
MÎINE SE DESCHIDE ÎN BUCUREȘTI

CONSFĂ TUIREA PE TARĂ 

A LUCRĂTORILOR

DIN INDUSTRIA CHIMICĂ

Chimia. In prezent aproa
pe nu există domeniu de 
activitate în care, într-un 
fel sau altul, să nu-și facă 
simțită prezența. Pornin- 
du-se de la variatele nece
sități ale economiei în ve
derea valorificării superioa
re a resurselor de materii 
prime existente, în anii 
construcției socialiste au a- 
părut pe tot cuprinsul țării 
mari combinate, fabrici, in
stitute de cercetări și pro
iectări. Chimia a cunoscut 
în această perioadă unul din 
cele mai ridicate ritmuri de 
dezvoltare. Oamenii muncii 
care lucrează în acest do
meniu important al econo
miei naționale transpun cu 
consecvență în practică po
litica partidului conștienți 
ie influenta binefăcătoare 
a chimiei pentru satisfacerea 
nevoilor agriculturii cu în- 
grășăminte, biostimulatori si*
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DE CE DEPINDE REALIZAREA | 

INTEGRALA A INVESTIȚIILOR >

I. Râțol
Vicepreședinți al Băncii de IncertifH

Amploarea planului de inves
tiții pe care-1 avem de realizat 
în cursul anului 1967, rolul ho- 
tărîtor pe care îl are în obține
rea ritmurilor înalte și înfăptui
rea proporțiilor de dezvoltare 
stabilite prin planul cincinal, 
precum și volumul mare de for
țe, mijloace materiale și financia
re ce sînt angajate în acest pro
ces, pun în fața tuturor celor 
care-și aduc contribuția la reali
zarea investițiilor, sarcini de ma
xima importanță.

Ne aflăm la jumătatea anului 
și din examinarea modului cum 
se desfășoară lucrările pe șantie
rele industriale, se desprinde con
cluzia că acolo unde s-au pregă
tit din timp condițiile necesare 
realizării ritmice a lucrărilor, s-a 
asigurat o temeinică organizare 
tn desfășurarea activității de con- 
strucții-montaj și s-au coordonat 
eforturile proiectanților, benefi
ciarilor și constructorilor, rezul
tatele sînt bune. Unele capaci
tăți de producție au intrat în 
producție înainte de termenele 
planificate. Cităm aci capacita
tea de 200 MW de Ia Centrala 
«electrică de termoficare Luduș, 
dată în exploatare cu circa 90 
zile mai devreme, sporurile de 
capacități de cîte 100 000 t/an la 
cuptoarele nr. 2 și 3 de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
și altele. Asemenea realizări fac 
ca economia să fructifice mai de
vreme producție și acumulări de 
pe urma obiectivelor respective, 
Să asigure baza tehnico-materială

dezvoltării multilaterale fc conti
nuare și în ritmuri înalta a •- 
conomiei naționale.

Tot astfel, nu sini puțina șan
tierele la care realizările obținute 
depășesc 50 la sută din preve
derile planului anual de investi
ții, ceea ce constituie pre
mise ale depășirii planului 
pe acest an și execuției in 
avans a unor obiective, ale scur
tării termenelor de punere în 
funcțiune a unor capacități de 
producție. Așa, de exemplu, la 
Fabrica de produse din azboci
ment Bîrsești-Tg. Jiu, reali
zările din primele 5 luni, de 57,5 
la șută din planul anual, au 
creat condiții pentru intrarea în 
producție a capacității de 1550 
km tuburi de presiune la sfîrși- 
tul acestei luni, deși termenul 
planificat de punere în funcțiu
ne este trim. III.1967. Cazuri si
milare sînt și pe alte șantiere, 
cum ar fi: Fabrica de prefabri
cate din beton Călărași, Fabrica 
de mobilă Vaslui și altele.

Dar asemenea aspecte pozitive 
nu caracterizează activitatea pe 
toate șantierele industriale, fiind 
încă obiective la care ritmul de 
execuție este nesatisfăcător. Iată, 
de pildă, la dezvoltarea filaturii 
de bumbac la întreprinderea 
textilă Galați — realizările la 31 
mai a.c. reprezentau numai 5,2 la 
sută din planul anual de inves
tiții ; la Fabrica de nutrețuri 
combinate Beregsău — 9 la su
tă etc., cu toate că aceste obiec
tive au capacități cu termene* de 
punere în funcțiune în 1967.

Ministerele titulare de investiții

„PORTATIV INDUSTRIAL**

CONCURS DE ADMITERE 
ÎN FACULTĂȚI. Citeva zeci 
de mii de absolvenți ai licee
lor au început ieri competiția 
in urma căreia cei mai buni 
vor dobîndi mult rivnitul titlu 
de student. In aceste zile de 
emoție și frămintâri ii înso
țim cu tradiționala urare: 

SUCCES!

I

de Nicolae Velea
Cunosc de mult gestul 

-uxre, larg curajos și cu șanse 
de ncștmii și-l cunosc și pe 
celălalt: gestul, atitudinea 
micâ, avantajoasă, contractilă 
și cu șansă.

Știu și replica dată des 
inițiativelor, replică întotdea
una generoasă și ineficientă :

— înțelegem, înțelegem, 
sigur că e bine ce ai făcut 
dumneata dar înțelege-ne și 
dumneata pe noi, că și noi...

Și începe un declin al res- 
pc nțabilitâților și acest de- 
dtn al responsabilităților, al 
eschivei sociale este mai dis
crepant acum decît oricînd și 
au implicații morale și 
materiale profunde. Pentru că 
acum trăim o perioadă de 
descătușări șt declanșări de e- 
nergii pe care le disciplinăm 
y» organizăm pe coordonate 
mult mai largi. în acest con
text, blindarea in numele pru
denței in fața frecvenței spo
rite de inițiative, idei cuteză
toare — se metamorfozează 
drapîndu-se în falduri de în
țelepciune și fals devotament 
pentru bunul obștesc. Dar a 
fi bun gospodar nu înseam
nă a respinge prin prudență 
excesivă, inhibitorie, a fi bun 
gospodar înseamnă examina
rea și ierarhizarea lucidă, 
precisă a posibilităților celor 
mai eficiente.

Intre prudență și aventură 
nu există o distanță atît de 
mare pe cit par s-o arate ter
menii ca atare. Prudența are 
aventura ei interioară, conți
nută și încălzită duios în cu
prinsul ei. O notă mare sau 
mică, dar falsă, acordată unui 
candidat sau absolvent doar

din motivul de a raporta sta
tistic cifre frumoase, accepta
rea a o sută de false inovații 
conștient că ele nu pot so
licita eforturi de punere în 
aplicare, dar care pot justifi
ca statistic locul ocupat într-o 
schemă de salarii, respingînd 
o alta care poate angaja 
riscuri și responsabilități, a 
primi ca o pavăză — deși de 
hîrtie, dar formal o pavăză — 
o recomandare de la raion re- 
fuzînd o propunere mult mai 
eficientă economic venită de 
la subalterni dar care te pune 
în contradicție cu recomanda
rea pe care prin prudență o 
socoți o indicație de la care 
nu te poți — în lenea ta de 
gîndire — abate, au aceleași 
repercusiuni dureros-sociale 
ca și orice aventură. Gestul 
închircit și privirea adormită

antidăunători, a cererilor de 
fibre și fire ale industriei 
textile, a nevoilor de produ
se chimice pentru celelalte 
ramui'i ale industriei de 
medicamente și bunuri de 
consum, a necesităților de 
export.

Reprezentanții lucrătorilor 
din industria chimică se în
trunesc mîine în București 
într-o consfătuire pe țară 
pentru a face o analiză te
meinică a principalelor pro
bleme ale activității în a- 
cest domeniu, în lumina im
portantelor sarcini trasate 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Precedată de nume
roase dezbateri ale lucrăto
rilor din industria chimică, 
consfătuirea are un evident 
caracter de lucru. Lucrăto
rii acestei importante ra
muri economice vor trece 
în revistă succesele obținu
te în valorificarea resurse
lor naturale ale țării, se vor 
căuta noi posibilități de di
versificare a producției si 
de ridicare pe o treaptă mai 
înaltă a întregii activități 
din industria chimică.

$i în viitor chimia va cu
noaște un ritm înalt de dez
voltare. Dacă în anul 1967, 
de pildă, producția globală 
industrială se prevede a 
creste cu 11.4 la sută, pentru 
industria chimică e prevăzut 
un spor al producției la 
19,5 la sută. Peste trei ani 
aproape 40 la sută din pro
ducția industriei chimice va 
fi dată de întreprinderi con
struite în anii acestui cinci
nal.

Pornind de la aceste sar
cini consfătuirea va exami
na, fără îndoială, posibilită
țile de realizare într-un timp 
rapid a planului de investi
ții. Așa cum se sublinia la 
Congresul al TX-lea al P.C.R. 
cota parte ridicată a noilor 
capacități în sporul produc
ției impun respectarea cu 
cea mai mare strictețe a 
termenelor planificate de 
intrare în funcțiune a tutu
ror obiectivelor, realizarea 
indicatorilor tehnico-econo- 
mici proiectați, ridicarea 
continuă a pregătirii profe
sionale a oamenilor muncii 
din acest sector.

Pornind de la sarcinile 
general valabile pentru dez
voltarea industriei noastre 
socialiste, un punct impor
tant al ordinei de zi va fi, 
de asemenea, organizarea 
superioară, științifică a pro
ducției, care are implicații 
evidente în creșterea efici
enței economice a întregii 
activități.

Prilejuind un schimb larg 
de păreri, la care vor lua 
parte și reprezentanții altor 
sectoare — colaboratori ai 
chimiștilor — consfătuirea 
ale cărei lucrări se deschid 
mîine va stabili măsuri con
crete pentru înfăptuirea cu 
succes a directivelor Con
gresului al IX-lea al parti
dului în vederea situării in
dustriei noastre chimice, la 
nivelul rezultatelor existen
te pe plan mondial.(Continuare în pag. a Il-a)

Moment de vacanță școlară. Pe terasa Muzeului „Dr. N. 
Minovici" din Capitală

AMtSAIAH PENTRU TURIȘTI
în raionul Horezu 

a fost propus un an
samblu de măsuri 
care să pună în va
loare posibilitățile 
turistice locale. Li
nele dintre ele sînt 
de acum concretiza
te. Astfel, la intra

rea în comuna Ho
rezu, în apropierea 
șoselei naționale 
dinspre Tg. Jiu, în 
punctul numit
Treapt. s-a amena
jat un camping cu 
60 de locuri și un 
restaurant cu speci

fic local. Se află în 
lucrări de asfaltare 
drumurile spre
Mînăstirea Bistrița, 
spre Roman și Cu
lele de la Măldăreștî, 
unde se efectuează 
și lucrări de reno
vare.

SENTI
MENTUL

SÂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ȘLEPURI 

PENTRU NAVIGAȚIA 

PE NIL

„Arcașul" de la balcon

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru). — Muncitorii 
și tehnicienii Șantierului naval 
din Constanța au încheiat lucră
rile de construcție ale unui nou 
complet de șlepuri destinate na
vigației pe Nil. Este cel de-al 
6-lea din seria de 80 de vase pe 
care România urmează șă le li
vreze Republicii Arabe Unite în 
cadrul acordurilor economice bi
laterale existente între cele două 
țări. Fiecare complet este alcătuit 
din 2 șlepuri, primul propulsat, 
acționat de 2 motoare a cîte 230 
C.P. fiecare și al 2-lea nepro
pulsat. Capacitatea ambelor 
șlepuri este de aproape 1000

(Continuare în pag. a Il-a)
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MEDIAȘ Sț-ÎN POARTĂ.

