care prilej 
a avut loc un miting. Au rostit 
cuvîntări inginerul șef al 
rafinăriei, F. I. Zeinalov, și 
Gh. Necula, șeful delegației 
române.

în timpul vizitei prin R.S.S. 
Azerbaidjană, delegația Marii 
Adunări Naționale este înso
țită de A. Amirov 
Kurbanov, secretari ai C.C. al 
P.C. din Azerbaidjan și de 
alte persoane oficiale.

In orașul Tabarka, situat 
în nord-estul Tunisiei, s-au 
încheiat lucrările celui 
de-al 14-lea congres al U- 
niunii generale a studenți
lor tunisieni.

într-o rezoluție privind si
tuația din Vietnam, congre
sul a condamnat bombarda
mentele aviației americane 
asupra teritoriului R. D. 
Vietnam și a cerut înceta
rea lor imediată, arătînd că 
poporul vietnamez este sin
gurul în măsură să-și hotă
rască propria soartă.

Președintele Johnson a 
Informat Congresul
S.U.A. că planurile pen
tru construirea unui nou 
canal între Oceanul 
Atlantic și Oceanul Pa
cific prin America Cen
trală vor trebui să su
fere aminări.

Agențiile de presă occidentale anunță că in cursul nopții 
trecute patrioții sud-vietnamezi au deschis un puternic foc 
de mortiere împotriva Cartierului general al diviziei I de 
infanterie americană, aflat în localitatea Lai Khe — 50 de 
km nord de Saigon.

Instalațiile și materialul de 
război aflat în incinta Cartie
rului general au suferit pagu
be importante. Ca de obicei, 
însă, comandamentul ameri
can nu a precizat amploarea 
pierderilor provocate de acest 
atac.

într-o informație transmisă 
de agenția de presă Eliberarea 
se arată că, în cursul luptelor 
care au avut loc în noaptea 
de 26 spre 27 iulie, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud 
au ucis 423 de militari ameri
cani și au rănit alți 200. Au 
fost, de asemenea, distruse sau 
grav avariate 60 de tancuri și 
mașini blindate, 5 tunuri și 4 
avioane.

în cursul unei lupte care a 
avut loc la 23 iulie, în apro
piere de intrarea sudică a Sai- 
gonului, forțele patriotice și 
partizanii sud-vietnamezi au 
ucis 170 de militari inamici, 
dintre care 21 erau americani, 
și au rănit alți 80.

• In dimineața zilei de 16 
august, formațiuni de avioane 
de luptă americane au bom
bardat și mitraliat din nou 
provinciile Lang Son, Ha Bac 
și Phu Tho. Forțele militare 
aeriene ale Armatei populare 
vietnameze, relatează agenția 
V.N.A., au doborît patru bom
bardiere ale S.U.A. Numărul 
avioanelor americane doborîte 
deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam de la 5 august 1964 
se ridică în felul acesta la 
1 339.

Cale ferată
în pustiu

Barhan se cons- 
ferată Termez

O imagine pe care aparatul fotografic a înregistrat-o în pădurea tropicală din Angola .• par
tizani care luptă împotriva colonialiștilor portughezi. Forțele patriotice angoleze au obținut 

în ultima vreme victorii remarcabile în acțiunile pe care le-au întreprins

E1 a arătat că Comisia care 
studiază diversele variante 
întîmpină dificultăți politice, 
economice și militare, inten- 
ționînd să ceară o extindere 
a termenului pentru prezen
tarea raportului și a recoman
dărilor, stabilite în prezent 
pentru 30 iunie 1968. Aceste 
aprecieri se cuprind în cel 
de-al doilea raport anual al 
comisiei, remis luni Congresu
lui de președintele Johnson. 
Pînă acum comisia a exami
nat diverse trasee de-a lungul 
frontierei dintre Nicaragua și 
Costa Rica, în regiunea actua
lului canal Panama, în regiu
nea Darien din Panama, pre
cum și în nord-vestul Colum
biei. Au fost, de asemenea, 
studiate posibilitățile de trans
formare a canalului Panama 
într-o cale navigabilă la ni
velul apelor oceanelor.

In pustiul 
trăiește calea 
— Kurgan — Tlube — /avan 
cu o hingime de 264 kilometri. 
Intruntind puternice /urluni de 
nisip și o dădură de 45 de gra
de, constructorii lucrează acum 
la terasament și la un pod pes
te rlul Surhan. Noua cale fera
tă, cea mai sudică din U.R.S.S., 
va străbate Întreaga vale a rlu- 
lui Vahș și va permite valori
ficarea bogățiilor naturale din 
sudul Tadjikistanului.

