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toate țările, uniți-vă !

ZIUA MINERULUI
Vocabularul minerilor este exyredv tu cifre 

despre viteze de înaintare și ▼agoueți cu 
catură. De aceea ne-am obișnuit le 
munca în tone de minereu «au
la poarta de intrare a industriei. 

Vești din activitatea minerii o r ne
multe locuri. Din tot mai multe locuri. Piu Va
lea Jiului și de la Cavnic, de la Moldova Xonâ 

X Ș> Leșul Ursului, din Apuseni, de la Motru și
Rovinari. De pretutindeni acolo unde din în-
cleștarea omului cu peretele minei rezultă octu- 
teile biruinței, metamorfozate iu noi vagoMeți eu 
prețioasa__povara smulsă din amorțirea de 
milenii. Hărnicia și dăruirea minerilor ne tre- 
zesc admirația. La sărbătoarea lor, buctrria de a 
le fi alături, amplifică sentimentele noastre. Ii

DE VIZITĂ
r^eschizători de drumuri, 
U așa-zișii pionieri, au 

menirea de a bătători 
cărările pe care apoi vor cir
cula tovarășii lor de muncă. 
In minerit un asemenea rol 
revine celor de la pregătiri, 
care sapă și armează gale
riile principale, creînd celor
lalți condițiile optime pentru 
a extrage recolta din 
adîncuri. Pionierii adâncu
rilor se găsesc într-o conti
nuă luptă cu necunoscutul. 
Ei sînt primii care mișcă 
roca din încremenirea-i mi
lenară și descoperă tainele.
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treierieul
Cu toate că în principalele regiuni ale 

țării — București, Galați, Dobrogea, 
Oltenia, Banat, Ploiești — culturile 

păioase au fost strînse de pe toate sau aproa
pe toate suprafețele cultivate, recoltatul ră- 
mîne lucrarea care concentrează forțele țăra
nilor cooperatori, ale mecanizatorilor și spe
cialiștilor. îndeosebi în regiunile Brașov, Ba
cău, Argeș, Cluj și Mureș-Autonomă Maghia
ră, unde ritmul în care s-a lucrat a fost 
necorespunzător, lanurile de grîu se prezintă 
încă neatinse de rabotoarele combinelor ori 
de seceri pe suprafețe de ordinul zecilor de 
mii de hectare. In regiunea Argeș, de pildă, 
socotind după ritmul în care s-a lucrat pînă 
acum (în 31 zile lucrătoare s-a strîns recolta 
de pe 73* la sută din suprafața cultivată) 
pentru a încheia secerișul ar mai fi necesare 
încă cel puțin zece zile, ceea ce este foarte 
mult. Viteza zilnică inițial stabilită a rămas, 
aici, numai o cifră trecută în scripte, pentru 
că cea înregistrată în teren este mult mai 
mică. In timp ce zeci de combine stau zile în 
șir nefolosite din cauza defecțiunilor, iar ma
nual se recoltează cu totul izolat și pe su
prafețe neînsemnate, în regiunile amintite, 
și mai ales în Brașov, se solicită mereu forțe 
din alte regiuni. In raionul Agnita din această 
regiune, spre exemplu, nici măcar de pe 30 la 
sută din suprafața cultivată cu grîu nu s-a 
strîns recolta; rămîneri în urmă sînt, de 
altfel, și în raioanele Făgăraș, Sibiu, Sighi
șoara.

La Consiliul Superior al Agriculturii și la 
Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole, 
de la tovarășii plecați de aici pentru îndru
mare și control, am aflat și unele cauze care

felicităm călduros pe harnicii lucrători ai mi-
nei. pentru rezultatele ce le obțin în dialogul

de minereuri și cărbune. Cu convingerea eă im-
portantele sarcini vor fi rezolvate la înălțimea
renumelui tradițional,, urăm succes deplin tu
turor lucrătorilor din niînerit în activitatea Iar.

i CARTEA

permanent cu bogățiile subsolului.___________
Sarcini de mare însemnătate revin sectorului 

minier în perioada care urmează. Dezvoltarea in- 
dustriei noastre în anii cincinalului este legata 
intrinsec de activitatea în domeniul extracției

Foto ĂGERPRF5

A BRIGĂZII
în întreaga sa activitate nu 
a cunoscut decit un singur 
loc de muncă: brigada în 
care muncește fi azi. în ea 
și-a ficat practica de elev al . 
sedii procesionale, în ea a 
fost încadrat la absolvirea ca 
muncitor, in ea s-a reîntors 
din armată. Dar cite lucruri 
frumoase nu sînt legate de 
brigadă ? Ca să nu se abată 
de la tradiție s-a căsătorit cu 
fata unui miner care lucrea
ză la el în brigadă. Dacă 
este vorba să-și amintească

de momentul cel mai emo
ționant și mai plăcut din oan- 
ța lui, apoi tot înspre bri
gadă ti fug gindurile. Spre 
clipa m care a fost investit 
cu încredere deplină. Adică, 
atunci cind a fost numit șef 
de brigadă. Ține minte fi a- 
cum. Era neliniștit, frărmn- 
tat, copleșit de îndoieli, de 
ce m-au ales tocmai pe miner

ALEXANDRU
bălgrAdean

iasenmări despre organizarea rețelei comerciale

intru-un tinăr centru muncitoresc

O dată cu construirea uzinei 
de alumină din Oradea, locali- 
tatea Dobrești, situată la poa
lei pădurii Craiului, a ieșit

(Continuare in pag. a IlI-a)
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ANATOMIA 
RESEMNĂRII

Uzinele „UNIO“-Satu Mare. Se 
pregătește un nou lot de benzi 
transportoare pentru șantierele 

de construcții

„Resemnarea este, cred, 
nunțarea la un vis realist. Spun 
„realist", pentru a-1 diferenția de 
visul a cărui îndeplinire nu era. 
de fapt, posibilă în mod obiectiv 
de către cel în cauză; în acest 
caz, nu mai e vorba 
nare, ci de luciditate."

L-am citat pe unul 
terlocutorii ar 
Hadrian Daicoviciu. 
cu renume al Institutului 
istorie din Cluj. Nu-i pretindem 
— și nu pretindea — să epuizeze 
fenomenul prin cîteva formulări. 
Nici unul din cei cu care am 
stat de vorbă nu dorea să dea 
„sentințe" despre o problemă 
atît de nuanțată și delicată. Dar 
definiția spontană cu care am 
vrut să încep surprindea 
cred, nodul problemei. Era, de 
altfel, părerea tuturor celor cu

care am discutat. Mă 
firește, la cei care analizau feno
menul „din afară", ei reprezen
tând, prin întreaga lor evoluție 
și activitate, opusul noțiunii de 
„resemnare". Dar ce părere 
aveau „resemnații" înșiși ? Se va 
înțelege, desigur, motivul pentru 
care pe aceștia nu i-am citat 
niciodată nominal. Obiectul rai
dului nu era încriminarea lor, ci 
a fenomenului, ca atare. Părerile 
culese de la aceștia din urmă 
vor fi deci, prin definiție, subiec
tive.

„Sînt două ipoteze, spunea, în 
continuare, Hadrian Daicoviciu ; 
repet, ambele pentru cazul oa
menilor înzestrați real pentru 
atingerea visului lor ; fie că n-au 
șthit să reziste primelor dificul
tăți ivite în viața și cariera lor, 
fie că n-au dispus de condiții, 
că dintr-un motiv sau altul, calea 
le-a fost barată. Pe primii îi

consider vinovați; pe ceilalți, 
mai degrabă, victime".

Am cunoscut, într-adevăr ca
zuri, și dintr-o categorie și din 
cealaltă; dar am întîlnit și 
cazuri combinate14 în care e 

greu să mai diferențiezi ce ține 
de vina lor sau a celor din jur.

Cele mai multe confesiuni se 
încheiau cu o formulare de scuză. 
Firesc: oricît am cere omului 
să fie critic cu sine, e greu 
să-l aduci în situația de a declara 
că, din vina lui, viața 
arată așa cum și-ar 1 
Astfel îneît, de fiecare 
concluzia „ce era să 
trebuia supusă propriei 
judecăți.

„Ce mai puteam să 
spune funcționara D.B., < 
mișoara, absolventa unei

tăți de limbi străine. Eram în
zestrată pentru pictură, simțeam 
că trebuie să fac asta, dar părin
ții n-au fost de acord. Li se 
părea o profesiune mult prea 
nesigură, în care, dacă talen
tul nu e cu adevărat puternic, 
te poți rata. De unde să știu 
cit de puternic era talentul meu? 
Maeștrii pe care i-am consultat 
— puțini, de altfel, pentru oi 
pe atunci nu locuiam intr-un 
oraș mare — mi-au spus ca 
trebuie sa lucrez mult pentru 
a se putea confirma — sau in
firma — adevăratele mele posi
bilități. Cum să lucrez, cind am 
pornit un alt studiu, dificil, și 
apoi m-am angajat, m-am căsă
torit, am avut copii — viața 
m-a dus pe un alt drum ? Sînt

din anonimat. Aici s-a construit 
o importantă stație de preparare 
și spălare a bauxitei, un adevărat 
complex minier în cadrul căruia 
își desfășoară activitatea aproa
pe o mie de angajați. Ce mai 
vorbă, toată lumea știe în Ro
mânia că fabricarea aluminiului 
începe de aici, de la Dobrești. 
Alături de această întreprindere 
(Întreprinderea minieră Dobrești), 
în localitate desfășoară acti
vitatea o subunitate (T.C.M.M.) 
a Trustului de Construcții și 
Montaje Miniere, o coloană a 
I.R.T.A., un ocol silvic, sfatul, 
școala etc. Un calcul arată că 
numărul celor care locuiesc în 
Dobrești, fără a pune la soco
teală și locuitorii satului, de alt
fel și majoritatea angajați ai a- 
cestor întreprinderi, se ridică la 
cîteva mii de oameni. Două 
blocuri s-au dat în folosință, altul 
este în curs de construcție. Și 
totuși, populației în creștere a 
așezării miniere, comerțul' din 
localitate îi oferă justificări în 
locul aprovizionării bune.

— In afară de magazinele ali
mentare din localitate nu avem 
alt mijloc de aprovizionare — 
remarcă Constantin Munteanu. 
Dacă avem nevoie de produse 
și articole care nu se găsesc aici 
trebuie să mergem pînă la Beiuș 
ori Oradea. Există în localitate 
o dată pe săptămînă piață, dar 
și aceasta ca vai de ea. De-a 
lungul drumului plin de praf, 
cind e timp frumos, și de noroi 
cind plouă, se expune marfa în 
cele mai insalubre condiții. Sfa
tul popular din localitate, deși

fac ?“, 
din Ti- 

i facul-

IONEL HRISTEA CRĂCIUN BEJ AN
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au generat această rămînere în urmă. Majori
tatea sînt comune: 1) multe defecțiuni la 
combine și o proastă aprovizionare cu piese 
de schimb; 2) combinele sînt deservite de 
un număr redus de oameni ; 3) zilnic, aproape 
fiecare combină a stat cîteva ore din cauza 
lipsei de saci; 4) necontrolați și neîndrumați 
în suficientă măsură, unii mecanizatori au 
început ziua de lucru cînd au dorit și au ple
cat de pe cîmp foarte devreme ; 5) nu s-au 
studiat și nu peste tot s-au adoptat cele mai 
stimulatorii metode de mobilizare a țăranilor 
cooperatori la recoltarea manuală a păioase- 
lor.