Actorul, care cu greu și-a stăpî- 
nit o pereche de palme, l-a scos 
de mînecă pe intrus și a vrut să-l 
predea reprezentantului școlii 
respective (Spectacolul era orga
nizer la sala „Fantasio* din Con
stanța pentru elevii din ultimii 
ani ai tuturor școlilor profesiona
le din oraș). A vrui să-l predea, 
dar — și aici începe a doua dra
mă — n-acea cut; în sală nu era 
nici secretarul U.T.C., nici peda
gogul- L-a întrebat pe tînăr care 
in acest timp manifestase nepă
sare : JDe ce ai făcut asta ?* 
Fără «ă prea mult pe gin- 
duri acesta a răspuns: știu,
așa mi-a venă*. După citeva 
zile — școala a fost încunoștiin- 
țati totuși — Ion Stăncilă a fost 
sancționat: i s-a aminat ptnă la 
teamed dreptul de a da exame
nele de absolvire. în paranteză 
fie spur o scancțiune mică în 
report cu gravitatea actului co-

șapte secole de istorie
Acertea sînt faptele și urmă

rile lor imediate și ne-am putea 
opri aici dacă ele n-ar conține 
semâficcțu mm ascunse. Unii oa
meni, chemați să se ocupe de 
formarea tinerilor, (în cazul de

față formarea ca muncitori cali
ficați) spun cam așa : „...au tine
rii din generația asta un spirit 
de frondă... /* Dar în foarte mul
te cazuri, cărora li s-au aplicat 
aceste etichete, n-a fost vorba 
decît de o mistificare intențio
nată sau nu dar, sigur, de loc sub
tilă — soluție comodă pentru cei 
care n-au vrut să accepte adevă
rul așa cum este el, confuză pen
tru cei cărora nu le stă în putin
ță discernămîruul și de minimă 
rezistență atunci cînd există lene 
în gîndire.

Cine este Ion Stăncilă și cum 
a ajuns să comită un asemenea 
act huliganic ? Tatăl și mama — 
formînd o familie unde cer
turile și injuriile, stimulate adesea 
de băutură, sînt lucruri frecven
te — l-au dat la școală „să înve
țe o meserie* și cu asta s-au 
cam spălat pe mîini. Poate și 
distanța care-i desparte de școa
la. în orice caz fără a aduce în 
mod intenționat o acuzație, mulți 
părinți procedează așa. Pe de

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a Iîl-a)

TRADIȚIEI 
ÎN SAT

Prin definiție, satul este un 
bogat depozitar de tradiții. Din 
adîncuri seculare el și-a se
lectat și perpetuat datinile vi
tale care l-au conservat in 
ființa sa, l-au înzestrat cu pu
terea de a răzbi prin istorie 
păștrîndu-și nealterate avuțiile 
spirituale, sănătatea morală, 
integritatea etnică. S-a născut 
astfel și a devenit moștenire 
sentimentul tradiției.

Acest sentiment, asociat în
totdeauna mîndriei, a dat naș
tere unui prototip al țăranului 
român cu alese virtuți sufle
tești, cu o impresionantă tărie 
de a rămine el însuși. Litera
tura națională ne oferă în a- 
ceastă privință o splendidă ga
lerie de eroi in care recunoaș
tem satul românesc așa cum 
ni l-au păstrat tradițiile lui. 
Fie să începem șirul exemple
lor cu ciobanul Mioriței și să-l 
oprim la Moromete. Păstrători 
ai tradițiilor și ai tuturor bu
nurilor spirituale ale satului, 
moștenitori și transmițători ai 
nobilelor trăsături sufletești 
ce-i caracterizează, țăranii au 
creat mereu noi tradiții, da
tini și obiceiuri după nevoia 
de a trăi frumos și demn, după 
nevoia de a-și înveștmînta con
dițiile sociale intr-o adecvată 
aură morală.

Mai drept spus, tradiția în
seamnă datină. Datina, repre
zintă tocmai acea perpettiare 
a bunelor mijloace de conser-

MIHAb. CARANFIL

(Continuare în pag. a Ill-a)
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SÎNT ACCEPTABILE PENTRU^ CUMPĂRĂTORI
„Am o nedumerire t 

după ce criterii se stabi
lește orarul unui maga
zin ? — ne întreabă citi
toarea R. Gheorghița. 
Pentru a-mi cumpăra un 
pat-studio a trebuit să mă 
învoiesc o zi. N-am rezol
vat ; drept să vă spun mi-a 
fost jenă să mai solicit 
încă o învoire pentru o 
cumpărătură care ar tre
bui să fie cît se poate de 
simplă. Cum studioul îmi 
trebuia, l-am rugat pe fra
tele meu să mă ajute. M-a 
înțeles (mi-e doar frate) 
iar și el a trebuit să se 
nvoiască. și încă două zile 
a rînd. Și asta pentru un 
sat... Lucrez la un centru 
le comandă al cooperati
vei „Drum nou" și progra- 
nul nostru este pînă la ora 
10. Magazinul „Mobila" de 
>e șoseaua Crîngași se în- 
thide însă la orele 19..."

Am fost tentați să cre- 
lem că e vorba de un caz 
jarticular, de o întîmpla- 
e, neplăcută, ce-i drept, 
Iar întîmplare. Pentru că 
)gic — răspunsul la în

ORARELE UNOR
MAGAZINE

trebarea : după ce criterii 
se stabilește orarul unui 
magazin — nu ni l-am fi 
imaginat altul decît: după 
necesitățile cumpărătoru
lui. Și totuși...

Sîntem la magazinul 
„Mobila" unitatea 24 din 
B-dul 1 Mai nr. 126. Timp 
de 45 de minute de la 
deschidere (orar 11,15—19) 
doi, trei vizitatori. Sondăm 
opiniile :

€

f N

W£S£
DE SCHIMB

PENTRU
ORGANISMUL

UMAN ?
Prof. dr. docent 
Victor Săhleanu

/
Organismul este, în general, dotat cu un 

surplus de material funcțional, adică are 
rezerve. Organele nu funcționează cu toate 
celulele lor; unele pot intra în acțiune, în 
locul celorlalte. Unele organe sînt perechi : 
la scoaterea din activitate al unuia, celălalt 
se mărește și-și asumă sarcina suplimen
tară. Din celulele sănătoase se naso taiuia 
noi care înlocuiesc pe cele bolnave. Auto
reglarea „mașinii" animale cuprinde și re
generarea, imposibilă unor piese nevii. Dar 
posibilitățile organismului sini, oricum, li
mitate ; li se pune uneori problema de a 
„schimba" un organ bolnav...

O soluție este proteza: simplu de rea
lizat la organe cu rol simplu mecanic, cum 
este dintele, ea este mai greu de efectuat 
cînd e vorba de mina, cu atît mat greu 
cînd e vorba de organisme de simț. Ciber
netica și bionica ne-au ajutat să realizăm 
o „mină artificială" proteze de ochi sau 
ureche. Dar pentru organele interne ? Flă- 
mînul „de oțel" nu poate fi decît o soluție 
temporară, aplicată în unele cazuri de pa
ralizie trecătoare a respirației ; rinichiul 
artificial — un sistem de tuburi de filtrare, 
este util bolnavilor să iasă din starea de 
comă, dar nu poate permite decît o viată 
artificială, în imobilizare la pat. O pompă 
care să înlocuiască inima este necesară în

\ \

to

sala de operații pe inimă, dar ea este fo
losită numai in timpul actului operator, 
deci in condiții excepționale.

Soluția optimă este grefa : un organ viu 
străin, înlocuiește organul defect. Insă tot 
ce este străin, dezlănțuie răspunsuri imu- 
nitare. Organismul-primitor distruge țe
sutul grefat, prin fermenți, anticorpi și ce
lule fagocitare. Conflictul biochimic este 
maxim cînd organul provine de la altă 
specie (heterogrefă); este mai mic cînd or
ganul provine de la individ de. aceeași 
specie (homogrefă), dar depinde și de na
tura țesutului și de vîrsta donatorului. S-au 
încercat grefe de la cadavru, și ele au reu
șit pentru cornee, sau pentru oase — chiar 
cu articulații întregi. S-au încercat grefe 
de la embrion — mai ales grefe de glande 
endocrine. S-au căutat să se atenueze ca
racterele de specificitate prin menținerea 
organelor în medii artificiale, sau prin con
servare la frig. Pe de altă parte, s-a căutat 
să se atenueze reacția imunologică a primi
torului prin tratamente fizice (cu raze X), 
chimice (unele substanțe toxice) sau hor
monale (cortizon). Desigur, cel mai apro
piat individ este mama, sau fratete sau co
pilul; există actualmente, cîteva zeci de 
oameni care trăiesc cu un rinichi de îm
prumut. Desigur, atenuarea reacției imuno- 
logice lasă individul pentru un timp fără 
apărare — împotriva tuturor microbilor — 
de aceea serviciile de grefă sînt adevărate 
laboratoare, apartamente în care orice con~ 
taminare a bolnavului este exclusă în mod 
foarte complex.

Tehnologia maselor plastice a adus, și 
ea o contribuție importantă, prin sintetiza
rea unor țesături macromoleculare care se 
apropie, prin proprietăți, de proteinele or
ganismului viu, dar nu provoacă reacții 
imunitare. Cu ele se pot înlocui, de pildă, 
artere. Tehnologia metalelor a realizat 
„modele" capabile de a înlocui un frag
ment de nerv. Chimia extractivă și de sin
teză a pus la dispoziție substanțe care în
locuiesc funcțiunea glandelor endocrine 
bolnave — cum este insulina în diabet, 
sau triodotironina în mixedem. Unele din
tre aceste realizări întrec pe cele ale na
turii...

— Vreau să-mi comple
tez sufrageria cu încă o 
piesă ; ani găsit-o aici, sîn
tem de curind mutați în 
cartier — ne spune tov. 
Clementina Vlase. Dar, 
știți, e greu să te hotărăști 
de unul singur mai ales la 
mobilă ; nu-i un lucru pe 
care să-l cumperi pentru 
o zi, două. Soțul meu e 
ofițer — reia programul 
după amiaza pînă la orele 
20. Am veni în pauză, dar 
la ora 14 merg eu la gră
diniță, tint educatoare. 
Dacă programul magazi
nului ar fi măcar într-o zi 
din săptămână pînă la 
orele 20,30 sau 21... Așa, 
stau cu banii și tot amin—

Din partea vânzătorului 
o simplă ridicare din u- 
meri. Cum s-o tradu
cem ?...

Calea Griviței 326 ..Mo
bilă", — unitatea 22. E 
aproape ora 13. Notăm 
dialogul dintre vânzător și 
o cumărătoare:

— Descurcați-vă 
puteti; 
de transport.

— Bine, dar de ce mai 
există afișul care te asigu
ră și te imită la transport 
avantajos, să-l folosești cu 
încredere... să nu utilizezi 
mijloace particulare care 
nu asigură integritatea 
mărfurilor și sînt mult mai 
costisitoare ?

— ? 1 (citiți tot o ridi
care din umeri).

După u n timp, ^^nzăte— 
ral:

— Luați un taxi-fcnto- 
net Stația e vîmvî.

— Da. dar de deoă tre 
vedeți că aștrpt faci 
ntagntoul- ti sn e Bri 
antă.- Și apoi dq pot ri
dica singuri canap

Iar o ndxare dă 
apei un alt -sfat’

— Există ua ca 
cai, aici in spateie

cum
n-avem mijloace

vă înțelegeți și vi-| duce— 
sînt si niște oamefti.

— Am încercat și pori- 
pe 
nu

bilitatea aceasta... dar 
Știrbei unde stau eu, 
are voie cu calul...

— Redeschidem la
16... poate atunci...

Facem cunoștință 
cumpărătoare?.. Se numește 
Lucia Dumitriu. e profe
soară, s-a căsătorit de cu
rind, soțul e inziper ; 
cum e în vacanță 
cam: erai i-a m in cat 
zile bune pînă l-a 
(a umblat în mai 
magazine) acum alt 
cu transportul...