Sub semnul unei vădite discreții se desfășoară la Lima 
o conferință a șefilor poliției din zece țări latino ame
ricane. Dacă ne gîndim la unele realități dureroase sem
nalate de presa din America de Sud, polițiile țărilor la- 
tino-americane ar avea, într-adevăr, interesul să-și co
ordoneze activitatea pentru a veni de hac puternicei 
rețele de contrabandiști, dirijată din Statele Unite. Con
trabanda cu cafea columbiană, exportul clandestin de 
uraniu brazilian, scoaterea bucată cu bucată din Mexic 
a unor comori de artă aztecă, sînt numai cîteva din ac
tivitățile gangsterești care aduc daune considerabile 
țărilor situate la sud de Rio Grande. Conferința de la 
Lima nu se ocupă însă de

Unele indiscreții strecurate 
în ziarele sud-americane ne 
fac să înțelegem tăcerea cu 
care organizatorii respectivei 
conferințe caută să înconjoa
re această reuniune. Potrivit 
relatărilor corespondentului 
din capitala peruviană al zia
rului Uruguayan EL DIA, con
ferința de Ia Lima se ține „sub 
auspiciile și în organizarea di
rectă" a Biroului federal de 
anchetă și a Direcției Centrale 
de Informații a Statelor Unite. 
Ea urmărește „coordonarea 
activității polițienești și repre
sive" pe ansamblul continen
tului. Ordinea de zi cuprinde,

asemenea obiective.
în esență, un singur punct: 
așa-numita „luptă împotriva 
subversiunii" sau, în traduce
re mai exactă și neoficială, 
lupta împotriva forțelor pro
gresiste.

„Inițiativa" 
înscrie într-o 
tentă acțiune 
lui. Forurile polițienești nord- 

- americane au organizat, pe 
cheltuiala lor, în zona cana
lului Panama o „școală de po
liție interamericană", unde in
structori trimiși din Statele 
Unite dirijează „antrenarea 
complexă** a unor mari grupe 
de polițiști din țări latino- 
americane. De regulă, așa cum

de la Lima se 
amplă și persis- 
a Washingtonu-
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s-a relevat in repetate rinduri 
în presa columbiană, peruvia
na, ecuadoriană, unitățile po
lițienești represive numără ia 
conducerea lor „consilieri1 
nord-americani. De altfel, în 
răfuielile 
gresiste se poate remarca 
amprentă-tip, după 
„standard" inspirate 
silierii" din nord. E 
să amintim, printre 
recente episoade, 
progresistului venezuelean Al
berto Lovera și a studentului 
panamez Juan Antonio Navas. 
Ambii au fost răpiți, torturați 
și apoi asasinați. Ucigașii Iui 
Lovera au fost agenții poliției 
secrete venezuelene DIGEPOL. 
cei ai lui Navas colegii lor 
panamezi din DENI. Intr-un 
caz și în celălalt, ca și iu sute 
de alte crime similare, rolul 
principal l-au jucat „consilie
rii" nord-americani rămași in 
umbră.

cu elementele pro- 
o 

metodele 
de „con- 
suficient 
cele mai 

asasinarea

Observatori de pe continen
tul latino-american pun în le
gătură conferința din capitala 
peruviană cu insistențele Wa
shingtonului pentru crearea 
unei „poliții politice interame- 
ricane" (INTERAMPOL). în 
concepția inițiatorilor săi, a- 
ceastă poliție ar urma să asi
gure, sub masca „luptei împo
triva subversiunii comuniste", 
reprimarea adversarilor ames
tecului nord-american în tre
burile Americii Latine. „împu
ternicirile ei (ale poliției poli
tice — n.n.) urmează să cu
prindă — relevă intr-o co
respondență din Washington 
NEUE ZtlRCHER ZEITUNG 
— toate sferele, începînd cu 
simplul schimb de informații 
de spionaj și pînă la interven
ția coordonată a organelor 
executive". Aceasta, observă 
corespondentul ziarului elve
țian citat, „ar putea implica

pericolul folosirii forțelor po
lițienești pentru îndepărtarea 
unor grupuri guvernamentale 
radicale și pentru intimidarea 
liberalilor latino-americani'*.

Privite din America Latină 
și cu ochi latino-americani, 
manevrele Washingtonului sint 
apreciate în termeni mai puțin 
diplomatici. „Ceea ce se ur
mărește prin această conferin
ță (din capitala peruviană — 
n.n.) — scrie cotidianul Uru
guayan EL DIA — este perpe
tuarea controlului nord-ameri
can pe continent (în America 
Latină — n.n.). E o încercare 
de a opri ceea ce nu poate fi 
oprit : ca latino-americanii să 
fie stăpini Ia ei acasă".

EL DIA își intitulează in
formația privind conferința 
de la Lima : „Atenție ! Inchi
ziția modernă !“. Este o carac
terizare foarte plastică.