Deși, în general, secerișul s-a încheiat sau 
este mult avansat, producțiile de grîu nu sînt 
puse încă la adăpost nici în regiunile Ploiești 
și Hunedoara, unde se înregistrează un mare 
decalaj între seceriș și treieriș. In regiunea 
Ploiești, de pildă, mai era de treierat, zilele 
trecute, recolta de grîu de pe circa 80 000 
hectare, iar numărul combinelor și batozelor 
mobilizate la efectuarea acestei lucrări nu de
pășea 75 la sută din existent. Restul sînt de
fecte sau pur și simplu lăsate în „uitare“ (! ?) 
la sediile brigăzilor de tractoare. De aseme
nea, în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară, 
Bacău și Cluj treieratul* griului de pe supra
fețele recoltate manual e mult întîrziat, pro
centul realizărilor fiind minim. Cum justifică 
acest lucru consiliile de conducere ale coope
rativelor agricole, mecanizatorii și specialiștii

Ing. GH. FECIORU

r

ZIUA

MARINEI

(Continuare în pag. a 111-a)

Pe apele liniștite 
sau învolburate de 
furtună ale mării, 
pe bătrînul Danu- 
biu, ziua sau noap
tea, in cadrul unor 
exerciții complexe, 
marinarii militari 
de pe vedete, vî- 
nătorii de subma
rine, dragorii și 
scafandrii, tineri 
veniți de pe dife
rite meleaguri ale 
țării se instruiesc 
cu perseverență, își 
consacră talentul

și energia aobîndi- 
rii unei înalte mă
iestrii de luptă, 
întăririi capacității 
combative a nave
lor, a echipajelor.

La școala mari
lor cutezanțe, ma
rinarii militari pro
bează prin succese
le lor în munca de 
instruire și educa
re devotamentul 
profund față de 
patrie, guvern și 
partid, față de ma
rile izbînzi socia-

liste ale poporului 
român. Astăzi, cînd 
marele pavoaz va 
fi înălțat, ei rapor
tează cu legitimă 
mîndrie că, alături 
de ceilalți militari 
ai Forțelor Armate 
ale Republicii So
cialiste România, 
stau neclintiți de 
strajă muncii paș
nice, creatoare a 
poporului nostru, 
independenței și 
suveranității țării.

Incolorul românesc

la catarg
Ing. Emil Savu

director general al Direcției 
Generale a Navigației Civile din 

M.T.A.N.A.

august 1967. Ziua 
) sărbătoririi mari- 
7 nei românești, zi de 

însuflețită trecere în re
vistă a succeselor dobîn- 
dite de navigatorii flotei 
maritime și fluviale, pur
tătorii demni și neobosiți, 
pe mări și oceane, pe 
Dunăre, a pavilionului 
scumpei noastre, patrii.

Astăzi, porturile patriei, 
navele românești acostate 
la chei sau aflate departe 
pe întinsul mărilor și o- 
ceanelor de pe meridia
nele lumii, arborează de 
Ziua Marinei Republicii 
Socialiste România, mare
le pavoaz. Este un prilej 
minunat de a cinsti ală
turi de realizările dobîn- 
dite, o dată mai mult, tra
dițiile marinărești ale po
porului nostru, ai 
navigatori iscusiți 
cîștigat de-a 
timpului faima și prețui
rea întregului continent 
european.

încă din frămîntatele 
vremuri, de cînd geto- 
dacii -și apărau liberta
tea. și glia strămoșească 
făcind din apele Dunării 
stavilă de netrecut în ca
lea năvălitorilor, de cînd 
pe malul Pontului Euxin 
se plămădeau legăturile 

v

cărui 
și-au 

lungul

pămîntului nostru străbun 
cu civilizația antichității, 
de numele Danubiului și 
al Mării Negre s-au legat 
nenumărate episoade ale 
istoriei luptei poporului 
nostru pentru apărarea 
independenței și suvera
nității țării. Documente 
străvechi vin și atestă în
semnătatea pe care au a- 
cordat-o, de-a lungul se
colelor, domnitorii țării, 
începînd cu Mircea cel 
Bă'trîn, căilor fluviale și 
maritime pentru dezvol
tarea relațiilor cu alte 
popoare. Vestitele pînzare 
moldovenești ale lui Ște
fan cel Mare au purtat 
drapelul cu capul de zim
bru pretutindeni pe apele 
Mării Negre, au depășit 
sțrîmtorile Bosforului și . 
Dardanelelo?, ajungînd 
departe pînă la arhipela
gul grecesc, ducînd cu ele 
aspirațiile și năzuințele 
nașnice ale poporului nos
tru. O pagină glorioasă în 

. istoria marinei s-a în
scris în războiul din 
1877—1878 cînd poporul ro
mân și-a cucerit indepen
dența de stat. Eroismul 
și patriotismul marinari
lor români s-a afirmat cu

(Continuare în pag. a 111-a)
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 PROF. DR. INGINER ,™ertorIo ZnrttofuJ

VICTOR HOFFMAN »°litehnit

Lărgirea profilului 
inginerului - 
o necesitate

O
EECTOB catedra de literaturi

ai iiaaitX romzîrul contemporani,

AL. HANȚA Unicerîitateo București

Locul de studiu 
al viitorului filolog -

biblioteca

O
 Din numeroasele

măsuri pozitive 
preconizate în 
studiu, consider 
deosebit de im
portante pe cele 

referitoare la lărgirea profilu
lui de specializare a ingineri
lor și cele menite să lege mai 
bine absolvenții de locurile de 
muncă. Participînd an de an 
la întâlnirile absolvenților in
stitutului nostru, am putut 
constata că un anumit pro
cent din rîndul lor nu lucrea
ză în profilul specialității ab
solvite. Or, în această situație, 
ei nu folosesc decît în foarte 
mică măsură cunoștințele ob
ținute în ultimii ani de stu
diu. Au, în același timp, mul
te lipsuri în privința cunoștin
țelor cerute de locul de mun
că. Lărgirea profilului ingine
rilor va contribui în mare 
măsură la eliminarea acestui 
neajuns. Va fi necesară, insă, 
în același timp, și o legiferare 
care să îngrădească tendința 
unor absolvenți care, pentru 
diferite avantaje personale, 
părăsesc cu ușurință speciali
tatea în care au fost calificați. 
Faptul că în numeroase ca
zuri ocuparea unor posturi 
este condiționată numai de 
poses:a unor ^studii superioa
re*. fără rJci o îngrădire în 
privința specialități, a permis 
ca un număr de specialist fa 
domentuc eoogs-jcriCor f «-

tractoare- or si >Kreae ea te
ri neri tehzoîcc! iar tind teft- 
neri specializat: te aZvicultu- 
ră au ocupat posturi «are M

au nimfa oomun nici cu silvi
cultura și nici cu ingineria.

Cu privire la îmbunătățirea 
practicii în producție a viito
rilor ingineri mecanici după 
absolvirea anilor III și IV, aș 
propune menținerea unei 
practici de 4 săptămîni după 
anii I sau II, în timpul cărora 
studenții să lucreze efectiv în 
uzină. Cei care au urmărit în 
acest an practica experimen
tală la Uzina „Tractorul", un
de toți studenții au lucrat e- 
fectiv, fiind și salarizați, au 
putut constata că această e- 
fectuare a practicii are atât 
avantaje cît și neajunsuri. A- 
vantajul aparține mai mult 
de domeniul educativt stu
dentul nu a mai fost un sim
plu vizitator în fabrică, el a 
lucrat efectiv alături de mun
citorii uzinei, a avut ocazia 
să cunoască și să. înțeleagă 
mai bine viața muncitorilor. 
Acest lucru este foarte impor
tant pentru un viitor inginer. 
Profesional, această formă de 
efectuare a practicii aduce în
să foloase mai puține ; lipsa 
de calificare a obligat în ma
joritatea cazurilor la angaja
rea studenților la locuri de 
muncă simple, unde pentru 
activitatea lor inginerească nu 
au învățat prea multe. In si
tuația propusă de noi, practi
ca anulu: m și IV ar avea 
•copul lărgirii cunoștințelor 
profesionale. ea «vind un ca
racter didactic mai pronunțat

Experiența pcariiri pe eare 
o are Instâtutul nostru în pri- 
▼tata fnvităndntuhd seral nu 
♦oariffcă intenția ei această 
formă de învățămÎEt să pre

gătească în viitor numai con
ducători tehnici. Este just că 
aici se cere un efort considera
bil și de lungă durată din par
tea studenților, totuși, se poa
te afirma că majoritatea 
lor studiază foarte conștiin
cios și cu bune rezultate 
iar faptul că, paralel lu
crează nemijlocit în producție 
constituie pentru ei o posibili
tate în plus de a se pregăti te
meinic. Nu trebuie uitat, de 
asemenea, nici faptul că învă- 
țămîntul seral necesită chel
tuieli minime. De aceea, optez 
pentru menținerea formei de 
învățămînit seral pentru pre
gătirea inginerilor.

©
Problema perfecțio
nării continue și a 
adaptării învăță- 
mîntului superior 
rapidei evoluții pe 
care o înregistrea

ză știința și tehnica în lumea 
contemporană constituie una 
din preocupările majore ale tu
turor țărilor civilizate.

în acest context, difuzarea și 
punerea în discuție publică a 
„Studiului privind dezvoltarea 
tavățămîntului superior" oferă 
un prilej de matură chibzuială 
și de mare responsabilitate pen
tru Universitatea românească 
și pentru destinele viitoare ale 
culturii și științei noastre.

Totodată, dacă în observațiile 
care încep să apară în presă se 
fac aprecieri asupra ansamblu
lui de factori pe care îl suscită 
problema, ar fi util dacă »-ar 
discuta sl unele aspecte valabile 
pentru un anumit tip de facul
tăți sau chiar numai pentru • 
facultate.

în ceea ce ne privește, ne 
vom rezuma la unele probleme 
ale învățămîntului superior fi
lologic, făcînd următoarele pro
puneri :

1. Concursul de admitere în 
facultățile de filologie, secția 
limba și literatura română (la 
București „Facultatea de limba 
și literatura română") să inclu
dă și o lucrare scrisă la una 
din limbile moderne, de mare 
circulație, care se predă în li
ceu, eliminîndu-se proba orală 
de literatură română.

La secțiile de limbi străine (la 
București : facultăți) să se dea 
la concursul de admitere un 
examen scris, independent, din 
gramatica limbii române. Da
torită faptului că aprecierea 
cunoștințelor candidaților la e- 
xamenul de bacalaureat , este 
foarte neunitară, variind, de la 
școală la școală, propun eli
minarea mediei examenului de 
bacalaureat la concursul de ad
mitere.

2. Examenul de stat să se ba
zeze în primul rînd pe lucrarea 
scrisă, căreia să i se asocieze 
însă și un examen oral din dis
ciplina din care absolventul a 
ales tema lucrării sale.

3. Consider actuala defalcare 
a disciplinelor în planurile de 
învățămînt defectuoasă, ea du- 
rînd la fărîmițarea cunoștințe
lor studentului și la obligația 
susținerii unor examene, de fapt 
parțiale, al căror obiect se uită 
la cîteva luni după susținere.