Solicităm părerea vânză
torului Nicolae Teodores- 
cu. Mașinile „mobila-auto- 
senire la domiciliu" tint 
folosite mai mult pentru 
adus marfa de la depo
zit!??). Ni se dau tot felul 
de explicații, amănunte : 
„e mai rentabil pentru șo
fer (??)*, „deservesc în sis
tem releu 3 magazine", și 
aseară i s-a întâmplat cu 
un client care-a luat mo
bilă de peste 11 mii ti 
„n-a ridicat-o pentru 
n-au fost mvloace 
transport, a zis că vine 
dnnri-ați la ora 10. 
s-o fi putut învoi, o ia 
seară sigur"—; „alțn. 
văzut, stau fo cartier, 
leat masa, sraunete. cuie
rul — forruri unei — «u 
vertit cu mai nrrdți din 
casă*—

Depivde. deci, de cum
părător. de sântul sfc m- 
teprinzăter ? Nu riscăm 
întrebarea de tea* zsee 
rferrr-s ahrr-atrr Frea as 
s-as dar sedhe— eurorMn-

—$ fa tsto » c»=*- 
tănța ooasiri <fc= ra zaz> 
ad de pe Gârița ur cea
tă pca te o «c'--ria să-fi 

apeaca-păl acasă, 
d la inebâdere la 
I" in F'-ața Axn-

ora

cu

a- 
și re- 
citeva 
găsit, 

multe 
necaz

*-

zei Pînă pe la orele 16 — 
acalmie; nu și pentru lu
crătorii din magazin care 
primesc continuu marfă 
(cu mașinile— „Mobila au
toservire Ia domiciliu" ; în 
fond de ce să ne mirăm : 
nu-i și magazinul un do
miciliu pentru cei de la 
depozit ? I). Intre 17 și 19 
(,.Căminul" e deschis de 
la 11,15 la 19) intră oa
meni de toate vârstele, de 
toate profesiile. Unii au 
venit cu prietenii să se 
sfătuiască asupra liniei,
,. 1 _ * • V, jT - l ■ ...r . îCUIOTu T'K’tn’ei.

vor cumpăra săptămâna 
viitoare. Alții s-au stabi
lit fac formele, achiți, se 
îngrijesc de transport 'sînt 
mai norocoși- stația de 
taxi e în față, ti sînt și 
mașini . cei care iau spre 
seară sin» deserviți chiar 
de magazin). In magazin 
este expusă mobila pentru 
copu ce va fe^prodesă în 

setul de propoaeri și im
presii. Cumpărătorii «nt 
âDCeresatt iu exprimă sa
tisfacția. fac observații de 
continue rxrează fi amă
nunte, subliniază donnța

Cît de departe ni se pare 
acum acel „descurcați-vă 
cum puteți" ! Nici vorbă 
de apel la spiritul între
prinzător al cumpărătoru
lui ci în primul și-n ulti
mul rînd la spiritul între
prinzător al șefului de u- 
nitate, al

Aceeași atmosferă am 
întîlnit-o la cele două ma- 
gazine de desfacere a mo- 

ilei aparținând Ministeru
lui Economiei Forestiere ; 
programul de la 12—20 dă 
răgaz și vânzătorului să-și 
aibă ore libere și cumpă
rătorilor să vadă pe înde
lete ce cumpără, să se ho
tărască să facă formele.

La direcția O.C.L. „Mo
bila" ca și la Direcția co
mercială a Sfatului popu
lar al Capitalei se cunosc 
neajunsurile în legătură cu 
transportul mobilei. Sînt în 
proiect deschideri și con
strucții de depozite cores
punzătoare pentru a da po
sibilitate tuturor magazine
lor să devină expoziție — 
marfa să se livreze direct 
din depozit. S-au făcut 
proiecte și pentru supli
mentat parcul de mașini; 
20 la sută — procentul la 
care s-a ajuns să fie de
servită populația la domi
ciliu, e departe de a fi cel 
mulțumitor, cînd fabricile 
nu livrează ritmic contrac
tele, ci le dau la sfîrșit de 
lună și acest procent sca
de. Pînă la împlinirea 
unui plan de măsuri optim 
e necesar însă să fie gă
tite soluțiile mai practice, 
mai imediate. Stă în pu
tința acestor organe să ini
țieze. de pildă, un sistem 
de cooperativă cu specific 
complex pe lîngă magazi
nele de mobilă care să 
pună la dispoziția cumpă
rătorilor și mijloace de 
transport și nună de lucru 
pentru încărcat și des
cărcat mobila la domi- 
d’iiu- Și L T. B.-ul și 
prestările de serviciu apar
țin tot Sfatului— Dună 
cum și stabilirea orarelor 
magazinelor. Rețete unice 
de program valabil pentru 
necare nu se pot da. Spe- 
âfccnl comerțului cu mo- 
bCa ca ti cu alte bunuri 
de consum. de akf eî\ nn- 
pm? Eâv-ea «ofoțnfor op. 
tinse de către șeful de u- 
zn* S-sd-al cererâor 
rumpărtorifor trebuie pri
vit unghrx’ rentabdi-
tiții, al avantajelor reci
proce.

vânzătorului.

întîlnim după a- 
miază ?

— Dacă va fi timp frumos... 
(Ingeniozitatea edililor brașo
veni oferă un plus de precizie 
dialogului: alături de ceasul 
pe care-l vedeți în fotografie, 
s-a montat și un barometru).

E firesc ca într-o expoziție 
a tineretului să întâlnești o ri
sipă apreciabilă de energie, 
dacă nil întotdeauna fericit 
cheltuită, în schimb generoa
să, de o vitalitate sinonimă cu 
vîrsta expozanților. E firesc 
să aștepți sinceritate și dărui
re ca și acel minim de măies
trie artistică menit să susțină 
actul creator. Și poate că mai 
mult decît atît. O asemenea 
expoziție angajează respon
sabilități, obligă Ia gîndire și 
reflexie matură, solicită lu
crări care să depășească o sa
tisfacție momentană, și care 
prin ceea ce au ele mai bun 
să ne permită măcar să între
zărim chipul viitor al artelor 
noastre plastice. Incercînd o 
apreciere de ansamblu a ex
poziției tineretului prin priz- 
ma acestor deziderate, se im
pune în primul rînd remarca 
că ea le satisface numai în 
parte, că în ciuda prezentării 
riguroase pe viziuni, stiluri și 
modalități artistice (destul de 
diverse, dai a căror diversita
te din păcate nu converge ni
căieri) sîntem în imposibili
tatea de a situa în niște zone 
cît de cît clare intențiile ti
nerilor artiști plastici.

Aceste considerații nu îm-

Deși trimiterile la o artă 
metafizică (în special Moran- 
di prin „natură statică") sînt 
evidente, Mara Constantin re
ușește să realizeze în special 
în lucrarea do mici dimensi
uni „Acrobat", cizelată cu a- 
curateță și dragoste de biju
tier — semnificații adînci 
gestului uman, vieții în gene
rat Aceste lucrări ca și alte
le, pe care numai din motive 
de spațiu nu le putem cita, 
respiră în general o atmosfe
ră decantată, preocupată de 
valorile umane. Ceea ce înțe
legem poate mai puțin e fap
tul că numeroase lucrări (poa
te prea numeroase chiar) evo
că o lume himerică, în care 
gestul violent și obsesia mor- 
ții sînt adevărate leit-motive 
(Paula Ribariu, Ion Vrăneațu), 
în care libidoul, neliniștea, 
însingurarea, mizantropia 
(Toma Roată, Barbu Nițescu, 
Paula Zibariu, Dan Negoies- 
cu) se insinuează în \fiecare 
trăsătură de penel.

Desigur, nu discutăm aei, 
ceea ce în mod particular 
poate resimți un artist, ci ceea 
ce dorește el să reprezinte 
ca universal, ca general și ca
racteristic pentru sine și pen
tru epoca sa, și din acest

Foto : 1. BODE A
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Fb rcfrfiB fif Mr l răcoarea apei la ștrandul „Izvor

sînt limitrofe cu gestul zgo
motos și spectaculos al aven
turierului. Efectul ultim le 
aduce la același numitor. Be- 
fuzînd, în numele gospodări
rii hanilor publici, fapta gene
roasă se lipsește societatea 
de ciștiguri materiale spo
rite.

Conștientă sau nu, înveș- 
mintată ori în fraze demago
gice despre banul public 
care nu poate fi diriguit ori
cum ori servită în «otwi sofi»- 
ticate cu eparențe de înțe- 
îfjsptă cksbsurie gerpodărea»- 
ei, prvdmto examenului 
obiecție, lucid, anagineu ori 
a incapacității proresronale 
ori a lipsei de inteligență in
sinuată pe un anume peri 
prin lipsă de angajare fermă. 
A repune în drepturi depline 
termenul de prudență — a- 
dică de cîntărire matematică, 
nu fără a refuza însă posibila 
neșansă — înseamnă a eca- 
risa și astfel prostia sau inca
pacitatea profesională. Căci 
de la aruncarea pe fereastră 
a bunurilor publice există ris
cul ca banii publici ajunși în 
mîinile imposturii să nu fie 
investiți în inițiative șl acți
uni valoroase în numele fal
sei prudențe. Prudența exce
sivă însemnînd în ultime con
secințe tot o delapidare.

Dacă prudența ar fi o per
soană fizică pe pieptul, pe gt- 
tul și pe spatele ei ar trebui 
săpate adînc și incendiar cu
vintele care formează una 
din profesiunile de credință 
ale unui mare scriitor: „Nu 
regret niciodată ce am făcut, 
regret numai ceea ce n-am 
făcut". Căci nefăcînd la timp 
ceea ce ți-ar fi stat în puteri 
te-ai sărăcit singur, sărăcind 
și pe alții. Omul nou, omul 
complet, contemporanul so
cietății noastre este o sumă 
de gesturi exacte la momente 
exacte, de inițiative și de ac
ceptări lucide, de trăiri inten
se și plenare refuzind mot- 
bul păgubitor al falsei pru
dențe. Rotunjimea portretului 
generos al contemporanului 
nostru se realizează prin re
pudierea gestului închircit, al 
gîndului mic, a emoției mes
chine, paralizante în planul 
construcției.

pietează asupra reușitelor, și 
există cîteva, de o densitate 
neașteptată, care vădesc per
sonalitate, vigoare, o dorință 
ostentativă de autenticitate, 
de stabilitate.

Alături de artiști ca Viorel 
Mărgineanu („Sfîrșit de iar
nă"), Vasile Grigore („Grădi
nă de vară", („Flori pe scaun 
roșu"), Gabriela Pătulea-Dră- 
guț („Florile olarului", „Dea
luri la Rîu de Mori"), Stendl 
Moisescu Teodora („Colivia"), 
Stendl Ion („Peisaj") sau 
George Apostu („Portret"), 
Gh. Iliescu — Călinești 
(,Xeagin“), Iacobi Peter 
(„Ton"), Popovid Constantin 
(.Adolescență") ș.a. care 
s-au impus deja atenției pu
blicului. și artiștilor și care 
expuD ad lucrări mai vechi 
(multe am avut ocazia să le 
vedem în expozițiile lor per
sonale sau în diferite expoziții 
colective la care au partici
pat), se remarcă tineri ca Ion 
Grigore, Ioana Rădulescu, 
Bandac Mihai, Mara Constan
tin ș.a. Și mai sînt în expozi
ție nume încă necunoscute, 
prezente cu dte o lucrare sau 
două în care se poate întîlni 
tentativa spre o formulă per
sonală, dorința de a se înscrie 
în tradiția școlii noastre de 
pictură cu o contribuție pro
prie. Dar realizarea artistică, 
o anume grabă și lipsă de fi
nețe în armonizarea culorii 
sînt un motiv care îndreptă
țește așteptarea unor noi și 
sper mult mai convingătoare 
întâlniri.

Ion Grigore realizează în 
cele două lucrări expuse 
(„Țărănci" și „Peisaj") o at
mosferă de nobilă austeritate, 
în care natura și oamenii se 
transfigurează, dobîndind 
ceva din Spiritualitatea rafi
nată, infinită, sugestivă a fres
celor medievale. Ioana Rădu
lescu, de un figurativ aparent 
mai demonstrativ („Spini", 
,Natură statică"), descoperă 
in lumea obiectelor o poezie 
mută a simbolurilor, a mate
rialului prețios, în timp ce 
Bandac Mihai încearcă, în 
tonalități ușor speculative, 
rinteza unoi emoții inefabile, 
tradus tot prin inefabil mono- 
eromatic („Nopțile de mai", 
„Toamnă în Țara Hațegului").

punct de vedere lucrările de
rutează.