EM. RUCAR

Tragedii automobilistice

R. S. F. IUGOSLAVIA. — Vedere a fabricii de negru de fum de la Kutina 
i
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într-o analiză a accidentelor rutiere din S.U.A., agenția France 
Presse arată că intre anii 1900 și 1965 aproximativ 1 510 000 de per
soane au murit In accidente rutiere. Acest lucru duce Ia concluzia 
logică că principalul risc la care sînt supuși americanii, în prima 
Jumătate a vieții lor, sînt accidentele rutiere. Creșterea accelerată a 
numărului accidentelor rutiere se poate vedea din următoarea statis
tică : în 1964, 47 000 de persoane, și-au găsit moartea în accidente, 
iar 1 700 000 au lost grav răniți, în timp ce în 1965 numărul morților 
a fost de 49 000, iar cel al răniților de trei milioane și Jumătate. S-a 
calculat că, dacă numărul accidentelor va crește în același ritm, în 
1975 numărul cazurilor mortale provocate de accidentele rutiere va 
ii de 100 000.

Intr-un raport publicat recent de Asociația americană a avocați- 
lor se arată că 70 la sută din accidente se produc în condiții rutiere 
ideale : drumuri drepte, vizibilitate bună, trafic modern. Cauza care 
provoacă totuși accidentele este alcoolul. Astfel, potrivit unor calcu
le, 55 la sută din totalul accidentelor se datorează consumului de 
alcool. Urmează apoi excesul de viteză, căruia îi succede circulația 
pe stingă și, In sfîrșit, diferența de semnalizare rutieră a circulației 
în diferite state ale S.U.A.

Tipografii pustii, birouri 
părăsite. A decedat trist, 
fără prestanța aristocra
tică pe care o presupune 
virsta și rangul. Un anunț 
scurt a comunicat finalul 
tragic : s-a stins definitiv 
„New York Herald Tribu
ne". Agonia a fost de lun
gă durată. Din aprilie n-a 
mai văzut lumina tiparu
lui, dar decesul a primit 
cuvenita înregistrare publi
că abia acum.

Biografii încearcă să-i 
reconstituie frămîntata e- 
xistență. Prima apariție 
datează din 1924 cind 
„New York Herald" (fon
dat în 1833) a fuzionat cu 
„New York Tribune". Pes
te patru decenii ziarul fu
sese cotat drept o afacere 
solidă. Concurenții îl pri
veau 
nu îi putea pronostica de
cesul. în anul acesta s-a 
produs surpriza: „New 
York Herald Tribune" a 
fuzionat cu alte două zia
re : „New York Journal 
American" și „World Tele
gram and the Sun“. S-a 
născut astfel noua societate 
„World Journal Tribune". 
O combinație în care n-a 
fost dominantă grija față 
de cititor.

Oficial s-au pretextat 
„dificultăți financiare"
(deși beneficiile societăților 
editoare atingeau respecta
bila sumă de 500 milioane 
dolari). în realitate, mobi
lul a fost pur comercial : 
s-a produs . o operațiune 
menită să ruineze o con
curență lipsită de suficiente 
mijloace de apărare. Puter
nicii patroni ai noii socie
tăți n-au reușit totuși să 
lanseze la 25 aprilie (pre
cum au proiectat) pe ur
mașul ziarelor fuzionate.

Contopirea celor trei 
ziare însemna pentru 2 000 
de salariați primejdia de 
a-și pierde slujbele. Tipo
grafii au încrucișat brațe
le : grevă. Marți, greva se 
afia in cea de-a 115-a zi. 
Toate recordurile în mate
rie stabilite în lumea pre
sei americane au fost de
pășite 
grevistă 
Cind se 
mișcare 
New 
decesul oficial al lui „New 
York Herald Tribune" va 
avea drept efect prelun
girea grevei. Liderii sindi
cali sint neliniștiți de soar
ta contractelor colective 
de muncă.
Decesul cotidianului new- 

yorkez nu va afecta exis
tența... celuilalt „New 
York Herald Tribune". 
„Celălalt" apare la Paris 
de multe decenii și repre
zintă ediția europeană a 
ziarului american. Această 
ediție (care după „Figaro" 
este cel mai vechi cotidian... 
parizian) va continua, cel 
puțin deocamdată, să su
praviețuiască (sub tutela 
parțială a lui „Washington 
Post**).

Dispariția oficializată 
New York n-a 
Lunga agonie 
sfîrșitul.

EUGENIU

cu teamă și nimeni

(în 1962 o acțiune 
a durat 114 zile), 
va încheia actuala 
revendicativă ? La 

York se crede că

la 
surprins, 
anunțase

OBREA