Prevederea unor examene ge
nerale, pe o întreagă disciplină, 
cu toate implicațiile ei, așa cum 
sînt, de exemplu, „Certificate
le" din Universitatea franceză, 
o consider mult mai rațională, 
ea dueînd la descongestionarea 
numărului de examene, care 
chiar în „Studiu", ml se pare 
exagerat de mare (6).

4. Universitatea trebuie să 
oblige studentul la o muncă in
dividuală, independentă. De a- 
ceea, dacă pentru primii doi 
ani de studiu sînt de acord cu 
numărul de 30 de ore săptămî- 
nal propus, pentru ultimii ani 
ar fi normal ca el să scadă pînă 
la o limită minimă, munca stu
dentului trebuind să se desfă
șoare mai ales în bibliotecă.

5. Există unele discipline care 
s-au desprins artificial dintr-o 
disciplină „mamă" și care în
carcă inutil timpul studenților.

Mă refer, în primul rînd la 
disciplinele pedagogice, descinse 
din pedagogia generală și fiind 
de fapt capitole lărgite ale a- 
cesteia, și la Introducerea în 
teoria literaturii, căreia îi ur
mează Teoria literaturii și Este
tică literară. In cazul ultim, o 
singură disciplină Estetica lite
rară, bine expusă și însușită, 
ar fi suficientă, mai ales că, * 
unele probleme de „introduce
re", se predau la „Tehnica cer
cetării științifice".

Același lucru este valabil ri 
pentru disciplinele „Introduce
re în lingvistică" și „Teoria 
limbii".

6. Oportunitatea prezenței ca
drelor didactice 6 ore zilnic în 
facultate este în afară de orice 
îndoială.

Totuși, la facultățile filologice 
pentru care biblioteca reprezin
tă laboratorul, ar trebui găsită 
o modalitate care să permită 
cadrelor didactice frecventarea 
arhivelor și a marilor biblio
teci, știut fiind că nu toate fa
cultățile pot satisface prin mij
loace proprii necesarul de cărți 
vechi sau străine reclamate de 
întocmirea cursurilor și a lucră
rilor științifice.

ALCOOL!

ANATOMIA 
RESEMNĂRII

ADEVĂRATA FAȚĂ 
A „SCLAVILOR STICLEI"

.1 TOBOGAN PERICULOS, 
PE CARE UNII SE ARU.VCÂ

Șl PENTRU CARE MULT! ALȚII 
SUTERĂ"

lă eă i-a „găsit" In geanta mamei. Se riwu» _«er- 
s ecu tat" de părinți eă nu-i daa destui Wai p a-

Băutura: o plăcere 

care, exagerată, 

dezumanizează

Sudoarea.., „bătrînului"

(Urmare din pag. f) 

mulțumită cu ce am, dar resem
nată pentru ceea ce nu am putut 
avea... Și simt, acum la 32 de 
ani, simt clar că fi putut 
avea..."

Acuzați-o. E foarte lesne. Vor- 
biți-i, de pildă, despre Gauguin, 
care și-a început cariera și mai 
târziu. Spuneți-i că împlinirea nu 
cunoaște vîrstă... Vă va răspun
de : „știu", și va zîmbi. Cred — 
iertați-mă — că dreptatea e de 
partea ei. O cunosc pe D.B. E 
prea timidă ca să înceapă o 
„mare aventură* cu viața. I se 
poate cere oricui să ia viața de 
la început ? Mă îndoiesc, pentru 
aceasta e necesar un tempera
ment special. D.B. nu-1 are. Ceea 
ce n-o împidică să muncească 
mult și bine în meseria ei, ba 
chiar să facă și pictură amatoa
re. Dar drumul spre afirmarea 
totală pe acest al doilea plan s-a 
închis... O paranteză : oare am 
putea jura că drumul lui Enescu 
ar fi fost exact același, dacă ta
tăl său nu l-ar fi dus din frage
dă copilărie, de la Liveni la Iași, 
ca să fie ascultat de Caudella ? 
Sau dacă maestrul ieșean s-ar fi 
înșelat și ar fi decretat că „n-are 
talent ?". Da, o să răspundeți, 
Enescu era un geniu, și ar fi 
răzbit oricum. Nu contest. Dar 
poate ar fi răzbit mai greu. Și 
cînd nu ești neapărat geniu, nu 
mai răzbești de loc. Te resem
nezi.

Dar pînă aici a fost vorba de 
artă, domeniu în care e atât de 
dificil să operezi cu certitudini. 
Iată o „victimă* dintr-o altă sfe
ră profesională. Tot femeie : I.C. 
din București, economistă. Adoră 
medicina. O adora din copilărie. 
Simpla cunoaștere a unui medic 
o umple de nostalgii. Tot părin
ții, și apoi viitorul soț, au fost 
violent împotrivă ca o „femeie 
delicată* să facă o meserie „atât 
de grea*. „...Și atâția ani de stu
diu...". „Și stagiul la țară..." A 
încercat totuși, dar n-a reușit la 
admitere. Cunosc medici exce- 
lenți care n-au reușit la admite
re, în primul an, dar au perseve
rat... Pentru I. C., accidentul a 
ascuțit ostilitățile cu mediul fa
miliar. A cedat. Acum un an 
și-a procurat o anatomie. Econo
mista se gîndea să-și reînceapă 
viața la 30 de ani. Divorțase, în
tre timp (nu interesează motive
le). A făcut demersuri la recto
ratul Institutului. I s-a răspuns 
Xîmbind (zîmbet scuzabil) : „Vă 
gîndiți să începeți acum un stu
diu de 6 ani ? .Veți absolvi la 36

de ani! Ce salariu aveți ? Știți 
că nu veți primi decît, cel mult, 
bursă ? Și apoi credeți că, răb
darea, capacitatea de asimilare, 
s-au păstrat neatinse A renun
țat. Mi-a fost greu s-o acuz... 
Dumneavoastră o acuzați ? Dai 
pe chimistul G.B., înzestrat cu a- 
devărată pasiune pentru cerceta
re, care a fost repartizat, după 
absolvire, într-o școală dintr-o 
localitate fără laboratoare moder
ne, care s-a luptat opt ani ca să 
ajungă la un institut de cerce
tări, îl acuzați că nu mai dispu
ne de energiile de atunci ? Nu 
cumva vina principală o purtau 
cei din comisia de repartizare, 
care, pentru o diferență de cîteva 
centime la media generală, au 
trecut prea ușor peste aptitudi
nile lui, lesne sesizabile în anii 
studenției ?
„MULȚI ELEVI EXCEPȚIO
NALI DEVIN PROFESIO
NIȘTI MIJLOCII, ȘI INVERS"

Cuvintele din acest subtitlu a- 
parțin profesorului Aurel Bulzan, 
lector șef de catedră la Institu
tul pentru perfecționarea cadre
lor didactice din Cluj. Le-am 
ales pentru a trece la ceea ce o 
poezie umoristică numea... „Co
relativă / Sau, cum s-ar spune, 
tema dimpotrivă". Fiindcă, to
tuși, cazuri ca cele înșirate mai 
sus, au fost alese cu greu din 
noianul altora, la care concluzia 
„ce era să fac ?" nu se potri
vește. Aurel Bulzan vorbește în
tr-o dublă calitate : de „profe
sor de elevi* și de „profesor de 
profesori". Drumul său de pînă 
acum i-a dat o largă perspectivă 
asupra fenomenului resemnării. E

perfect de acord cu nuanțările 
lui Hadrian Daicoviciu, dar in
sistă asupra cazurilor cînd vino
vatul e însuși cel în cauză (de 
altfel nici H. Daicoviciu nu-și 
precupețea criticile pentru ase
menea situații). A. Bulzan făcea 
comparația, devenită de uz co
mun, între condițiile generației 
sale, și cele ale tinerilor de azi. 
Faptele fiind binecunoscute, nu 
voi reține decît cîteva detalii pi
torești : la 10 ani, el, născut la 
țară, nu văzuse încă nici Clujul 
(83 kilometri), nici Oradea 40 
kilometri). A văzut primul film 
la 11 ani, și, tot la acea vîrstă, 
citind pe o firmă „Cofetărie" a 
crezut că e un atelier de făcut- 
cofe. Fiul său a împlinit de cu- 
rind 10 ani. și, cu ocazia sărbă
toririi, între „puști" și colegii lui 
se încinsese o discuție des
pre prima și a doua viteză 
cosmică, despre tendințele ci
nematografiei-. „A~ nu ține pa
sul acestei evoluții rapide, spe
cifice vremii noastre, este cea 
mai mare vină față de societate, 
față de tine însuți".- Și totuși, 
iată : colegi de-ai profesorului 
Bulzan au ajuns, și ei. dascăli, 
în oraș, la școli bune. Biblioteci, 
din belșug. Unii fuseseră elevi și 
studenți de frunte, cu „tot viito
rul în față". Dar după ce și-au 
dat „definitivatul" (obligatoriu), 
nu s-au mai prezentat la exame
nele pentru gradele II sau I (fa
cultative) : „Ce ne trebuie ? Di
ferența de salariu e de 200 de 
lei. Se poate și fără ei... Ne-am 
rostuit viața, ne facem meseria, 
gata...". Cu alte cuvinte, așteaptă 
pensionarea...

(Va urma)

tunet el II „sancționa" astfel. „Dar eu școala, ce 
faei“? îl întreb. „Nu-mi purta de grijă". (Liniștea 
aceasta nu l-a împiedicat pe fostul elev in clasa a 
X-a de la liceul nr. 5, să fie exmatriculat).

La un moment dat a intrat în restaurant un ea 
înalt, vîrstnic. S-a apropiat de masa tânărului și 
l-a chemat acasă. Era tatăl lui. Atunci s-a petre
cut un lucru neașteptat, îngrozitor. Tîuărul s-a ri
dicat, l-a apostrofat grosolan pe tatăl său, după 
eare a luat o halbă și l-a lovit.

Am înfățișat acest caz, pentru a trage un semnal 
de alarmă : organizațiile U.T.C., — încunoștiințate 
de existența unor tineri care, din ușurință sau din 
pricina răului exemplu, beau, fneălcîndu-și îndato
ririle profesionale, morale, sociale — trebuie, după 
părerea mea. să acționeze de urgență, să nu lase 
răul să prindă rădăcină. Adică, cred eu, asemenea 
cazuri trebuie discutate în adunările generale, dez
bătute cauzele, efectele, înfățișate consecințele con
sumului de alcool sub toate aspectele, eventual 
chiar cu sprijinul unor specialiști invitați în acest 
scop. Căci cei ce greșesc nu trebuie în primul rînd 
puși la stîlpul infamiei, ci ajutați să priceapă eă 
greșesc și convinși ca atare.

NICOLAE NEGUL ES CU 
sudor la Șantierul de construcții Craiova

Tînăml l&rftuș țevar 
Valeriu Adam a ieșit din 
schimb. A trecut perie 
drum de rafinărie, la ,„4- 
limentara*. Dar n-a ieșit 
de acolo cu un pachet cu 
alimente pentru familia 
sa din Ătai a cu o sti
clă de cotei. După tițita 
pași, a desfăcut-o și a 
băut-o aproape in între
gime. Abia dupâ aceea a 
prins rrCiauT de drum. 
Acasă. îl așteaptă soția 
cu ur. copil m brațe ți 
altul in pintece. la* el, a- 
mețit ți înverșunat de 
băutură, o lovește pentru 
cea mai mică vină închi
puită.