De asemenea, neplăcut te 
impresionează ostentația, a- 
bordarea unei adevărate măști 
care te oprește de a citi în 
sufletul artistului, împrumutu
rile (și sînt destul de nume
roase de la Chagall, Miro, 
Klee, Mondrian ș.a.) părind 
celor care le practică, o ga
ranție de succes prin însăși 
sonoritatea numelor „potroni- 
lor spirituali". Ceea ce ne 
prezintă ei ca „noutate" a în
cetat de mult de a mai fi o 
noutate, putind fi asimilată 
onest din orice istorie a arte
lor plastice contemporane.

Declarația prefațatorului 
expoziției că acest fenomen 
„nu înseamnă afilierea decla
rată la ideologia estetică a 
unui anumit curent sau gru
pări a artei moderne... e la 
urma urmelor destul de... de
clarativă. Daca am stabili, și 
aceasta se impune — anumi
te permanențe de atitudine 
ale anumitor tineri, în ultime
le lor expoziții personale, sau 
în participările la cele colec
tive, care se reflectă nu nu
mai în opera plastică ci și în 
„estetica" lor (prefețe de ca
taloage, mottouri, citate „de
finitorii" care le însoțesc lu
crările pe panouri) și care 
converg într-o modalitate sau 
alta către o viziune suprarea
listă, terifiantă, am ajunge la 
concluzia că pe alocuri se 
întâlnesc și cochetării inexpli
cabile. sterile care se cer 
semnalate. Rolul unui cenaclu 
nu este numai acela de a pro
duce lucrări, ci de a anali
za, a defini, a cristaliza o 
personalitate în raport cu e- 
poca, cu societatea în mijlo
cul căreia trăiește și creează.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

•) Expoziția de pictură și 
sculptură a cenaclului tinere
tului Uniunii artiștilor plastici 
— Parcul Herăstrău, pavilio
nul C.

e din pag. I)
și ministerele constructoare tre
buie tă treacă de îndată la apli
carea de măsuri concrete pentru 
ca în timpul care a mai rămas 
pînă la snrșitu! anului să se a- 
sigure recuperarea rămânerilor în 
urmă și realizarea integrală a pla
nului de investiții pe acest an. 
Este deja timpul de a se ilustra 
prin rezultate palpabile repeta
tele analize ce au avut loc în le
gătură cu mersul investițiilor pe 
aceste șantiere. La fel trebuie 
procedat și cu capacitățile și o- 
biectivele restante din anul tre
cut, care, deși au trecut atîtea 
luni de la data stabilita pentru 
punerea în funcțiune încă nu sînt 
date producției.

O condiție de bază pentru rea
lizarea sarcinilor ’ * _ 17'
din acest an este aducerea din 
timp pe șantiere 
potrivit graficelor, a utilajelor și 
instalațiilor. în această privință, 
deși se cunosc bine consecințe
le oricărei întîrzieri, nu în toate 
cazurile s-au tras învățămin
tele necesare. Ne aflăm în luna 
iunie și încă mai sînt lucrări, u- 
nele din ele cu termen de dare 
îa producție în acest an, ca de 
exemplu: dezvoltarea Uzinei
„23 August" București, dezvol
tarea întreprinderii „Țesătura* 
Iași, Fabrica de confecții „Olte-

■rele construi

de investiții

și montarea

nia* Craiova unde sînt încă 
necontractate unele utilaje. In alte 
cazuri, datorită tntirzierilor în ela
borarea documentațiilor și, ca ur
mare, în contrflrtzjre — termenele 
de livrare a unor utilaje depă
șesc pe cele de montaj și chiar 
pe cele de punere în funcțiune. 
De aceea se impune ca titularii 
de investiții ..................
beneficiare în 
mineze situația 
trebuie date 
acest an și

și întreprinderile 
cauză să-și exa- 
utilajelor care 
la montaj în
să treacă de

care asigură elementul activ, de
terminant pentru un obiectiv in
dustrial. Cu toate acestea, unii 
furnizori ca, de pildă, Uzinele 
„Grivița Roșie“ și „23 August" 
București, întreprinderea „Teh- 
nofrig" Cluj și Uzina „Vulcan" 
București, în mod sistematic în- 
tîrzie livrarea unor utilaje și a- 
parataje. Creșterea simțului de 
răspundere a! întreprinderilor 
furnizoare ca și sporirea exigen
ței beneficiarilor de investiții fa
ță de întârzierile în livrare sînt

cil. Nu rareori se neglijează ace
ste aspecte și rămînerile în ur
mă sînt trecute pe seama unor 
lipsuri de materiale, forță de 
muncă și utilaje de construcții, 
fără a se examina cu simț gospo
dăresc și a se fructifica la ma
ximum posibilitățile existente la 
fiecare șantier.

In asigurarea la timp a șantie
relor cu documentația de execu
ție, sînt necesare, în continuare, 
eforturi întrucît mai sînt cazuri 
cînd lipsa proiectelor sau întîr-
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îndată la perfectarea con
tractelor pentru cele necontrac
tate. După cum este necesar să 
se analizeze cu furnizorii și să 
ia măsuri de devansare pentru 
utilajele la care s-au stabilit ter
mene de livrare necorespunză
toare. \

în cheltuirea importantelor su
me alocate din fondul de acu
mulare pentru realizarea investi
țiilor, alături de beneficiari, pro- 
iectanți și constructori, răspun
deri mari revin furnizorilor de 
Utilaje și instalații, adică celor

cerințe care decurg din relațiile 
contractuale, din obligațiile pe 
care le are fiecare unitate eco
nomică în ansamblul economiei.

O altă problemă care se impu
ne tot mai mult atenției privește 
latura organizatorică a activității 
de construcții pe șantiere. Efor
turile constructorilor noștri tre
buie concentrate pentru o orga
nizare științifică a producției și 
muncii pe șantiere, pentru folo
sirea deplină a bazei tehnice de 
care dispun, pentru creșterea ne
contenită a productivității mun-

zierile în precizarea unor soluții 
tehnice, determină rămîneri în 
urmă pe șantiere.

în același timp e necesar să se 
asigure cît mai curind documen
tațiile tehnice pentru lucrările 
noi prevăzute să înceapă în a- 
cest an, în scopul aducerii lor 
în stadii de execuție care să a- 
sigure frontul de lucru pentru 
anul 1968. Experiența anilor pre
cedent! ne arată că orice întir- 
ziere în această fază poate avea 
consecințe negative în ceea ce 
privește crearea condițiilor pen-

tru realizarea încă din primele 
luni ale anului a unor ritmuri 
susținute de execuție a lucrărilor. 
Rămînerile în urma existente in 
sectoarele chimie, construcții de 
mașini și agricultură cer din par
tea titularilor de investiții și a 
proiectanților să ia măsuri hotă- 
rîte pentru a face posibilă înce
perea execuției încă din trimes
trul III a.c. și a obiectivelor tn- 
că reatacate. Totodată se impu
ne că în această perioadă efor
turile de proiectare să fie orien
tate, pentru pregătirea planului 
pe anul 1968, fiind necesară ela
borarea studiilor tehnico-econo- 
mice pentru toate lucrările noi 
prevăzute să înceapă în anul vii
tor și a proiectelor de execuție.

Complexitatea procesului de 
investiții, pretinde tuturor facto
rilor care au răspundere în acest 
domeniu, să-și coordoneze în 
mod corespunzător activitatea, 
să colaboreze strîns în îndepli
nirea la timp și în bune condiții 
a sarcinilor mari ce mai sînt de 
realizat în perioada pînă la sfîr- 
șitul anului. Numai prin eforturi 
comune ale beneficiarilor, con
structorilor, furnizorilor de utilaje 
și proiectanților vom asigura 
realizarea integrală a planului de 
investita și punerea în funcțiune | 
la termen a capacităților și obiec- i 
tlvelor planificate. '

Construcții de noi locuințe 
pe Calea Severinului din 

Craiova

1
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șapte secole de istorie
Orașul de pe Tîmava Mare, 

care la 3 iunie a împlinit vene
rabila vîrstă de 700 de ani și-a 
îmbrăcat în aceste zile haina de 
sărbătoare. Romanii au numit a- 
ceastă localitate Media — orașul 
din mijlocul Daciei romane. Ti
nerețea Mediașului n-o dă însă 
numai florile și ghirlandele de 
flori, covoarele așezate la bal
coane — veșmîntul sărbătoresc, 
ci coșurile semețe ale fabricilor, 
blocurile care se întrec cu turnu
rile și bastioanele vechilor clă
diri.

De-a lungul a șapte secole o- 
rașul a crescut necontenit: Me
diașul medieval avea — după 
cum atestă documentele circa 
2 400 de locuitori ; cel de azi — 
peste 46 000. Dacă în secolul al 
XlII-lea Mediașul nu era decît 
un sat mai mare, în veacurile ur
mătoare va cunoaște o dezvol
tare deosebită, devenind unul din 
marile centre meșteșugărești ale 
Transilvaniei, precum și un im
portant centru cultural. In seco
lul al XVI-lea Mediașul ajunge 
la autoadministrare, adică avea 
dreptul a-și alege oficialitățile iar 
în fruntea orașului se afla un 
sfat. Prin anul 1501 — spun do
cumentele — existau 33 de bres
le de meșteșugari. Prima școală 
a fost înființată în anul 1586. 
Singurul loc mai spațios al ora
șului era piața, unde în fiecare 
an la 13 iulie se ținea un vestit 
tîrg care reunea negustori din 
Țările Române și din Ardeal.

într-al șaptelea secol de exis
tență, Mediașul se înscrie în pei
sajul economic al patriei ca o a- 
devărată cetățuie a industriei u- 
șoare. Produsele sale au intrat în 
circuitul piețelor din multe părți 
ale lumii.

La sărbătoarea celor 7 secole 
de istorie orașul e mai tînăr ca 
oricînd, prin tinerețea și hărni
cia oamenilor hotărîți să-i adauge 
noi valențe de frumusețe și bo
găție.

în aceste zile medieșenii au 
oaspeți veniți din toate orașele 
țării. Vineri, în prima zi a festi
vităților (care vor dura trei zile) 
a avut loc sesiunea jubiliară a 
Sfatului popular al orașului Me
diaș.

La lucrările sesiunii au luat 
parte tovarășii Mihai Gere, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Pană, prim secretar al 
Comitetului regional Brașov al 
P.C.R., Ion Mărcuș, președintele 
Sfatului popular regional Brașov’, 
reprezentanți ai organelor loca:* 
de partid și de stat, oameni ai 
muncii din Mediaș, numeroși 
oaspeți. în cadrul acestei sesiuni 
au fost distinși cu ordine și me
dalii un număr de 25 de locui
tori ai orașului. După terminarea 
discuțiilor a luat cuvîntul tovară
șul Mihai Gere.

„îmi revine plăcuta sarcină, a 
spus vorbitorul, de a vă trans
mite un călduros salut din par
tea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a tova
rășului Nieolae Ceaușescu, din 
partea Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri cu prile
jul împlinirii a 700 de ani de 
existență a frumosului dv. oraș.

Timp de 7 veacuri locuitorii 
de pe aceste meleaj 
mâni, germani, magi 
muncit și luptat împreună pen
tru triumful ideilor de libertate 
și progres social, adueîndu-și 
contribuția activă la închegarea 
unității statului român. Toate 
bunurile materiale și spirituale 
făurite în existența multiseculară 
a Mediașului sînt rodul muncii 
înfrățite a populației fără deose
bire de naționalitate.