De unde a luat Valeriu 
Adam acest nărau dăună
tor ? Noi putem să spu
nem, fiindcăd cunoaștem 
de mult. De la tatăl său, 
Nicolae, sudor tot in ca
drul rafinăriei noastre. 
Astăzi, amîndoi seamănă 
ca două picături de apă. 
Noi i-am mai dojenit, 
le-am spus că nu e bine 
ce fac, că-și ruinează 
sănătatea, familia, că-și 
prăpădesc banii mun
ciți pe otravă. Dar 
ne-am mărginit doar la 
atît. Și pentru că au 
continuat să bea, ne-am 
zis : „Nu-i vindecă ni
meni. Bețivi înrăiți. La 
urma urmei, își beau 
banii lor, singuri suferă 
atunci cînd îi iorsesc. Ce 
să ne mai amestecăm în 
viața lor Și nu ne-am

mai amestecat. Dar lucru
rile merg din rău în mai 
rău. Valeriu a început să 
lipsească de la lucru cite 
2—3 zile pe lună, deoa
rece „setea," îi crescuse, 
îndoit și întreit. Puterea 
de muncă i-a scăzut. 
Dacă pleacă acasă, nu în
totdeauna ajunge cu tre- 
nul-navetă la Ploiești, ci, 
atras de beție, nimerește 
în alte orașe. Sclav al al
coolului, Valeriu înjură și 
lovește acum nu numai 
soția, d și pe tovarășii 
săi de muncă.

Unii mai tineri, care 
abia au terminat școala, 
l-au întrebat ce simte 
cînd bea. „Păi, cînd bei, 
te simți mai bărbat" — 
le-a spus el. Și unii din
tre ei l-au crezut și acum 
îl urmează. Cazangiul 
Constantin Chirică, de 
pildă, care are numai 19 
ani încearcă și el acum 
să se simtă mai „bărbat", 
colindînd toate restauran
tele, cafenelele-bar și te
rasele orașului. La 24 iu
lie a luat salariul. A doua 
zi nu mai avea nici cu ce 
să-și plătească tichetele 
de masă. La fel se petrec 
lucrurile și cu Stelian Mă- 
lăroiu de aceeași vîrstă 
cu Chirică, care bea atît 
de vîrtos și are o compor
tare reprobabilă, îneît 
personalul autobuzelor cu 
care face naveta refuză 
să-l mai transporte.

Alcoolul, deci, este o

boală contagioasă. Cei 
doi tineri — încă buni 
muncitori — au fost con
taminați de prezența și 
obiceiul lui Valeriu. Dar 
pe toboganul acesta pri
mejdios pot să alunece și 
alții. Așa că ne-am ho- 
tărît să nu mai rămînem 
pasivi față de acest viciu: 
sînt tovarășii noștri de 
muncă și ne considerăm 
răspunzători pentru fap
tul că nu am intervenit 
pînă acum cu toată hotă- 
rîrea, cu forța colectivu
lui nostru, spre a-i deba
rasa de viciul băutului.

Pe Valeriu, însă, deo
camdată, nu-l mai pot 
salva nici critica, nici do
jenile noastre. Pe el tre
buie să-l trimitem într-un 
loc izolat, la dezalcooli- 
zare. Pe ceilalți doi, pro
mitem că vom fi mult 
mai per sever enți în a-i 
determina să se dezbare 
de acest obicei urît. Ce 
ne facem însă și cu alții 
din rafinăria noastră atîta 
vreme cît „Alimentara" 
învecinată, de care po
meneam la început, s-a 
transformat în... restau
rant. Responsabilul ei, 
Horia Popescu, se bucură 
că își face planul de vîn- 
zări pe seama băuturilor 
alcoolice, pe care le vin
de muncitorilor noștri 
cînd ies din schimb. Știți 
cît vinde ? N-o să cre
deți. Lunar, aici, în incin
ta localului „Alimentara1*

nr. 180 ori în vecinătatea 
sa, pe timp, se consumă 
între 10—15 tone de bău
turi alcoolice ca: ramj 
votcă, drojdie, divers# 
rachiuri etc. Oamenii a- 
jung acasă turmentați de 
băutură. Inchipuiți-vă 
dramele lor familiale. In 
magazin, responsabilul a 
instalat două mese, trans- 
formîndu-l în tavernă. 
Celor care nu mai au loc 
aici, le împrumută sticle
le pentru cîte 10—15 mi
nute, tind după golirea 
rapidă a conținutului le 
înapoiază. Cine-i dă 
dreptul să facă toate a- 
cestea ? „Alimentara** e 
în primul rînd un maga
zin pentru cumpărat ali
mente nu circiumă. De 
ce se aduc aici băuturi 
alcoolice în cantități in
dustriale ? Recent s-au 
trimis aici 5 butoaie a 
500 de litri de vin, 3 tone 
de vin îmbuteliat și încă 
3 tone din celelalte bău
turi alcoolice. Considerăm 
că interzicerea consumu
lui alcoolic în „Alimenta
ra" de la noi ne-ar putea 
ajuta să facem primul pas 
în lupta împotriva acestui 
viciu.

ION TRIFAȘ 
cazangiu 

CONSTANTIN CAPRIȘ 
Și

PETRE CONSTANTIN, 
lăcătuși țevari — la sec
ția conducte a Rafinăriei 

Ploiești

rubricii OPINII, SUGESTII, PROPUNERI

Spații verzi intre blocuri amenajate pentru copii în Brașov

VLADIMIR LUCACI, anchetator 
penal la procuratura orașului Ploiești. 
O lege privind interzicerea vînzării de 
alcool tinerilor sub 18 ani ar fi extrem 
de bine venită. De asemenea, Minis
terul Comerțului Interior ar trebui să 
asigure respectarea instrucțiunilor refe
ritoare la desfacerea băuturilor alcoo
lice a consumatorilor aflați în stare de 
ebrietate. Cred că se impune sancțio
narea cu severitate a ospătarilor care 
încalcă aceste prevederi, formal exis
tente, pentru că, în realitate, pînă a- 
cum, n-au fost respectate.

VOICA RADULESCU, pensionară 
și VASILICA BĂDOIU, casnică.

Nu putem pricepe în baza cărei ra
țiuni sau legi chelnerii, responsabilii 
de cofetării și bodegi vînd fără nici o 
ieținere băuturi alcoolice adolescenți
lor — băieți și fete. Oare acești res
ponsabili de bufete, bodegi, restaurante

n-au copii acasă ? Pe proprii lor copii 
i-ar îndopa cu băutură tot numai gîn- 
dindu-se la îndeplinirea planului ? 
Credem că n-ar trebui să se vîndă 
nicăieri băuturi alcoolice celor tineri și 
cu atît mai puțin în cofetării, holurile 
cinematografelor, bufetele gărilor etc.

AVRAM I. GHEORGHE, comuna 
Cocărești — regiunea Galați.

Ghșorghe Cărbunaru e cunoscut la 
noi în sat ca un cal breaz. Cînd nime
rește la bufet (și nimerește mai des ca 
acasă) parcă-1 bate cineva în cuie a- 
colo. La început e grozav de vesel, dar 
cînd ajunge acasă își bate nevasta, 
copiii și pînă la urmă îi bate și pe pă
rinți. A ajuns de rîsul lumii.

Oamenii la sate se cunosc între ei, 
și cei ce au năravul paharului sînt 
știuți de toți, așa că eu sînt de părere 
ca vînzătorii de la bufetele din sate să 
nu dea de băut, mai ales peste măsură,

celor pe care ti cunosc că au obiceiul 
să întreacă măsura și, care, apoi, beți, 
să-și piardă omenia.

MIRCEA MINTULESCU, statisti
cian, București. Am fost de multe ori 
la reuniuni ale tineretului, unde berea, 
vinul și țuica curgeau în valuri. Fe
tele și băieții, congestionați, încălziți, 
surescitați, nici nu mai semănau cu cei 
care veniseră. Ar fi bine ca organiza
țiile U.T.C. din întreprinderi și insti
tuții ca și responsabilii caselor de cul
tură ale tineretului să se îngrijească ca 
la astfel de întruniri, în special cele 
urmate de dans, să servească băuturi 
răcoritoare, nealcoolizate: sucurile de 
fructe, pepsi cola, limonadele etc.

RODICA DINCULESCU, învăță
toare Iași. Oamenii care fac excursii 
trebuie să se afle în deplinătatea for
țelor lor fizice, or, alcoolul, se știe,

obosește. Cabanierii ar trebui să nu 
servească alcooluri tari tinerilor care 
vin să se destindă, să respire aer curat 
și nu să chefuiască pînă dimineața în 
fum de tutun și aer viciat. Cabanele 
turistice trebuie să fie un loc sănătos 
de popas, nu crîșmă.

EVA VERNICU, muncitoare texti- 
listă, Timișoara. Noi, muncitoarele care 
ieșim noaptea din schimb, ne ciocnim 
adesea de cei care ies din restaurante 
și care ne adresează cuvinte urîte, jig
nitoare, încercînd să ne acosteze. 
Cred că ar fi necesară o întărire a 
controlului miliției la orele tîrzii în 
locurile unde porțile fabricilor se înve
cinează cu restaurantele. Fiindcă, une
ori, această vecinătate se transformă în 
pericol social. Eu chiar aș propune să 
se mai reducă din numărul restauran
telor din orașul nostru.
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• Astăzi diminea
ță de la ora 10 pe

Vineri seară, la Casa ziariștilor din Capitală a avut loc un 
spectacol susținut de formația de muzică ușoară din America 
Latină „Los Guairenos". In fotografie, moment din spectacol.

Din programul 
toamnă

lor

Anquetil din nou 
în formă

„Motocrosul balca
nic"

Ministrul Forțelor 
ale 

Republicii Socialiste

’06”
s-a 

l cu

la Pante- 
avea loc 

intema-

de 
al boxeri- 
noștri

Nocturnă pe „Re
publicii"

FORȚELOR ARMATE 
ALE REPUBLICII

de Mioara Cremene

...Fără îndoială, scrisoarea 
noastră i se adresează in pri
mul rind prietenului St. D., 
elev la o școală superioară de 
ofițeri. In al doilea rind însă, 
ea ar dori să vorbească unor 
foruri competente din Ministe
rul Sănătății, Secției Sanitare 
a Sfatului Popular al orașului 
Sibiu — și în general tuturor 
celor care, în interiorul aces
tor instituții, consideră că iu
birea dintre doi tineri contri
buie la înfrumusețarea peisa
jului acestui veac și că ea me
rită să fie susținută, ajutată...

Povestea e veche și tot atît 
de simplă ca întîlnirea dintre 
Romeo și Julieta, sau dintre 
Paul și Virginia, din nemuri
toarea istorisire a abatelui de 
Saint-Pierre, Întâmplări eterne 
însoțite de tot clasicul arsenal: 
părinți severi, scrisori tainice, 
întorsături neașteptate — doar 
că, pe meleagurile și în vremu
rile noastre totul se va termi
na, nădăjduim, cu bine.

„In anul 1961 m-am împri
etenit cu o fată", spune St. D., 
și adaugă mai apoi virsta ac
tuală a eroinei: 22 de ani. („Eu 
nu vreau ca ea, la 22 de ani,

să aibă un suflet închis... Prie
tenia noastră este amenințată, 
și nici unul din noi nu doreș
te asta...").'

Deci, eroii s-au întîlnit 
(And aveau 15—16 ani. Era 
tr-o vară, cam ca aceasta; 
tr-o vacanță...