Locuitorii acestei așezări mun
citorești cu tradiție, a spus vor
bitorul, au fost părtași activi la 
luptele conduse de partid în 
anii regimului burghezo-moșie- 
resc, pentru dreptate socială, 
pentru independența și suvera
nitatea patriei noastre. în anii

ro-
au

TEATRU• CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

DUMINICA 2 IULIE

Rigoletto: Teatru! de operă 
Și balet (16 48 20), ora 19.30; 
Opinia publică: Teatrul de 
comedie (16 64 60). ora 10.30 ți 
ora 20 ; Richard al n-lea : 
Teatrul mic la Teatrul de 
vară „N. Bălcescu“, ora 20 : 
Acest animal ciudat: Teatrul 
„C. I. Nottara", la Teatrul de 
vară Herăstrău, ora 20 ; Inelul 
lui Jupiter : Teatrul „Barbu 
Delavrancea" (12 94 23), ora 20 ; 
Horia și Radu iși asumă riscul: 
Teatrul „C. Tănase", sala Sa
voy (15 56 78), ora 19,30 ; Con
cert de muzică ușoară cu or
chestra Adriano Celentano: 
Sala Palatului, ora 20 : Regina 
de Navara: Teatrul Național 
„I. L, Caragiale", sala Comedia 
(14 71 71), ora 20 ; Corigență 
la dragoste: Teatrul „Ton 
Creangă'1 (12 91 57). ora 20.

SPARTACUS — film pentra 
ecran panoramio

rulează la Patria (orele 91
12,45 ; 16,30 ; 20,15). 

luminoși ai socialismului Media
șul a devenit un puternic centru 
economic, social și cultural al 
țării, ocupînd un loc însemnat pe 
coordonatele economiei națio
nale. în acest oraș se află astăzi 
12 întreprinderi de interes repu
blican, precum și alte întreprin
deri de industrie locală și uni
tăți ale cooperației meșteșugă
rești. în aceste întreprinderi lu
crează azi peste 26 000 de sala
ri ați.

Amploarea actualei dezvoltări 
a orașului este ilustrată elocvent

SESIUNE 
JUBILIARĂ

A SFATULUI
POPULAR

AL ORAȘULUI 
MEDIAȘ

și de numărul școlilor și al insti
tuțiilor sale culturale: 3 licee,
8 școli de cultură generali. șeoc 
profesionale, numeroase edific: 
culturale.

Conducerea partidului r. râ
tului nostru este încredințați ci 
harnicii locuitori ai Mectașulz: 
vor urca noi trepte pe cdbmte 
înalte ale civilizați*! s Prttr*- 
sului. Măsurile cootteae pe cete 
le iau partidul și guvernul acwr-z 
pentru sporirea necoutesrti a co
terii economice a țării- pertrz 
creșterea sistematici a «write 
de trai al celor ce nrsncese. ră
sese ud puternic ecoa ie ri>c>-

„ARCAȘUL" DE LA BALCON
Șl EXERCIȚIILE SALE

(Urmare dm pa$. IJ

altă ptte arie ți hresc ce r>5- 
rinții aflați în cine știe ce coma
nd să vadă In „școala de la 
oraș* un loc in care copilul lor 
va ajunge un om mare. Tatăl lui, 
Gheorghe Tulea, de pildă, 
și-a exprimat această dorință 
printr-o rugăminte: „Tovarăși 
profesori am 6 copii, ii cresc 
cum pot și eu. Pe ista ci l-am 
adus dumneavoastră, aveți griji 
de el să-l creșteți bineT.

$ coala profesională are îrrir-e- 
devăr îndatoriri mari. Ea i» te- 
cați pe tineri o meserie și le dă, 
cu ajutorul uzinei, noțiunile des
pre ceea ce înseamnă a fi mun
citor ; organizația U.T.C. le să
dește elevilor trăsăturile moralei 
socialiste. Cu Stăncilă fi cu încă 
alții nu s-a întîmplat InM chiar 
așa datorită faptului că școala to- 
lerind abaterile grave ale altor 
cîțiva elevi (să-l numim pe Du
mitru Voiculescu) i-a încurc*ct 
propriile apucături.

Dar uzina, mediul ei muncito
resc ? Incepind dtn anul II ele
vii viii in uzină, fac practică f> 
curind timpul da practică ce 
spori. Ce învață aid tînărfd în 
afară de meserie ?

Revenim la o veșnic 
problemă : uzina wrind 
ci ucenicii de ari rint • 
ei de mime negloeezi arpecteie 
practicii in producȘie. Vnecm ♦-

MAIORUL 81 MOARTRA 
rulează la Bcpunltea (orala 
9,15; 11J» : H: H: M;
2i jn.

8AFTT BAim 81 O 8TMJf-

rulează la Ljceafi.-_1 (orala 
»; 11.18: tu»; 18J8; 18.4S; 
21). Bucuraatt (orale 8 ; U.15 ; 
1X8» ; 16.45 ; l» : Î1.IS.

PENTRD UN PUMN M 
DOLARI - cinemascop

9'; 'LI»; 13J0 ; ie ; IMO : îl). 
Modem (orele 11.45: 14 ;
183# : 19 ; 21.15). Excelsior ta
rele 11.45 ; 14 : 16.15 : 18.45 ;
21.15)

PE gheata subțire — 
cinemascop — ambele seri!

rulează la Capitol (orele 9,30 ;
13 : 17.15).

PRINTRE VULTURI — 
cinemascop

rulează la Festival (orele 9;
11 : 13,30 : 16 ; 18.30 ; 21), Gri-
vita (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 : 18.30 ; 20,45). Gloria (orele 
9; 11,15; 13,45; 16; 18,15 ; 20,30), 
Tomia (orele 0 : 12 ; 15 ; 18 ; 
20.45).

VIATA LA CASTEL
rulează la Victoria (orele 9;
12 ; 15 ; 18 ; 20,45). Melodia 
(orele 9:11; 13,30 ; 16 : 18,45;
21.15) . Bucegi (orele 9.30: 11,45;
14 : 16.15 : 18,30 : 21).

călărețul deasupra o- 
rașului

rulează la Union (ora 15,30 ; 
18) si soni IN ORAȘ (ora 
20,30).

CASA RICORDI
rulează la Doina (orele 11.30;
13,45 : 16 : 18.30 : 21).

MONDO-CANE — ambele serii 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—20 în continuare). 

rile medieșenilor. Sîntem con
vinși că locuitorii acestui centru 
industrial, a încheiat vorbitorul, 
vor aduce o și mai mare contri
buție la consolidarea și desăvâr
șirea construcției socialiste în 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România".

în încheiere, participants la 
adunare au adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Cent-al al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nieolae Ceaușescu, prin 
care transmit în numele celor 
peste 46 000 de locuitori ai săi, 
români, germani și maghiari, un 
fierbinte salut și sentimente de 
nemărginită dragoste și atașa
ment partidului p conducerii 
sale. -Mulriaum dm toată inima 
conducerii de partid și de stat 
pentra înalta cinstire acordată 
prin decorarea orașuhr Medzaș 
cu Ordinul -Steaua Repobbcs 
Sortahst* Rornăm a eiasa I".

Ră<ț——Esarts încrederi 
pra fapte — coueetvete ferire- 
prinderlor ar fka raportează ♦ _ -1- <- . ■■■. . ■ - i ~ .Țmus - _—.. c-* .. i — — ^4u

Ta «r.tur*- u te

tele pe acest an te iutreerrea «o- 
rtehtfj. ooleetteie de mancă -ia 

cristea cesei de a 30-a mr»er- 
sâri a repefeeoi o rroenrp* tlio-

d* Rre eft »

tr— de

aci ."*ff te

b

NESPORTIVE
<4 3

a m-

< TTâUL st A

ig* * ș*

JTDKX
r—eax» la GtaiesS Icrele
J J9 . 1» : 8UM

WINNETOC - terii
r_e*ză ta Dku rarele 7J0—
3839 ta coeta-are-,

DENUNȚĂTORUL
rulează ta SuzesU (creta 1SJ0;
10. Musca (orele IS; W; 19:
31). Volga rarele U»; 11; 1130; 
ie taj#. în

13.30 ; 16 : 18.30 ; 21).
A FOST CINDVA HOT — cine

mascop — rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18 : 20.30).

OMUL FARA PAȘAPORT — 
rulează la Ferentari (orele

15.30 ; 18 : 20.30).
JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ — cinemascop

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

EL GRECO — cinemascop 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 : 20,30).

JUANA GALLO 
rulează la Vitan (orele 15,15; 
18).

DOCTOR PRXTORIUS — 
cinemascop

rulează la Miorița (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 20,45), 
Flamura (orele 9: 11,30 : 13,30 ; 
16 : 18.15 : 20.30).

FERNAND COW BOY
rulează ta Popular (orele
15.30 : 18 : 20.30)

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Aurora (orele 
9: 11.15; 13.15; 15.45; 18; 20.30).

FANTOMA DIN MORRISVILLE 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
19).

î* dmm tpre Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghi^-Dej 
de pe Argeș

Plenara Comisiei 
Naționale a Republicii 

Socialiste România 
pentru UNESCO

Ae*i

X3T

XX cnexrrua 
mrt Atexnr rir 
aruî peneraL

NC STNT DEMN DE TINE ru
lează ta Dotaa (orele 1135; 
1X45 : 1815 : 1845 : 21,15).

RIO CONCHOS 
rulează la Viitorul (orele 
1530 . 16 . 2030).

BUMERANGUL — cinemascop 
rulează la Colenttaa (oreta 
1530 ; 17,45 . 201

MONTPARNASSE 19 
rulează la Floreasca (oreta 
11,45: 15; 18; 20.45).

NOTRE DAME DE PARIS 
rulează la Rahova (oreta 
15.80 : 18).

8PIONUL — cinemascop 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

GRĂDINI
28 Iunie—2 iulie 1967

PRINTRE VULTURI — cinemascop — rulează la Festival țâ
rele 20,15) Tomis (orele 20,30).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop — ambele serii rulează 
la Capitol orele 20,30.

VIAȚA LA CASTEL — rulează la Bucegi (orele 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop — rulează la Arta (o- 

rele 20,30).
JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop — rulează 

la Unirea (orele 20,30).
VIAȚĂ DIFICILĂ — rulează Ia Expoziție (orele 20,30). 
JUANA GALLO — rulează la Vitan (orele 20,30). 
DENUNȚĂTORUL — rulează la Buzești (orele 20,30).
ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA KRUZ — rulează la 

Colentina (orele 20.30).
DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop — rulează la Moșilor 

(orele 20,30).
SOȚIE FIDELA rulează Ia Progresul-Parc (orele 20,30). 
MOARTEA VINE PE PLOAIE — rulează la Aurora (orele 21). 
BANDA DE LAȘI — rulează la Lira (orele 20,30).
NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop — rulează la Raho

va (orele 20,30).
ȘAPTE BĂIEȚI Șl O ȘTRENGĂRITĂ — rulează Ia Stadionul 

Republicii (orele 20,15) Stadionul Dinamo (orele 20,15 Arenele 
Libertății (orele 20,15).

rf terft

BANDA DE t-ASl
rstaază ta Lin Ir reia HJ9 ; 
IE

TTMIDCL — r—eaxâ ta T 
leeeie 815 ; U . 1X4»; 18;
:t :i x ta

CĂSĂTORIE tN STIL ITALIAN

(orele 1X45 ; 1»; 99.15).
IERBURI AMARE

rulează la Central (orele 
9-38: 1X15; 15). ZORBA
GRECUL (era 18 J ți FALS- 
TAFF (ora 21).

ATLEȚII EUROPENI 
LA ȘTART

• La Praga au început în
trecerile tradiționalului con
curs internațional de atletism 
„Memorialul Rosicki". La ac
tuala ediție iau parte atleți 
și atlete din 15 țări printre 
care Anglia, Austria, R. D. 
Germană. R. F. a Germaniei, 
Franța, Olanda, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și Cehoslova
cia. In proba de aruncarea 
discului bărbați, cîștigată de 
recordmanul mondial Ludvig 
Danek (Cehoslovacia) cu per
formanța de 59,75 m. sporti
vul Iosif Xaghi s-a clasat pe 
locul doi cu rezultatul de 
56,06 m.

e Spaniolul Pedro Carras
co este noul campion euro
pean la box la categoria ușoa
ră- în meciul pentru titlul 
disputat la Madrid, Carrasco 
La învins pe danezul Boerge 
Krogh prin oprirea meciului 
de către arbitru la sfîrșitul 
reprizei a opta.

(XU)
A

IN LOC DE EPILOG
— Fie : o bere, din cînd ta cînd !
— Si, l-ai găsit ?
— Nu tacă — ana avut doar senzația 

că-i prin preajmă... Dar știu e-0 să-1 gă
sesc, nu se poate să nu-1 găsesc : avem

IN POARTĂ,

de Dan Dețliu

atfta nevoie de el ! Sigur, e foarte greu 
— uttft-te la copiii ăștia, mai toți sînt

- --- — dar au
rnult de furcă la scoală, unii au cursuri 
thmmeața, alții după-amiaza, au și ei 
teze, examene, greutăți, nu ? Afară de 
ar.a. nu prea au unde se juca : lipsesc 
spatrfle special amenajate — deși s-a tot 
sorts pe tem* asta, îndeosebi copiii din 
centru. cei de pe magistrale, din noile 
cartiere— Aici. vezi, facem mai tot ce 
putem, insă e departe, mănînci o pîine 
ftte Cdentina pînă aici I Și am băieți 
care vin din CoJentina, din Pantelimon, 
<tn Bucureștii Noi—

— Propuneri ?
— Citeva baze pentru școlari, înainte 

de orice. Antrenori competenți, la fiecare (SFIRȘIT)

(Urmare din pag. 1)

PROGRAMUL I

8 00 Teatru radiofonic. Pentru 
copii: Supersonic IV Scenariu 
de Petre Luscalov 12.00 De toa
te pentru toți ; 13.10 Estrada 
Duminicală ; 17.00 Transimisiu- 
ne sportivă : Finala Cupei Ro
mâniei la fotbal; 20. 30 Teatru 
scurt, premieră : Un reghiment 
de antilerie de I. Al. Brătescu- 
Volnești ; 22,30 Moment poetic. 
De dragoste ,.Stanțe" de Cice
rone Teodorescu ; 22.40 Inter
pret din trecut ai canțonetei: 
Enrico Caruso, Jean Athanasiu, 
Beniamino Gigli, Joseph 
Schmidt

PROGRAMUL II

11.00 Transimisiunea concer
tului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat „George 
Enescu". Dirijor Mircea Basa- 
rab. Solist Christian Ferras 
(Franța). în program : Concer
to, grosso opus 6 nr. 12, de 
Haendel ; Simfonia nr. 33 în Si 
bemol major de Mozart; Con

2.

CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 2 IULIE

La această etapă pronos
ticurile sînt acordate de maes
trul emerit al sportului Ion 
Voinescu :
1. Minobrad Vatra-Dornei

— Metalul Rădăuți 1 
Foresta Fălticeni — 
Chimia Suceava (anu
lat) 1
Textila Buhuși — Ceah
lăul Piatra Neamț 
Petrolul Moinești 
Victoria Roman 
Metalul Buzău — 
căra Moreni 
Metalul Tîrgoviște 
Poiana Cîmpina

3.
2

4.
l,x 

Fla-
x,2

5.

6.
1

Progresul Brăila — Oțe
lul Galați

8. Ancora Galați — 
ria C.F.R. Galați

9. Stuful Tulcea — 
tul Constanța

10. I.M.U. Medgidia — Elec
trica Constanța 1
Flacăra roșie București 
— Dinamo Victoria 2
Victoria Tg. Jiu — Auto- 
rapid Craiova l,x
Progresul Strehaia — E- 
lectroputere Craiova x,2

7.
1 

Glo-
1

Por-
1

11.

12.

13.

vare a fizionomiei satului ro
mânesc.

Oricit ar fi evoluat, de pildă, 
tehnica arhitecturală, casa ță
ranului român păstrează, de 
la începuturile ei dacice, strea
șină abătută mult peste zid, 
stîlpul de pridvor, pridvorul — 
prispa — (chiar dacă s-a trans
figurat acum in „terasă" ori 
„verandă", nu este nici terasă 
nici verandă, ci o ipostază nouă 
a prispei pentru că e însoțită, 
invariabil, de stilpul de casă 
sculptat ori zidit, specific arhi
tecturii populare românești) a- 
coperișul țuguiat (chiar dacă 
logica modernă a construcției 
nu i-o mai cere), grădinița cu 
flori din fața casei și atitea 
altele...

Sentimentul tradiției trece 
ca apa tare prin tot ce i se îm
potrivește. Datina se păstrează 
in coordonatele ei primordiale 

certul în Re major pentru vioa
ră si orchestră de Brahms. In 
pauză : Actualitatea cinemato
grafică ; 15.10 Concurs cu pu
blic ; 17,38 Opereta „Veronique- 
de Messager (montaj muzical 
literar) 19.20 Revista literară 
radio ; 23.20 Ciclul „Simfonii 
de Beethoven".

DUMINICĂ 2 IULIE

9.10 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar : • Cabana al
bastră. • Film serial „Meteor 
XL-5“ • Totul e să ai idei" ;
10.45 Emisiunea pentru sate ; 
12.15 Concert simfonic ; După 
amiază : • Transmisiune sporti
vă. Finala „Cupei României" la 
fotbal. • Magazin 111 ; 19.30 Te
lejurnalul de seară ; 19.45 Dia
log la distanță. Participă regiu
nile Bacău și Dobrogea ; 22.45 
Telejurnalul de noapte. 23 Tele- 
sport.

FINALA
,CUPEI ROMÂNIEI' 

LA FOTBAL

• Stadionul Republicii din 
Capitală găzduiește astăzi la 
lumina reflectoarelor ultima 
partidă de fotbal a sezonului. 
Este vorba de finala ..Cupei 
României" pe care și-o vor 
disputa formațiile Steaua 
București și Foresta Fălticeni. 
Meciul, care va începe la ora 
20, are programată în deschi
dere finala campionatului re
publican de juniori dintre e- 
chipele Universitatea Cluj și 
Rapid București.

NOU RECORD 
MONDIAL

• Sportivul american Lee 
Taylor a stabilit un nou re
cord mondial de viteză la 
bărci cu motor realizînd o 
medie orară de 454 km. Ve
chiul record mondial era de 
446 km pe oră și aparținea 
regretatului campion englez 
Donald Campbell.

CUPA) inter- 
atenție și se- 

dintre ele. Campionat (sau 
licee, an de an, pregătit cu ___ ,______
riozitate. Adu-ți aminte de finalele de pe 
vremuri: „Mihai Viteazu" cu „Lazăr", 
„Matei Basarab“ cu „Cantemir“... Finale 
„istorice" vorba ceea ! Venea publicul, ca 
Ia derbiurile bucureștene. Copiii trebuie 
învățați să considere, încă de timpuriu, 
că fotbalul este un joc absolut serios. Și 
dascălii lor, de asemenea.., în fine, ar fi 
atîtea de făcut.

— Ce părere ai despre criza fotbalului 
nostru ?

— Așa, în două voi be ? Ce s-a stricat 
în cîțiva ani, nu poate fi dres în cîteva 
luni. Cuvintele frumoase nu țin de foa
me, nu îndreaptă o situație proastă, după 
cum driblingul lui Dumitriu nu poate su
plini diferența de gabarit față de Fa- 
chetti sau Guarneri.

— Ce ți-a plăcut, în meciul cu Italia ?
— Răducanu și Albertosi. Primul a fost 

o surpriză pentru mine, iar italianul, cu 
cele două intervenții mai serioase, a do
vedit că are o clasă mondială !

— Cînd crezi că ne vom revanșa, pen
tru acest 0—1 ?

— Cînd și eu și Federația vom găsi oa
menii pe care-i căutăm. De portar — ga
rantez ! Restul...

...Un zîmbet larg pe fața ridată, un gest 
scurt, de rămas bun. — și iată-1 pe te
ren, în mijlocul micilor fotbaliști, care-1 
înconjoară îmbujorați de efort, nerăbdă
tori să afle opiniile profesorului...

— Iar ai băgat șpițul, Puiule, spune 
Voinescu. pe un ton sever unui băiat 
blond, cîrn. cu privire mirată. Si tu, Gică, 
ce te bîțîi în poartă, în loc să ieși la cen
trare. cum am vorbit ? Și mai lasă-1 pă
catelor de elastic, nu te tot trage de el 
în fiecare minut, doar nu ești vedetă !

șt poate cel mai mult in acele 
date care au conferit satului 
putința continuității și, acum 
in ultimele decenii, a dezvol
tării sale economice. Este 
vorba de capacitatea sa de 
a-și crea un mecanism perfect 
al muncii, al profesiei, un me
canism al cărui resort intim 
funcționează in virtutea unor 
rigori tradiționale. De la pre
vederi meteorologice empirice 
pînă la sisteme de educație a 
muncii, totul se supune acestui 
fermecător joc al datinelor. 
Tradiția muncii, sentimentul 
acestei tradiții este, sigur*, cea 
mai înălțătoare latură a fizio
nomiei morale a satului, im
pusă in conștiința lui ca unică 
posibilitate a viabilității și e- 
mancipării sale. Oriunde vei 
imuni un om muncind cu o 
sacră aplecare, cu o necondi
ționată convingere, acolo tre
buie căutat un discipol vred
nic al țăranului român care a 
moștenit din moși strămoși
conștiința că munca este uni
cul intermediu de creație al 
oamenilor.

De aici, de la această fun
damentală judecată au radiat 
obiceiuri felurite, exprimînd 
în formule, uneori învelișuri 
mistice, aceeași atotputernicie 
a muncii, de fapt aceeași idee 
a fertilității hărniciei. Folclo
rul datinilor ne oferă, de pildă, 
„plugușorul" în care țăranul 
nostru și-a circumscris ima
ginea muncii și a fertilității 
fabuloase.

In anii noștri, in care socia
lismul a produs schimbări fun
damentale în structura econo
mică, socială și culturală a sa
tului, restîtuindu-t țăranului 
dreptul sacru de a munci pen
tru propria-i bunăstare, după 
reguli de organizare superioară 
a producției agricole, o parte 
a tradițiilor au dispărut in 
mod justificat, în special cele 
in legătură cu proprietatea și 
sistemul de transmitere a pro
prietății asupra pămîntului, 
dar au rămas și s-au adincit, 
au căpătat și mai multă vi
goare alte tradiții de exemplu, 
cele ale diviziunii muncii între 
membrii de familie și, ca ele
ment dezvoltat la principii so
cialiste de muncă, infinit su
perioare, a căpătat proporții 
de masă tradiția muncii în 
comun, a străvechilor devăl
mășii.

Datini de nuntă, de botez, 
de logodnă, datini de sărbători 
ale muncilor agricole, toate se 
țes pe aceeași canava a bucu
riei muncii împlinite, a hărni
ciei și fertilității aureolate azi 
în realitățile noi ale satului 
românesc contemporan. Se 
nasc tradiții noi, pe măsura 
dezvoltării satului, a noilor 
sale dimensiuni spirituale și 
materiale.
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Sesiunea extraordinară
NEW YORK 1. — Trimisul 

special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : După încheierea dez
baterilor generale ale sesiunii 
extraordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U., în cadrul cărora 
au luat cuvîntul 69 de delegați, 
vineri după-amiază a început 
discutarea proiectelor de rezolu
ție.

înainte de începerea discuției, 
președintele Adunării Generale, 
Abdul Rahman Pazhwak (Afga
nistan), a dat cuvîntul lui P. V. 
I. Solomon, reprezentantul per
manent al statului Trinidad-To
bago care a declarat că va pre
zenta în numele a 18 țări latino- 
americane — printre care Pana
ma, Argentina, Brazilia, Bolivia, 
Mexic, Venezuela, Columbia — 
un nou proiect de rezoluție. Pe 
biroul Adunării Generale se mai 
află alte patru asemenea pro
iecte, depuse respectiv de 
U.R.S.S., S.U.A., Albania și de 
grupul celor 16 state (Iugoslavia 
și 15 state afro-asiatice).