„...Din 1961 pină acum,
tot timpul acesta, ne-a legat o 
prietenie adevărată, o dragos
te cu greu înfiripată dar ca
racterizată prin cele mai no
bile sentimente, avînd la bază 
SINCERITATEA și RECIPRO
CITATEA, scrie St. D., cu pa
timă emoționantă și după cum 
se observă, cu litere mari. „Pa
tru ani, ea a urmat liceul iar 
eu liceul militar. Nu ne pu
team întilni decît în vacanță și 
atunci destul de greu, din pri
cina mentalității părinților ca
re afirmau că „ne stricăm". 
Am crescut mari, acum nu ne 
mai „stricăm", dar viața ne 
pune în cale o nouă piedică...".

Ce s-a mai putut întîmpla ? 
St. D. și prietena sa, terminînd 
liceul, au apucat, desigur, pe 
căi diferite. Ea s-a înscris în- 
tr-o școală tehnică sanitară iar 
el și-a urmat studiile într-o 
școală superioară de ofițeri... 
la 400 de kilometri distanță 
(„400 de kilometri... nici pînă 
acum n-a fost prea ușor!). 
Dar tribulațiile nu se încheie 
aici. Cursurile sanitare iau 
sfîrșit cu doi ani mai devreme 
și fata va intra în curînd în 
noua ei activitate.

„Nu sîntem căsătoriți, dar 
ne vom întemeia un cămin 
cînd îmi voi termina studiile. 
Intre timp însă, ea termină 
școala și va fi repartizată „un
deva". Unde poate fi acest 
„undeva" ? Cit de departe ? 
Cinci ani nu ne-a fost ușor să 
ne vedem; în ultimii doi 
ani am întîmpinat și mai mari 
greutăți — de acum încolo ne 
va fi oare aproape imposibil ? 
Eu nu vreau ca ea, la 22 de 
ani să aibă un suflet închis și 
să arate ca o bătrînă. Socot de 
datoria mea să o ajut, dar 
care este lucrul cel mai bun 
de făcut... Dumneavoastră pu
teți face ceva ?...

Stimate prietene St. D. : cel 
mai rapid lucru pe care îl pu
tem face este să publicăm a- 
ceastă scrisoare. Am tipărit-o, 
convinși fiind că vei găsi oa
meni de suflet, capabili să în
țeleagă și să sprijine o iubire 
cinstită. Fără îndoială, doi ani 
în care distanțele sînt grozav 
de mari și nici măcar vacanțe
le nu mai coincid nu-i puțin 
pentru două „inimi sincere și 
fierbinți". Totuși, eu cred că
— rezistînd atîtor alte greutăți
— sentimentele voastre pot 
depăși chiar și această încer
care. Nădăjduim însă că nu va 
fi necesar. Ci, existând „oa
meni de omenie" — cum zici 
dumneata — fata va fi tri- 
measă să-și înceapă munca a- 
colo unde se află și prietenul 
ei — la Sibiu.

Oricum, povestea de dragos
te („dear Romeo") o să se în
cheie desigur cu bine. Peste 
doi ani, sau — cine știe ? — 
mai curînd, nu uitați să ne 
poftiți la nuntă!

TRICOLORUL ROMANESC
LA CATARG

• In competiția 
internațională des
fășurată pe pista 
velodromului din Pa
ris, proba de urmă
rire individuală a 
fost cîștigată de 
Jacques Anquetil, 
care a realizat pe 
5 000 m timpul de 
6’19”09/100. Charly 
Grosskost a terminat 
învingător în 
de 1000 m 
cu timpul de 1’ 
9/100. Anquetil 
clasat pe locul 4 
l’08’-66/100.

• în 
toamnă 
de box a țării noas
tre va susține mai 
multe întllniri inter
naționale. Astfel, în 
zilele de 11 și 18 do-

iembrie boxerii noștri 
vor evolua în depla
sare întilnind forma
ția R. F. a Germa
niei. In zilele de 9 
și 11 decembrie, la 
București, și un oraș 
care urmează să fie 
desemna*- va avea 
loc dubla întilnire 
cu echipa Angliei. 
Intre ÎS și 22 oc
tombrie la Budapes
ta, se va desfășura 
„Turneul 
olimpice*
între 21 și 26 octom
brie la București, se 
va disputa un mare 
turneu internațional 
organizat de federa
ția noastră cu parti
ciparea unor valoroși 
boxeri din U.R.S.S., 
Ungaria, Franța, 
Polonia, Olanda și 
Bulgaria.

traseul de 
limon. ta 
competiția 
ționald „Motocrosul 

la care 
alergători 
din Iu- 
Bulgaria,

Wamic’, 
participă 
de valoare 
godavia.
Turcia și țara noas
tră. In program sînt 
incluse probele de 
250 cmc yt 500 cmc.

La 6 august, sărbătorim Ziua 
Marinei Republicii Socialiste 
România în condițiile avîntului 
cu care oamenii muncii dau 
viață mărețului program de în
florire și dezvoltare multilate
rală a scumpei noastre patrii.

Continuînd, și îmbogățind 
tradițiile înaintașilor, profund 
devotați patriei, poporului și 
partidului, marinarii militari își 
consacră toată puterea de mun
că perfecționării neîntrerupte 
a pregătirii lor de luptă, poli
tice și de specialitate, întăririi
capacității combative a navelor, 
unităților și marilor unități. Ei 
stau de strajă cu fermitate, îm
preună cu toți militarii forțelor 
noastre armate, cuceririlor revo
luționare ale oamenilor muncii, 
independenței și suveranității 
naționale.

Marinarii flotei comerciale 
poartă cu cinste pavilionul Ro
mâniei socialiste peste mări și 
oceane ; muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din porturi și șan
tiere obțin realizări de prestigiu 
în construcțiile navale, aducîn- 
du-și contribuția la dezvoltarea 
transporturilor maritime și flu
viale.

Cu prilejul Zilei Marinei Re
publicii Socialiste România, feli
cit întregul personal al Marinei 
militare, pe marinarii flotei co
merciale, pe toți cei ce mun
cesc în porturile și pe șantierele 
navale și le urez noi succese în 
activitatea pe care o desfă
șoară.

In cinstea Zilei Marinei Re
publicii Socialiste România,

• Astăseară la lu
mina reflectoarelor 
stadionului Republi
cii se dispută meciul 
internațional amical 
de fotbal dintre e- 
chipele Steaua și 
T.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia. Meciul 
este așteptat cu le
gitim interes deoare
ce T.S.K.A. a jucat 
anul acesta tn semi
finalele „C.C.E.“i 
Întîlnirea începe la 
ora 20,00.

La 6 august, în garnizoana 
Mangalia, se vor trage, în semn 
de salut, 21 salve de

Trăiască Marina 
Socialiste România !

Trăiască Partidul 
Român, conducătorul 
poporului, inițiatorul , ____
ratorul tuturor victoriilor noas
tre î

Trăiască si înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socia
listă România !

ION VALEBIU 
POPA

un ghiul
____________ " a 
reușit să realizeze la 

în

De pe cele 18 000 
hectare acoperite cu 
păduri de brad, molid 

și fag, care alcătuiesc 
zestrea ocolului silvic 
Mălini de la poalele 
Obcinei Stînișoara se 
recoltează anual peste 
o sută de mii de me
tri cubi masă lemnoa
să.

Printr-o rațională 
organizare a muncii, 
silvicultorii și mecani
zatorii de la exploată
rile forestiere de aici 
reușesc să asigure un 
indice de utilizare a 
masei lemnoase de 
60% la buștenii de 
cherestea, trimițînd în 
unitățile industriale 
ale I. F. Fălticeni can
tități sporite de mate
rie primă pentru pre

lucrare. Anul acesta, 
la doborît și secționat 
în sectoarele de ex
ploatare Suha Mare și 
Găinești indicele de 
mecanizare a lucrări
lor a atins cota maxi
mă : lOOVs.

Mecanicii de ferăs- 
trale, versiune moder
nă a vechilor tăietori 
de lemne, stăpînesc 
astăzi cu măiestrie 
tehnica doborîtului ar
borilor și organizarea 
metodică a procesului 
tehnologic.

Dintre toți însă, cel 
mai cunoscut este me
canicul de ferăstraie 
Drujba, Constantin Ili
escu. care la cei 30 ani 
ai săi obține rezultate 
excepționale. Printr-o 
atentă întreținere și 
o perfecționată mînui- 
re a utilajului, alegînd 
cu pricepere direcția 
de tăiere și * ’
optim al tapei, el
doborît-secționat 
interval de un an pes
te 8000 m.c. material 
lemnos față de cei 
5000 m.c. prevăzuți în 
plan.

are fonduri și deși a primit ajutorul unităților 
economice nu a întreprins nimic concret pen
tru construirea unei piețe. Tatonările pe care 
le face pe lingă I.G.O. Beiuș dau semne de 
împotmolire. Sfatul însă se mulțumește cu 
hîrtii și cu justificări.

— In localitate există peste 50 de tele
vizoare — intervine un alt cetățean în discuție. 
Ce să faci cu ele dacă ți se defectează ? 
Trebuie să te duci pînă la Beiuș sau chiar 
pînă la Oradea. Intr-o vreme stabilisem cu 
cooperativa din Beiuș să trimită un tehnician 
o dată pe săptămînă pentru reparații, li 
asiguram casă, transport, tot. A venit de 
vreo două ori, apoi nu l-am mai putut aduce 
nici cu arcanul. Dacă ți se arde o siguranță 
trebuie să faci inutil kilometri întregi, li 
faci cu năduf, dar îi faci.

— De trei ani de zițe, adaugă Marcel 
Leahu, constatăm asemenea neajunsuri, fa
cem sesizări dar se schimbă doar... gestionarii. 
Or, numai atît nu ajunge.

Intr-adevăr, justificările ce se aduc după 
cîte sîntem informați, apar ca neîntemeiate. 
Se afirmă că nu există condiții de păstrare a 
alimentelor. Și totuși, la „Alimentara" există 
de trei ani un frigider care nu funcționează 
din cauza unei... rezistențe. Cantina între
prinderii miniere din Dobrești este dotată 
cu aparate frigorifice modeme, aparate de pro
dus înghețată etc. Prilejul oferit de întreprin
dere ca să fie folosite aceste instalații pen
tru păstrarea alimentelor a fost ocolit într-un 
fel sau altul de organizațiile comerciale din 
localitate și de îndrumătorii lor, ne informează 
Marcel Leahu, șeful comisiei de control ob
ștesc. Un amănunt ce trădează spiritul de 
gospodari este semnificativ. La magazinul 
fero-metal se lucrează și acum cu o lampă 
chioară, deși linia ce aduce curentul se află 
doar la 50 de metri Cu lampa este însd 
mai simplu. Exirtînd un vretext că nu se 
vede bine, prăvălia poate ti închisă mas de
vreme. Situație similari intilntm la Lunca, un 
punct de lucru situat la 2 kilometri de Do
or ești. Mult așteptata rezolvare promisă de 
Cîțiva ani de U-R.C.C. Beiuș nu se arată. Se 
vede, vorba poetului, vremea noastră,
minuni nu vid a se mai face". Promite de 
atîta timp, incit m te pare că s-a uitat. Altfel 
nu ne putem explica o decizie prin care ca un 
fel de post scnptum Ia aceste stări de lucruri 
se ordonă scoaterea rafturilor din unele ma
gazine din Dobrești și transferarea lor la.- 
Beiuș.

Există, după cum ne-au convins discuțiile, 
cu interlocutorii noștri dtn localitate, multă 
bunăvoință din partea întreprinderilor de a 
da o mini de afutor in rezolvarea unora din 
aceste probleme. Cei ce răspund de organiza
rea rețelei comerciale de aici se fac că nu 
văd nu aud. Pînă rind ? Locwtoru centrului 
muncitoresc Dobrești așteaptă, de data a- 
ceasta, nu un răspuns, a acțiuni concrete. 
Pinâ acum justificări «v fost cu camioanele, 
ne spunea csneva. Am vrea să descărcăm din 
camioane nu justificări, ci mărfuri și pro
duse de care acem nevoie.

o mare forță și în faptele 
de arme săvîrșite în lupta 
dusă împotriva armatelor 
invadatoare în anii războ
iului din 1918—1917, pen
tru apărarea ființei națio
nale a poporului nostru, 
în cartea tradițiilor de 
luptă ale marinarilor ro
mâni, la loc de cinste 
stau acțiunile desfășurate 
în perioada avîntului re
voluționar din România în 
anii 1917—1920 cînd mari
nari ai flotei de pe Du
năre și Marea Neagră, 
împreună cu mii și mii de 
muncitori s-au încadrat 
în batalioane revoluțio
nare, luptînd cu devota
ment și abnegație pentru 
cauza revoluției socialiste, 
aducîndu-și în acest fel 
contribuția la îmbogățirea 
tradițiilor internaționaliste 
ale poporului român, ale 
clasei noastre muncitoa
re. Neuitate și neșterse 
în memoria timpului vor 
rămîne faptele de arme 
ale marinarilor români, 
care alături de ceilalți 
militari, au participat ac
tiv la insurecția armată 
din august 1944 și la răz
boiul anti-hitlerist. Ală
turi de marinarii militari, 
muncitorii din șantierele 
navale și din porturi, 
marinarii flotei comerci
ale, răspunzînd chemării 
P.C.R. : „Totul pentru 
front, totul pentru victo
rie !“ au efectuat reparații 
importante la un mare 
număr de nave, au execu
tat numeroase transpor
turi pentru nevoile fron
tului, au adus contribuția 
lor la victoria finală asu
pra hitlerismului. Toate 
acestea constitue astăzi o 
permanentă și înflăcărată 
chemare la o muncă a- 
vîntată pentru construcția 
desfășurată a socialismu
lui. la acțiuni care să îm
bogățească tradițiile ma
rinărești prin îndeplinirea 
sarcinilor ce rezultă din 
programul elaborat de 
partid în vederea dezvol
tării multilaterale a pa
triei noastre socialiste.

Industrializarea socia
listă a țării, dezvoltarea 
ascendentă, armonioasă și 
echilibrată a întregii eco
nomii naționale a deschis 
largi posibilități pentru 
sporirea capacității de 
transport a marinei noas
tre comerciale, maritime 
și fluviale. Navele noas
tre tot mai numeroase, 
mai mari și mai moderne, 
brăzdează acum oceanele 
lumii, făcînd în străină
tate mai bine cunoscută 
țara noastră și purtînd în 
cele mai îndepărtate 
puncte ale globului pro
dusele industriale și agri
cole românești. Pentru a 
ilustra această activitate 
vom arăta că numai de la 
1 ianuarie 1967 pînă astăzi 
6 august, navele maritime 
au transportat 1 363 000 de 
tone și au parcurs 
1 066 000 mile marine 
(1 924 000 kilometri), aces
te distanțe reprezentînd 
de 4R de ori circumferin
ța Pămîntului. Cantitatea 
de marfă transportată de

navele maritime numai în 
primele șapte luni ale a- 
cestui an, este de 7 ori 
mai mare decît aceea 
realizată în anul 1960.

îndeplinind directivele 
Congresului al IX-lea al 
partidului, flota maritimă 
se dezvoltă într-un ritm 
susținut. Anul acesta au 
intrat în exploatare încă 
trei noi mineraliere de 
cîte 25 400 tone d.w. și un 
cargou de 4 500 tone d w, 
tonajul flotei noastre 
crescînd cu încă 80 700 
tone dw. Pînă la sfîrși- 
tul anului curent vom a- 
vea 49 nave maritime cu 
un total de 431 000 tone 
d w. Flota maritimă va 
crește, în continuare, ast
fel că la sfîrșitul anului 
1970 va cuprinde un nu
măr de 63 nave cu un to
naj de circa 570 000 
tone d w.

Dezvoltarea continuă a 
industriei noastre, mări
rea numărului produselor 
și a cantităților disponi
bile pentru export, ex
tinderea relațiilor noas
tre comercial-economice 
cu numeroase țări și in
tensificarea schimburilor 
de mărfuri cu țările cu 
care avem relații econo
mice tradiționale, precum 
și varietatea mărfurilor 
de transport, a făcut ne
cesară dotarea flotei noa
stre maritime cu nave 
specializate pentru mine
reuri, produse petrolifere, 
produse alimentare peri
sabile care necesită nave 
frigorifice.

Paralel cu dezvoltarea 
transporturilor maritime, 
s-a dezvoltat și industria 
noastră de construcții na
vale ; astăzi toate navele 
din flota NAVROM de 
tipul 4 500 tone d w, sînt 
construite la Șantierul 
Naval Galați, iar cabo- 
tierele și cargourile de 
600, 1 100 și 1 600 tone 
d.w. la Șantierul Turnu 
Severin. In curînd vor in
tra în exploatare, sub pa
vilion român, noile mine
raliere de 12 500 tone dw 
ce se construiesc la Șan
tierul Naval din Galați.

Flota noastră maritimă 
întreprinde voiaje din ce 
în ce mai lungi, iar în 
mod practic, cu excepția 
Australiei, navele româ
nești ating acum toate 
continentele, ele fac es
cale în circa 250 porturi 
străine din peste 55 țări.

Și flota fluvială româ
nă înregistrează progrese 
remarcabile. Se știe că 
această flotă a suferit 
pierderi grele în timpul 
celui de-al doilea război 
mondial; prin eforturi 
susținute, eă a fost refă
cută, reorganizată și do
tată cu nave de tip nou, 
construite exclusiv în țara 
noastră, cum sînt remor
cherele a căror putere se 
cuprinde între 300 și 1 100 
C.P., șlepuri și ceamuri 
de 1 000 tone, tancuri de 
1400 tone etc. Ca o con
secință 
fluviale pot fi acum mai 
bine și mai eficient ex
ploatate ; viteza de trans
port s-a mărit considera
bil dînd posibilitatea unui

directă, navele

tumus mai rapid al na
velor nepropulsate și 
deci executarea unui nu
măr mai mare de dru
muri pe ape într-un timp 
determinat. Pentru flota 
fluvială au fost construi
te la Oltenița motonavele 
rapide, de lux „Carpați" 
și „Oltenița" și sînt pro
iectate a fi construite încă 
8 nave de pasageri a cîte 
600 locuri, care vor fi 
executate de același șan
tier a cărui istorie începe 
cîțiva ani după 23 August 
Șantierele navale Con
stanța, Brăila, Giurgiu șl 
Orșova, au fost moderni
zate și dotate cu utilaje 
și mașini, unelte noi, hale 
pentru construcții meta
lice și turnătorii.

Dezvoltarea rapidă a 
flotei maritime și flu
viale a necesitat crearea 
unei rețele proprii de 
pregătire atît pentru per
sonalul navigant de 
punte și mașini, cît și 
pentru mecanizatorii din 
porturi. Principalele de
tașamente de cadre ni le 
furnizează tineretul. Pre
gătirea teoretică este îm
binată armonios cu des
fășurarea muncii pe nave, 
asigurîndu-se tinerilor na
vigatori posibilitatea de 
a face practica indispen
sabilă pregătirii lor pro
fesionale. Cadrele cu un 
stagiu de ambarcare mai 
îndelungat și din condu
cerea navelor, sprijină, 
îndrumează și ajută pe 
cei tineri în perfecțio
narea și desăvârșirea cu
noștințelor. Aici, la bordul 
navelor, sînt create con
diții bune ca tinerii să 
organizeze, și să desfă
șoare, în timpul lor li
ber, activități cultural- 
educative care să facă 
munca navigatorilor mai 
plăcută, mai interesantă 
și atrăgătoare.

Toate aceste succese se 
datoresc grijii, atenției 
pe care o acordă parti
dul, conducerea statului 
nostru dezvoltării acestui 
domeniu de activitate 
economică pe care-1 con
stituie navigația maritimă 
și fluvială. E momentul 
potrivit să arătăm că 
preocuparea tuturor oa
menilor muncii care sînt 
cuprinși în unitățile noas
tre este îndreptată spre 
realizarea sarcinilor de 
plan la toți indicatorii, 
iar prin îmbogățirea cu
noștințelor profesionale, 
să "îmbunătățim calitatea 
muncii noastre.

Cu aceste gînduri fa
cem tradiționala urare de 
Ziua Marinei Republicii 
Socialiste România, tu
turor navigatorilor aflați 
în țară, în porturi străine 
sau mergînd pe mările și 
oceanele lumii, pe Dună
re, muncitorilor din șan
tierele navale, harnicilor 
noștri docheri, militarilor 
marinari care se instru
iesc cu rîvnă pentru apă
rarea patriei, precum și 
tuturor celor ce acti
vează și depun eforturi 
pentru progresul naviga
ției, succese mari în 
muncă, multă sănătate, 
prosperitate și fericire.

TREIERI ȘUL
(Urmare din pag. I)

regiunile amintite ? Mo- 
plauzibile nu există, in- 
situațiile întocmite la 

consiliile agricole reflectînd 
faptul că nici pe departe trac
toarele și combinele n-au fost 
folosite în ultima perioadă pe 
măsura posibilităților. în ge
neral, forțele au fost disper
sate, în același timp urmârin- 
du-se rezolvarea și a altor 
probleme care, practic, mai 
suportau amînare. Spre exem
plu, în regiunea Brașov, ca de 
altfel și în Mureș-Autonomă 
Maghiară, multe combine au

rămas neutilizate pentru că 
tractoarele au fost repartizate 
la transportul furajelor, la lu
crări edilitare sau la arături. 
Aceeași situație s-a întîlnilîn 
ultima săptămînă și în regiu
nile Argeș, Oltenia, Iași și 
Hunedoara.

Atît secerișul cît și treie- 
rișul sînt lucrări ce nu supor
tă amînare. încheierea lor în
tr-un timp scurt este o obli
gație de primă importanță 
pentru toți cei al căror loc de 
muncă este- ogorul. Pentru 
scurtarea perioadei de înche
iere a acestor lucrări se im
pun măsuri energice, îndeo-

sebi în ce privește organiza
rea muncii. Să se intensifice 
mobilizarea țăranilor coope
ratori la recoltarea manuală 
a păioaselor, să se asigure 
funcționarea la întreaga ca
pacitate și în schimb prelun
git a tuturor combinelor; să 
se organizeze ariile pe tarlale, 
eliminîndu-se astfel transpor
tul la distanțe mari ; să se a- 
sigure mișcarea tractoarelor 
și a celorlalte mașini agricole 
de la unitățile ce au încheiat 
recoltatul și treieratul la cele 
din apropiere, unde se mai 
lucrează încă.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
DO-

CARTEA
DE VIZITĂ
A BRIGĂZII

(Urmare din pag. I)

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12,45 ; 

16,30; 20,15).
CANALIILE

rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30) 

Festival (orele 9.15 ; 11.30 ; 13.45; 
16 ; 18,30 ; 21).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la București (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 : 16.45 ; 19 ; 21,15), 
Luceafărul (orele 8 ; 10; 12,15;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).