Rezoluția celor 18 state lati- 
no-americane cuprinde patru pa
ragrafe. Ea cere retragerea tru
pelor izraeliene din teritoriile pe 
care le-a ocupat în Iordania, 
Siria și R.A.U., precum și înce
tarea stării de beligerantă în ve
derea statornicirii unei coexis
tențe bazată pe bună vecinătate. 
Declarând că „nici o ordine sta
bilă internațională nu se poate 
baza pe amenințarea cu forța 
sau folosirea forței" și că „nu 
poate fi recunoscută validitatea 
ocupării sau dobîndirii de terito
rii prin asemenea mijloace", re
zoluția cere, de asemenea, Con
siliului de Securitate să exami
neze în continuare animat de 
„spiritul urgenței", situația din 
Orientul Apropiat cu scopul „de 
a garanta libertatea căilor mari
time internaționale", de a obține 
„o soluționare completă a pro
blemei refugiaților" și de a ga
ranta „inviolabilitatea și inde
pendenta politică a statelor din 
această regiune". Totodată, se 
arată că este de dorit stabilirea 
unui regim internațional pentru 
orașul Ierusalim, chestiune care 
să fie examinată de Adunarea 
Generală la cea de a 22-a sesiu
ne a sa.

După ce a comunicat unele 
probleme de procedură, propu
nând ca termen limită pînă cînd 
se mai pot depune alte proiecte 
de rezoluție ziua de sîmbătă 1 
iulie, ora 12,00 (ora locală), iar 
ca termen limită pentru depune-

rea de amendamente ziua de du
minică 2 iulie ora 11,00 preșe
dintele Adunării Generale a dat 
cuvîntul reprezentantului Izrae- 
lului, Aba Eban, care a declarat 
că se va ocupa doar de proiec
tul de rezoluție al celor 16, re- 
zervîndu-și dreptul să discute 
mai tîrziu proiectul latino-ame- 
rican. El a precizat că „respinge 
în întregime" proiectul prezentat 
de Iugoslavia și de grupul unor 
țări afro-asiatice, motivînd că a- 
cesta ar constitui „o recomanda
re pentru reluarea ostilităților". 
Întrucît nici un alt delegat nu 
s-a mai înscris la cuvînt, ședin
ța a fost declarată închisă, lu
crările Adunării Generale urmînd 
a fi reluate luni, 3 iulie.

NEW YORK 1. — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite: ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu, a 
avut o întrevedere cu Abdul 
Rahman Pazhwak, președintele 
Adunării Generale a O.N.U. Cu 
acest prilej a avut loc o convor
bire în legătură cu problemele 
aflate pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni extraordinare a Adu
nării Generale.

Mercenari

pentru

„!liafra“ ?
Autoritățile federale nige- 

riene au făcut cunoscut că 
liderii militari din provin
cia de est, care recent s-a 
desprins din federație sub 
numele de „Republica 
Biafra", ar recruta merce
nari. Agenția U.P.I., citind 
surse oficiale din Lagos, re
latează că emisarii colone
lului Ojukwu, conducătorul 
militar al regiunii rebele, 
recrutează mercenari din 
Angola, Mozambic, și, după 
toate probabilitățile, și din 
Republica Sud-Africană. 
Aceleași cercuri de la La
gos consideră că punctul de 
plecare al mercenarilor des
tinați să întărească sistemul 
de apărare al „Republicii 
Biafra" este insula Sao 
Tome, posesiune portugheză 
in Golful Guineei. La rîn- 
dul său, agenția M.A.P. a- 
rată că guvernul Cameru
nului a interzis intrarea 
emisarilor colonelului Ojuk- 
WU.

Amînarea vizitei cancelarului 
Kiesinger la Washington
Cancelarul Georg Kie- 

singer și ministrul său de 
externe, Willy Brandt, au 
cerut președintelui Johnson 
să amîne pentru o dată 
ulterioară vizita pe care 
urmau să o facă la Was
hington la 7 și 8 iulie.

Un comunicat oficial, publi
cat la Bonn, precizează că dez
baterile care vor avea loc in 
problemele de politică internă, 
atît în sinul guvernului, cit și 
în grupurile parlamentare „re
clamă prezența la Bonn a șe
filor de partide ale coaliției 
guvernamentale". Un purtător 
de cuvînt al Casei Albe a de
clarat că „președintele regretă 
faptul că, cancelarul nu poate 
veni acum, dar că înțelege po
ziția acestuia".

Corespondenții de presă a- 
rată că această hotărire a con
ducătorilor politici de la Bonn 
se datorează gravității situației

economice a țării. După cum 
se știe, după o perioadă de a- 
vînt, care a durat mai mulți 
ani, economia vest-germană a 
intrat intr-o perioadă de rece
siune, unul din rezultatele că
reia a fost și demisia fostului 
guvern condus de Ludwig Er
hard. Actualul cancelar, Kie- 
singer, relatează agenția U.P.I„ 
dorește să obțină săptămina 
viitoare consimțământul cabi
netului său și al depuiaților ce
lor două partide guvernamen
tale pentru planul său finan
ciar prevăzut pe o perioadă de 
cinct ani. Sursele bine infor
mate, precizează aceeași agen
ție, declară că, cancelarului îi 
este teamă că dacă va lăsa 
parlamentul să intre in vacanță 
înainte de a aproba planul său 
financiar, acesta nu va putea 
fi aplicat decît după șase săp- 
tămîni. Economia vest-ger
mană nu poate, insă, aștepta 
un timp atit de lung.

5 zile sub bombe
Un nou act agresiv cu implicații deosebit de grave — vio

larea deschisă a statutului zonei demilitarizate — reține de 
cîteva zile atenția opiniei publice din R. D. Vietnam, a diplo- 
maților și ziariștilor acreditați la Hanoi. Una din cele mai 
sîngeroase crime de pînă acum ale americanilor în nordul 
Vietnamului — astfel a fost caracterizată de către ziarul 
„NHAN DAN" bombardarea timp de cinci zile, fără încetare, 
de către aviația, navele de război și artileria grea a S.U.A. 
a satului Vinh Quang situat în partea de nord a zonei demi
litarizate pe malul rîului Ben Hai la vărsarea în mare. 
Au avut loc aproximativ 200 de raiduri aeriene în timpul 
cărora s-au lansat 3 700 de bombe de mare calibru, precum 
și bombe cu bile, cu fosfor și gaze toxice. Dublate de tirul 
distrugător al tunurilor flotei a șaptea și a obuzierelor am
plasate la sud de linia de demarcație, ele au ras de pe fața 
pământului acest sat de 3 000 de locuitori ce se întinde pe 
circa 2 km pătrați.

La Hanoi se apreciază că acest act inuman premeditat după 
cum demonstrează și felul în care a fost condus atacul, face 
parte dintr-un plan ce vizează distrugerea din temelii a sa
telor populate ce se găsesc în partea de nord a zonei demili
tarizate în intenția de a o transforma, ca și partea de sud, 
într-o țară a nimănui, în speranța de a perpetua divizarea 
Vietnamului și intensificarea războiului de agresiune contra 
acestei țări. în sprijinul acestei afirmații stă faptul că ata
carea localității Vinh Quang a fost precedată de răspîndirea 
masivă de produse chimice ce distrug vegetația și apoi de 
bombardarea satelor Vinh Thanh, Vinh Son și Huong Lap. 
în capitala R. D. Vietnam se subliniază, totodată, că această 
acțiune demonstrează că sînt în curs de pregătire planuri 
militare aventuriste contra R. D. Vietnam. S.U.A. au extins 
războiul terestru pînă la porțile orașului Vinh Linh, sublinia
ză ziarul „NHAN DAN".

ADRIAN IONESCU 
corespondentul Agerpres la Hanoi
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VIETNAMUL DE SUD: Unitate antiaeriană a forțelor 
patriotice, care s-a distins prin doborîrea unui maro număr 
de avioane americane.

Tocmeala de la Saigon • Ky pe locul 2

în calea oamenilor 
politici care ar comi
te imprudența de a 
candida la fotoliul 
prezidențial. De alt
fel, cu un remar
cabil simț al realită
ților. agenția ASSO
CIATED PRESS 
scria că „în cazul în 
care, printr-un mira
col, un civil ar ajun
ge președintele statu
lui fictiv cu capitala 
la Saigon, o lovitură 
de stat militară ar 
urma numaidecît..." 
Dar astfel de ..mira
cole" sînt excluse.

în ziua în care Ky 
a anunțat intenția de 
a candida împotriva 

sentiseat de neliniș
te s-a cuibărit în bi
rourile Ambasadei 
S.U-A. din Saigon. 
Rivalitatea dintre cei 
doi generali run zia
rist francez scria că 
-nu e un secret pen
tru nimeni că gene
ralul Thieu, șeful sta
tului. și generalul Ky

șeful guvernului, sînt 
dușmani de moarte") 
putea sa încurce so
cotelile electorale ale 
celor dornici să ame
najeze Ia Saigon un 
exterior „democra
tic". A urmat, grab
nic, o drastică che
mare Ia ordine...

Informațiile din 
Saigon pretind că 
confruntarea dintre 
Thieu și Ky ar fi du
rat o zi și o noapte. 
Marile probleme ale 
țării, de grija cărora 
în discursuri publice, 
an vărsat lacrimi de 
crocodil ori de cîte 
ori au avut prilejul, 
au fost date uitării. 
Cei doi s-au înfruntat 
cu indirjire pentru 
un fotoliu preziden
țial și pentru oasele 
mai mari și oscioare
le mai mici pe care 
Ie procură această 
funcție. O zi și o 
noapte tocmeala a 
fost aprigă. Generalii 
sud-vietnamezi care 
compun consiliul for-

țelor armate s-au vă
zut solicitați să joace 
rolul de arbitri. Mai 
erau doar 9 din cei 
20 de generali care 
și-au început cariera 
odată cu actualul re
gim. Restul se află 
prin pușcării sau în 
exil. Cei prezenți Ia 
reuniune au înțeles 
cu promptitudine de 
partea cui înclină ba
lanța. Rezultatul: ge
neralii i-au acordat 
un vot de neîncrede
re lui Ky. Premierul 
nu s-a încăpățînat. A 
priceput că partida 
este pierdută și, do
cil, a făcut act de su
punere. Deci, se mul
țumește cu vicepreșe- 
denția. „Lovitură de 
teatru" scria FRAN
CE PRESSE. Ambi
țiosul Ky s-a văzut 
constrîns să bată în 
retragere.

S-ar părea că la 
Saigon treburile s-au 
aranjat. Dar, în rea
litate, vulcanul sud- 
vietnamez poate ori-

cînd să erupă. Împă
carea de ultimă oră 
dintre cei doi gene
rali nu micșorează 
rivalitatea lor. Ei ră- 
mîn dușmani și la pri
mul prilej, unul va în
cerca să se debarase
ze de celălalt fără 
eleganță și fără com
pătimire. Farsa elec
torală chiar dacă se 
va desfășura fără 
complicații vizibile 
nu va putea să aducă 
un plus de prestigiu 
regimului anti-popu- 
lar de la Saigon. Ur
nele trucate de oame
nii Iui Thieu, Ky și 
compania nu vor ex
prima adevărata vo
ință a poporului din 
Vietnamul de sud. 
Spectacolul electoral 
promite doar niște a- 
dunări zgomotoase, 
afișe multicolore și 
ceva dolari cheltuiți 
în plus peste aloca
țiile obișnuite.

Festivitățile 
de la Kinshasa

La Kinshasa au avut loo 
vineri festivități consacrate a- 
niversării a șapte ani de la 
proclamarea independenței 
Republicii Demooratice Con
go (Kinshasa). La parada mi
litară a unităților armatei na
ționale și ale poliției au par
ticipat mii de locuitori ai ca
pitalei congoleze, președintele 
Joseph Mobutu și alte per
soane oficiale. După paradă 
a avut loc o mare demonstra
ție.