COMISARUL X 
— cinemascop — 
rulează la Grivița (orele 9;
11.15 ; 13,30 ;16 ; 18,30 ; 20,45),
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,15; 18,45 ; 21), Flamura
(orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ;
20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Feroviar (orele 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21), Excelsior
(orele 8,30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 20), 
Modern (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30), Arta (orele 

10,30; 15,30; 18).
DON GABRIEL
rulează la Capitol (orele 9,30 ț 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).
VIAȚA LA CASTEL

rulează la Aurora (orele 8,80; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30),
Doina (orele 11,30; 14,30;
17,30: 20,30).

PENTRU UN PUMN DE
LARI

— cinemascop —
rulează La Victoria 
8,45 ; 11 ; 13,30 : 16 ;

20.45), Progresul (orele 
18 ; 20.15), înfrățirea 
10 ; 13,45 ; 16 ; 18,15; 20,30).

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30).

PROGRAM DE FILME 
CUMENTARE 

rulează la Timpuri noi 
9—21 în continuare).

COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE

rulează la Central (orele 9,30 ; 
15 ; 18).

DOMNUL 
rulează la Central (orele 12,15ț
20.45) .

CHEMAȚI-L PE MARTIN 
rulează la Dacia (orele 8,30; 
21 în continuare).

DRAGOSTEA MEA 
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,45), Giulești (orele 
15.30; 18 : 20,30).

UNORA LE PLACE JAZUL 
rulează la Unirea (orele 16 ; 
18.15).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 9,15 ; 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19), Floreas- 
ca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16; 
18,30; 20,45).

FERNARD COWBOY 
rulează la Colentina (orele 15;
17.45) .

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
•- clnemasoop —.

(orele 
18,30 ; 
15.30: 
(orele

10.30

DO-

(orele

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20.30).

CIOCIRLIA
rulează la Vitan (orele
18)

LADY MACKBET DIN
RIA

15 J0 ;

SIBB-

(orelerulează la Miorița
15.30 ; 18 ; 20.30).

ȘAPTE BĂIEȚI 81 O ȘTREN
GĂRITĂ
— cinemascop —

rulează la Popular (orele
10.30 ; 15,30; 18 ; 20,30). Ra
hova (orele 10,30 ; 15,30 ; 18), 
Lira (orele 15 ; 17,30 ; 20).

SOȚII ÎN ORAȘ
rulează la Cosmos (orele 11; 
15,30 ; 18 ; 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN
— cinemascop — 

rulează la Arta (ora 20,30).
DACII

— cinemascop — 
rulează la Munca (orele 16 j 
18,15 ; 20,30).

CRĂCIUN INSÎNGERAT 
rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18).

MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează la Volga (orele 16; 
18,15 ; 20,30).

DUMINICA 6 AUGUST

PROGRAMUL I

G R A DINI
ARKANSAS rulează la Stadio-CĂUTĂTORH DE AUR DIN

nul Dinamo (orele 20,15), Arenele Libertății (orele 20,30). 
PENTRU UN PUMN DE DOLARI cinemascop, rulează 

Doina (orele 20,15).
CANALIILE cinemascop, rulează la Festival (orele 20,30). 

PERETELE VRĂJITOARELOR rulează la Capitol (orele 
(20,15).

VIAȚA LA CASTEL rulează la Aurora (orele 20,30). 
DRAGOSTEA MEA rulează la Bucegi (orele 20.15). 
MOFTURI 1900 rulează la Unirea (orele 20,30).
ASTA-I TOT CE S-A INTÎMPLAT rulează la Expoziție 

(orele 20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR cinemascop, rulează la 

Tomis (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPE rulează la Vitan (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Buzești (orele 20,30), Arta 

(orele 20,15).
CRĂCIUN INSÎNGERAT rulează la Moșilor (orele 20,30). 
UN SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ rulează la Progresul (orele 

(20,30).
DOUĂ LOZURI rulează la Lira (orele 20,30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O FETIȘCANĂ cinemascop, rulează la 

Rahova (orele 20,30). 

la

10,30 Circuit muzical folcloric. 
Emisiune realizată de Silviu 
Georgescu și Grigore Pop ; 13.10 
Estrada duminicală ; 15.10 Per
sonaje și interpreții lor : Figa
ro din opera „Bărbierul din Se
villa" de Rossini — Nicolae Her- 
lea și Octav Enigărescu; 19.30 
Programul orchestrei de estradă 
a Radioteleviziunii. Soliști : Bar
bel Wacholtz și Constantin Dră- 
ghici; 20.10 Noi înregistrări de 
muzică populară ; 20.30 Teatru 
scurt. Primul pas spre glorie. 
Dramatizare de Octavian Sava 
după nuvela cu același titlu de 
Nicolae Țic ; 22.30 Moment poe
tic ; 22.40 Canțonete de Di Ca
pua, Cesarini, Luigi Denza, Pao
lo Tosi, Bixio Cherubini ;23.00 
Muzică de dans.

selă (reluarea emisiunii din 5 
august) ; 15.40 Pagini celebre 
din opere ; 17,15 Recital de vioa
ră George Hamza ; 17.30 Inter
pret de muzică populară : Lau
ra Lavric, Ion Blăjan și Ion 
Stoicănel; 18.00 Opereta „Se- • 
crețul lui Marco Polo" de Lo
pez (montaj muzical-literar) ; 
19.20 Oameni de seamă : George 
Enescu. Evocare de Radu Ghe- 
ciu ; 20.00 Recitalul sopranei 
Marina Crîlovici ; 22.00 Concer
tul pentru două piane și orches
tră de Felix Mendelssohn-Bar- 
tholdy. Soliști Dieter Zechlin și 
Gunter Kotz ; 23,20 Ciclul „Sim
fonii de Beethoven" : Simfonia 
a Vil-a în La major (orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii 
române : dirijor Leopold Sto
kowski).

I M
DUMINICĂ 6 AUGUST

PROGRAMUL II

10.03 Radio atlas ; 10.45 Actua
litatea cinematografică ; 11.00
Din înregistrările orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu", dirijor Geor
ge Georgescu : poemul simfonic 
„Ucenicul vrăjitor" de Paul 
Dukas, Simfonia 1 în Do minor 
de Johannes Brams ; 12.00 Un 
rapsod al plaiurilor băimărene : 
Nicolae Sabău ; 14,30 Unda ve-

9,00 Ora exactă ; 9,02 Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar : 
Noile aventuri ale echipajului 
Val-Vîrtej ; 9,50 Filmul serial 
„Meteor X L-5" ; 10,15 Vă invi
tăm în excursie : 10,30 Emisiune 
pentru sate ; 18,30 Magazin 111 ; 
19,30 Telejurnalul de seară ; 
19,50 întîmplare la Orly sau Ne
cazurile unui detectiv ; 20,20 In
terpretul preferat. Muzică popu
lară la cererea telespectatorilor; 
20,40 Film : Bunica Sabela ; 22,10 
Cîntecele mării; 22,45 Telejur
nalul de noapte ; 23,00 Telesport.

Sînt oare în stare să duc mai 
departe renumele pe care îl 
are brigada ? Ce-o zice șeful 
cel vechi dacă n-oi fi la înăl
țime ? Gîndurile îi dădeau 
tîrcoale, îl chinuiau, nu-l lă
sau să doarmă. Pînă la urmă 
s-a dovedit că l-au chinuit 
degeaba. Chiar de la început 
lucrurile mergeau la fel de 
bine ca și înainte, ba înce
peau chiar să meargă mai 
bine. La sfîrșitul anului tie- 
cut, brigada a primit titlul 
de fruntaș în întrecerea so
cialistă. 11 va primi probabil 
și în anul acesta, deoarece a 
fost evidențiată lună de lună. 
Cei 12 membri ai brigăzii 
s-au angajat că pînă la sfir- 
șitul anului acesta vor săpa 
mai mulți metri de galerii 
care echivalenți în minereu 
vor reprezenta 150 tone în 
plus față de plan. N-au tre
cut decît 7 luni și angaja
mentul a fost depășit de 
proape 3 ori. Pe cartea 
vizită a brigăzii pe care

a- 
de 

r----- o
conduce au fost scrise de pe 
acum fapte impresionante. El 
este primul din exploatare 
oare a experimentat armarea 
metalică a galeriilor. Cum 
experimentarea a dat foarte 
bune rezultate, armarea me
talică cunoaște azi o largă 
răspîndire, ducînd la realiza
rea unor importante economii 
de lemn de mină. Îmbunătă
țind u-și necontenit activita
tea, colectivul exploatării mi
niere Deva a reușit să în
cheie primul semestru al a- 
nului cu beneficii de peste 
900 000 lei. La realizarea lor 
o contribuție de seamă și-a 
adus și brigada condusă de 
Tudor Zaharia.



ZILNIC

Parodia electorală de la Saigon
nigerian

ur-

li Ky

M. RAMURĂ

ITALIA. Pe cheiul fiu-

Declarațiile

După 30 de zile de la declan
șarea sa, conflictul militar dintre 
guvernul federal al Nigeriei ri 
conducerea regiunii estice, pro
clamata stat independent pare 
să treacă pe planul al doilea, ce- 
dînd locul unei dispute politico
diplomatice. Problema vitală atR 
pentru guvernul federal cit s. 
pentru cel al regiunii secesionis
te o reprezintă obținerea cekr 
7 milioane de lire sterline, repee- 
zentînd redevențele pe care com
pania britanică Shell British Pe
troleum le datorează pentru pe
trolul extras în luna iulie- La >- 
dăpostul unor măsuri de criză 
forte, cum au fost confiscarea —- 
stalațiilor petroliere ai? eocr-a- 
niei și sechestrarea i 
filialei pentru Nigeria.

nu prea se obișnuiește 
ca domnii candidați 
să ocolească pe ale
gători. indiferența ce
lor doi generali față 
de votanți își are ex
plicația in faptul că 
.-alegerii?- nu sînt 
decit o înscenare iar 
urnele nu expri
ma opț unea reală a 
populației wd-Nietna

Ky acțkrnează febril 
pentru ea jerakate- 
le* 9i 6e cele pe care

Km re-

tul Iui septembrie 
este o sursa de îngri
jorare pentru autori
tățile de la Saigon și, 
probabil, în următoa
rele zile vom asista 
la intensificarea stră
daniei de a reține a- 
tecția celor a căror 
prezență în fața __ 
nelor este indispensa
bilă pentru a asigura, 
măcar, aparențele. 
Este insă de așteptat 
ca aceste eforturi să 

ască ca și pină 
de refuzul lo

de a face

viului Adige din Verona

Conferința
0. L. A. S

După încheierea ședințelor 
plenare, Conferința latino-ame- 
ricană de solidaritate și-a con
tinuat dezbaterile în cele patru 
comisii de lucru. în comisia 
nr.l sînt discutate „experiențele 
formelor distincte de luptă re
voluționară și insurecție armată 
în procesul de eliberare națio
nală în America Latină* ; în cea 
de-a doua comisie este discutat 
raportul cu privire la diferitele 
forme ale intervenției politico- 
militare și penetrației economice 
și ideologice a imperialismului 
în America Latină, precum și cu 
privire la politica represivă îm
potriva mișcărilor de eliberare; 
comisia nr. 3 se ocupă de pro
blemele solidarității popoarelor 
latino-americane cu lupta de e- 
liberare națională și discută di
feritele forme de manifestare a 
solidarității antiimperialiste ; cea 
de-a patra comisie este însărci
nată să discute și să elaboreze 
statutul Organizației latino-ame
ricane de solidaritate (O.L.A.S.).