Ședința
unii Comisii

C. A. E. R
La Varșovia a avut loc cea 

de-a 12-a ședință a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru fo
losirea energiei atomice în sco
puri pașnice, la care au partici
pat delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Unga
ră, U.R.S.S.

Comisia a examinat proiectul 
raportului pentru coordonarea 
cercetărilor științifice și tehnice 
în domeniul tehnicii reactoarelor 
și energeticii atomice.

EUGENIU OBREA

xe. Cei

preșe-

HORSE 2-475219

al gu- 
Alport,

■

• LA 1 IULIE, A. N. Kosî- 
ghin. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care a sosit 
1* Paris, venind de la Havana, 
a avut o întrevedere cu 
dintele de Gaulle.

• TRIMISUL special 
vernulul englez, lordul _ r___,
după zece zile de așteptare a 
foat, în sfîrșit, primit de șeful 
regimului rbodesian, Smith. Mi
siunea lui Alport se înscrie, 
așa după cum se consideră la 
Londra. în planul britanic de 
„reglementare a problemei rho- 
desiene-, o nouă încercare a 
White-Hall-ulul de a încheia 
cu Smith o „pace onorabilă".

• WILLIAM Willis, un 
rinar în vîrstă de 74 de ani a 
început vineri traversarea O- 
ceanului Atlantic pe bordul u- 
nei ambarcațiuni cu o lungime 
de 4 metri. El a declarat că 
speră să parcurgă în aproxima
tiv 100 de zile distanța de 3 000 
mile marine, care desparte re
giunea cea mai estică a coaste
lor S.U.A. de portul englez 
Plymouth.

Willis a reușit să străbată în
tr-o barcă Pacificul în anul 
1964 din Peru în Australia. Că
lătoria a durat 204 zile. El a 
declarat că intenționează să 
practice zilnic yoga „pentru a 
mă menține tînăr încă 25

• PENTRU prima oară, 
S.U.A. un negru a fost selecțio
nat să facă parte din echipa de 
cosmonauți. Este vorba de Ro
bert Lawrence, în vîrstă de 34 
de ani, care va fi unul din cei 
16 noi cosmonauți americani. 
Aceștia vor fi afectați progra
mului care prevede zboruri or-

bitale ale laboratoarelor locui
te. Echipajele formate din doi 
oameni, care vor fi lansate cu 
ajutorul unor cabine de tipul 
„Gemini“, vor face joncțiunea 
cu aceste laboratoare aflate pe 
orbită. Ei vor rămîne în cos
mos o perioadă de pînă Ia 30 de 
zile, efectuind o serie de expe
riențe.

REPUBLICA MALI: La 
o școală profesională, ti
neri și vîrstnici își însu
șesc laolaltă cunoștințele 
necesare pentru o bună ca
lificare.

Mafia

drogu

rilor

Congres international

„Horse 2-475219“. Această însemnare găsită pe un plic 
în port-vizitul unui tînăr, mort în urma consumării unei 
doze excesive de heroină, a pus poliția din Chicago pe 
urmele unei rețele de traficanți de droguri. „Horse“ — 
cuvîntul englez care înseamnă „cal" este termenul ar
gotic cel mai recent pentru heroină. Specificarea de pe 
plic, împreună 
diciu prețios.

cu numărul de telefon au oferit un in-

al arhit&cților
LA PRAGA și în alte ora

șe ale Cehoslovaciei au loc în
tre 28 iunie și 12 iulie Congre
sul al IX-lea, Adunarea a X-a 
și alte manifestări internaționa
le ale Uniunii Internaționale a 
Arhitecților. Participă arhitecți 
din numeroase țări, printre care 
și o delegație a Uniunii Arhi
tecților din Republica Socialis
tă România, condusă de prof. 
Nicolae Bădescu, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare. Congresul, care își 
desfășoară activitatea în 5 sec
țiuni, are ca temă „Arhitectura 
și mediul uman". Prof. Gustav 
Guști, reprezentantul secției ro
mâne a U.I.A., este vicepreșe
dintele uneia din secțiunile 
Congresului.

Supraveghind localul de noapte care dis
punea de numărul respectiv de telefon, po
lițiștii au arestat doi „plasatori" de dro
guri. Firul cercetărilor a dus foarte repede 
la descoperirea unuia din cele mai mari 
depozite de heroină capturate vreodată pe 
teritoriul Statelor Unite. într-un modern 
laborator, sub piscina unei vile elegante si
tuată la zece kilometri de New Orleans, au 
fost descoperite 800 kg. heroină pulbere 
și o cantitate de 1 250 kilograme morfină 
din care urma să fie „prelucrată" o nouă 
cantitate de heroină.

Episodul acesta, de dată foarte recentă, 
vine să sublinieze și el dimensiunile pe 
care le-a luat în Statele Unite problema stu
pefiantelor. în cîteva luni, de Ia începutul 
acestui an, publicații influente de mare ti
raj ca TIME, LIFE, SATURDAY EVE
NING POST, NEW YORKER și marea re
țea de televiziune C.B.S. au consacrat re
portaje și anchete temei drogurilor .Oficia! 
se numără în S.U.A. 470 000 de toxicomani, 
dintre care jumătate se găsesc la New York 
și cealaltă jumătate în cîteva mari orașe 
(Los Angeles, Chicago, San Francisco). în

fapt, cifra reală a consumatorilor de stu
pefiante este mai mare (după unele publi
cații americane, în jurul a 1 000 000).

Efectul extrem de nociv al stupefiante
lor, efectul dăunător pe care-I are asupra 
a zeci de mii de tineri consumul faimo
sului L.S.-D. (drog pe bază de heroină care 
dă halucinații) este evident. Pericolele care 
derivă din acest flagel au fost relevate și 
subliniate de personalități ale vieții me
dicale americane. Totuși, flagelul se ex
tinde.

Explicația ? Drogul în S.U.A. este, înainte 
de toate, o gigantică afacere. Emisiunea 
citată a C.B.S.-ului se intitula semnificativ 
„Business-ul fantastic al heroinei". Dacă 
riscurile pentru cei care transportă stupe
fiantele prin contrabandă din Europa în 
America sînt apreciabile, punerea „pe pia
ță" a acestor stupefiante în Statele Unite 
se face într-un mod aproape deschis. în 
emisiunea amintită a rețelei de televiziune 
C.B.S., un „angrosist" de heroină ieșit din 
închisoare după o condamnare de... două 
luni, releva că „una peste alta" cîștiga din 
specularea stupefiantelor 1 000 000 dolari

Imagine din Londra

pe an. E o afacere controlată pe «cară mare 
de o întreagă Mafie a drogurilor. „Afacere" 
reglementată pînă în cele mai mici amă
nunte. Fiecare partener are sfera lui de ac
tivitate bine fixată. Adevărate „consilii de 
război" sancționează orice încălcare a „con
venției". Aparatul „polițist" al acestei Ma
fia este mult mai eficace decît cel al poli
ției S.U.A. Profiturile acestui comerț cri
minal sînt de-a dreptul exorbitante. Un ki
logram de heroină pură importat cu 
5 000—7 000 dolari, este vîndut, după pre
lucrare sub forma diferitelor droguri cu 
500 000—600 000 dolari. „Nici o afacere nu 
poate aduce actualmente un asemenea pro
cent ridicat de beneficii la fiecare dolar 
cheltuit", constată David Prensley, direc
torul brigăzii de stupefiante de pe lîngă 
Tribunalul Suprem al S.U.A.

La această situație se adaogă circumstan
ța că actuala legislație „anti-stupefiante" 
are, potrivit părerii exprimate de presa a- 
mericană, „prea multe spărturi prin care 
scapă infractorii" (TIME). Mulți specialiști 
în^ domeniul justiției din S.U.A. afirmă că 
măsurile pentru intrezicerea vînzării și con
sumului de stupefiante sînt insuficiente. 
Dacă pentru un hold-up în valoare de 
peste 500 000 de dolari se riscă închi
soare pe 20 de ani, pentru trafic de stu
pefiante pedeapsa este derizorie. Presa a- 
mericană citează în acest sens un foarte 
recent exemplu î în mai, Jo Cesari, șeful 
unei rețele de traficanți de stupefiante, în 
ascunzătoarea căruia s-au găsit cantități de 
heroină în valoare de 10 milioane dolari a 
fost condamnat la șapte luni închisoare.

Toate aceste implicații sînt studiate ac
tualmente de o comisie specială a senatu
lui S.U.A., ceea ce pare să sublinieze preo
cuparea pentru măsuri mai eficiente în
dreptate împotriva „mafiei drogurilor".

îmi
ihh

• LA BUJUMBURA — capi
tala statului african Burundi — 
și în alte localități au avut Ioc 
festivități consacrate aniversă
rii a cinci ani de la proclama
rea independenței țării. La ma
nifestațiile organizate cu acest 
prilej au participat unități ale 
armatei naționale, oameni ai 
muncii și reprezentanți ai tine
retului.

EM. RUCAR

• IN URMA încheierii vizi
tei oficiale în Franța, președin
tele Turciei, Cevdet Sunay, a 
părăsit Parisul plecînd spre pa
trie.

în timpul vizitei, Sunay a 
avut întrevederi cu președinte
le Franței, Charles de Gaulle, 
în cursul cărora au fost exami
nate o serie de probleme de in
teres comun, precum și cele ale 
situației Internaționale.
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• ÎN VIRTUTEA noilor de
crete regale și guvernamentale 
date publicității la Bruxelles, 
în baza legii privind împuter
nicirile speciale acordate guver
nului în domeniile economic și 
social, începînd cu 1 iulie. în 
Belgia vor fi majorate prețurile 
la o serie de bunuri de larg 
consum. In urma acestor majo
rări trezoreria va obține anual 
o sumă suplimentară de 1,5 mi
liarde de franci. În ceea ce 
privește majorarea impozitelor 
pe veniturile marilor companii 
și firme particulare, care sînt 
prevăzute de legea amintită, a- 
ceasta a fost amînată din nou 
pînă în 1968.

• AGENȚIA sud-vietnameză 
de presă „Eliberarea" a trans
mis un comunicat al Comitetu
lui Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud în care se anunță sta
bilirea unei misiuni diplomatice 
în Republica Cuba și numirea 
unui ambasador al acesteia pe 
lingă C.C. al F.N.E.

• POTRIVIT datelor poliției 
ceyloneze, în fiecare lună dis
par aproximativ 200 de copii 
de vîrstă școlară. într-o singu
ră zi poliția a înregistrat 26 de 
asemenea cazuri. Furtul copiilor 
după părerile exprimate în 
presa ceyloneză, a devenit o 
problemă națională. în ultimele 
luni, ziarele au publicat știri 
despre descoperirea a trei ade
vărate lagăre de muncă pentru 
copii.

Peștii sursă de... electricitate
Peștele pisica de 

mare africană, va
rietate de somn, 
emite în mod natu
ral electricitate: des
cărcări care 
pînă la 100 V.
fiziolog american, dr. 
Frank Mandriota, a 
descoperit că peștele 
ar putea declanșa a- 
ceste descărcări 
comandă.

Pentru aceasta 
fi suficient dresarea 
peștelui după meto
da clasică a reflexe
lor condiționate. Peș-

la

ar

tele este plasat în
tr-un bac. De fiecare 
dată cînd emite un 
flux de electricitate 
se aprinde un bec pe 
dispozitivul elaborat 
de dr. Mandriota; în 
același timp se intro
duc în apă viermi, 
hrana preferată a 
peștelui. Nu este ne
voie de mai mult de 
trei luni ca peștele să 
înțeleagă că recom
pensa depinde de el 
și că pentru a o ob
ține este suficient ca 
el să producă elec
tricitate.

Putem oare să in
troducem peștii în 
lista surselor de ener
gie ale viitorului P 
Vor servi oare ei la 
reîncărcarea acumu
latorilor viitoarelor 
submarine individu
ale sau la alimenta
rea cu electricitate a 
unor mici instalații 
de desalinizare a apei 
de mare P

Pentru moment, 
dr. Mandriota răs
punde prudent că ne 
aflăm abia in stadiul 
cercetărilor.