Feisal a acceptat 
repunerea în vigoare 

a acordului 
de la Djeddah

Delegația saudită la conferin
ța miniștrilor de externe arabi 
l-a informat sîmbătă pe premie
rul sudanez Mohamed Ahmed 
Mahgoub că regele Arabiei Sau- 
dite, Feisal, a acceptat propune
rea făcută de R.A.U. la această 
conferință in legătură cu repu
nerea în vigoare a acordului de 
la Djeddah, din 1965 cu privire 
la reglementarea situației din 
~iemen. Totodată, precizează a- 
genția France Presse, citind pre
sa egipteană, regele saudit a ac
ceptat crearea unei comisii alcă
tuite din patru țări (Algeria, Tu
nisia, Kuweit și Sudan), care să 
supravegheze aplicarea acor
dului.

în cursul reuniunii de vi
neri, participanții la conferin
ța miniștrilor de externe 
arabi ale cărei lucrări se 
desfășoară la Khartum, au 
examinat ultimele ■} 
ale or dinei de zi. 
a anunțat vineri 
homed Ahmed 
primul ministru 
nului, cea mai 
te a dezbaterilor a fost 
consacrată problemei petro
lului, adică dacă să se reia 
livrările de petrol către țările 
occidentale sau să se men
țină boicotul petrolier. Hotă- 
rîrile adoptate în acest sens, 
ca și în legătură cu celelalte 
probleme examinate în ca
drul reuniunii, urmează să 
fie anunțate în comunicatul 
oficial care va fi dat publici
tății sîmbătă.

Totodată, premierul suda
nez a menționat că reprezen
tanții tuturor țărilor arabe au 
căzut de acord asupra con
vocării unei reuniuni la nivel 
înalt a țărilor membre ale 
Ligii arabe.

probleme
După cum 
seara Mo-
Mahgoub, 
al Suda- 

mare par-

președintelui congolez

*

Președintele Mobutu a acor
dat un interviu revistei ,Jeune 
Afrique" în care s-a referit, în
tre altele, la viitoarea reuniune 
O.U.A. de la Kinshasa, la rela
țiile congo-belgiene și la acțiu
nile mercenarilor de la Kisan
gani.

In legătură cu problema mer
cenarilor, menționează agenția 
France Presse, președintele con
golez a făcut o serie de revelații 
interesante. „La 5 iunie, a spus 
el, unul din principalele căpe
tenii ale mercenarilor, Bob De- 
nard, crezînd că va înșela vigi
lenta autorităților congoleze, a 
plecat la Madrid pentru a con
feri cu Chombe. Drumul sau a 
fost însă urmărit, iar la înapoie
rea sa la Kinshasa a fost reținut

A încercat să nege totul". înal
tul comandament al armatei na
ționale congoleze întrunit de ur
gență a luat hdtărîrea de a se 
pune imediat capăt >rezenței 
mercenarilor în Congo.

Mobutu a subliniat că anihi
larea mercenarilor, mai ales a ce
lor din zona Punia, este aproape 
încheiată. „Nici o palmă din te
ritoriul național nu va rămine sub 
cizma acestor gangsteri-, a con
chis președintele congolez.

Ojukwu a declarat: _Pec:r; 
chestiunea redevențekr este 

Nu se șbe fnsâ, 
nează In legături cu aceasta a- 
gențiile de presă. în ce măsuri 
poate fi justificat acest optnau- 
In prezent, la Enugu, se desfă
șoară tratative între conducăto
rii regiunii estice și Frank Mc- 
fadzean. directorul general ai 
companiei britanice, care a soni 
în Biafra după negocieri smuare 
avute cu guvernul federal xar- 
rian. In orice caz, apreciază. ?©- 
servatorii de presă, este notin 
probabil ca prin aceste masuri 
de ultimă oră Ojukwu să poată 
obține redevențele intr-an mo
ment în care compania pare ten
tată să rămîră in expectatr.1 
pînă la sfîrșitul ostilităților, pen
tru a putea cunoaște pe eventua
lul învingător. Aceasta, cu atiz 
mai mult cu cît și guvernul fe
deral deține un atu puterux: : 
deocamdată portul Bonny. pene
tul terminus al instalațiilor petro
liere, este ocupat de trupeșe fe
derale incit or.ee reluare a trans
portului petrolier este practic 
imposibilă.

Pe plan militar, menționează 
agențiile de presă, evoluția situa
ției nu a înregistrat progrese 
deosebite. Luptele dintre trupeș? 
federale și cele biafreze cont, noi 
cu rezultate incerte de o parte 
și de cealaltă.

b te-

« p«

INTERNAȚIO
NAL HERALD TRI
BUNE afirma. infor
mat că „alegerea nu 
va aduce nimic nou". 
In acest context este 
explicabilă apatia 
populației sud-vietna- 
meze conștientă că 
este chemata la o far
să electorală. Ignora
rea de către locuitori 
a „alegerilor* prezi
dențiale de la începu-

episoadele jenante. 
Ky a acceptat locul 
nr. 2 pe lista juntei 
dar, de pe acum, în
cearcă să acțione
ze pentru ca pre
rogativele vicepreșe
dintelui (funcția sa 
viitoare) să fie lăr
gite dincolo de limi
tele — reduse — a- 
tribuite prin prevede
rile c-onstitufionale. 
Mai exact. Ky nu in
tenționează să devină 
un figurant pe scena 
politică sud-vietname- 
ză. un personaj îm
pins in umbra pre
ședintelui. In privința 
acea<ta denotații lui 
Ky s-ar părea că dan 
«emne de nemulțumi

ta re. Ei s-au împăcat

Unele informații a- 
pârute în coloanele 
ziarelor americane 
dezvăluie existența în 
continuare a unei ri
valități între princi
palii candidați mili
tari, chiar dacă, pen
tru moment, o corti
nă a tăcerii acoperă

cu grea cu ghidul că 
mai marele lor a re
nunțat la intenția de 
a ocupa jilțul prezi
dențial. De fapt, nu-i 
vorba doar de devo
tamentul personal fața 
de Ky, ci de teama 
ca odată cu trecerea 
actualului premier pe 
o linie moartă dum
nealor își vor pierde 
posturile mai mari 
sau mai mici dar, ori
cum, bine plătite. Ky 
a avut în zilele din

urmă o întîlnire, la 
Dalat, cu funcționari 
superiori ai poliției 
în frunte cu faimosul 
general Loan, cunos
cut prin organizarea 
actelor teroriste, a 
fraudelor electorale și 
a altor activități care 
încalcă cu brutalitate 
normele elementare a 
ceea ce se numește 
legalitate. Scopul reu
niunii a fost acela de 
a asigura cadrele po
lițienești de trăinicia 
pozițiilor generalului 
Loan. și. deci, de a le 
insufla curaj în pri
vința propriului lor 
viitor. Pâstrindu-1 pe 
Loan intr-o poziție- 
cheie. Ky privește cu 
mai multă îndrâznea- 
lâ ziua de miine. îm
păcarea dintre Ky și 
Thieu. produsă numai 
la insistențele amba
sadei americane, pro
mite a fi de scurtă 
durata. Probabil, după 
ce actul electoral se 
va consuma, cei doi 
protagoniști ai regi
mului de Ia Saigon 
se vor înfrunta des
chis.

Un fenomen inte
resant care merita a 
fi semnalat este ace-

la că unii din candi- 
dații civili încearcă 
să cîștige voturi che- 
mînd Ia încetarea 
războiului. P h a n 
Quang Dan, care as
piră să dețină vice
președinte, a lansat 
un apel la dezescala- 
darea războiului și — 
potrivit agenției AS
SOCIATED PRESS 
— s-a pronunțat 
„pentru negocieri la 
orice nivel, inclusiv 
cu reprezentanți ai 
Frontului Național de 
Eliberare*.

Ky, cu proverbiala 
sa lipsă de tact, a de
clarat că nu va îngă
dui victoria unui can
didat chil. Generalul, 
deseori incomod chiar 
pentru protectorii săi, 
risipește orice iluzii. 
Pentru oficialitățile 
saigoneze (nn-i nici • 
surpriză) „alegerile" 
nu pot avea altă ra
țiune decît aceea de 
a legaliza prezența Ia 
putere a actualei jan
te. Ky a realizat per
formanța de a mărtu
risi, indirect, mobi- 
lurile înscenării elec
torale din septembrie.

I» PE SCURT-O PE SCURT O PE SCURT • PE SCURT O PE SCURT O PE SCURT|

Guvernul pemvian — anunță agenția United Press Interna
tional — a anulat strictele restricții impuse în 1953 în comerțul 
ea țările socialiste și a autorizat reluarea relațiilor comerciale 
eu aceste țări „în interesul dezvoltării economiei naționale, ex
tinderii și diversificării exporturilor peruviene".

PENTRU a se întoarce în 
Algeria, de unde emigrase în 
urmă cu dțiva ani, o familie de 
francezi a încercat să foloseas
că drep: mijloc de locomoție 
pentru traversarea Mediteranei 
o pictă cu pînze construită dm

„Radio London", una din
tre principalele stații radio 
pirat instalate de-a lungul 
coastelor Angliei, a anunțat 
că își va înceta emisiunile la 
15 august, cînd va difuza 
ultimul mesaj publicitar. Hq^ 
tărirea luată de proprietarii 
stației „Radio London" ur
mează ofensivei guvernului 
britanic în vederea suprimă
rii posturilor clandestine de 
radio, care s-au înmulțit în 
ultimii ani. Legislația ce va 
intra în vigoare la mijlocul 
lunii august interzice activi
tatea tuturor stațiilor radio- 
pirat și prevede sancțiuni îm
potriva cetățenilor britanici 
implicați în organizarea emi
siunilor radiofonice ale aces
tor posturi. Reușind să se 
sustragă pînă în prezent le
gilor fiscale britanice, „pira
ții undelor* au reușit să rea
lizeze sume importante, difu- 
zînd reclame comerciale în
soțite de emisiuni intermi
tente de muzică de jazz. R. P. POLONĂ. Montarea unei turbine la hi droeentrala de la Pot

Poznan

TUBELE PL1BETEI
fionalâ emisă la reuniunea

Una din comunicările cele mai interesante prezentate la 
recenta reuniune C.O.S.P.A.R. (Comitetul de cercetări spațiale) 
de la Londra, a fost cea pe tema „E locuită planeta Venus T* 
Comunicarea a fost făcută de dr. Carlo Sagan, un tinăr om de 
știință american de la universitatea Harvard ; ea s-a bazat pe 
rezultatele experiențelor și cercetărilor efectuate in acest do
meniu, în ultimii ani în Statele Unite.

Concluzia tuturor acestor cercetări și experiențe apare sen
zațională și în același timp derutantă : viața pe Venus poate 
exista numai dacă ne imaginăm organismele venusiene suspen
date în învelișul gazos care învăluie complet planeta.

De cîțiva ani, Ve
nus e supusă de as
trofizicieni unui ve
ritabil „bombarda
ment" de fascicole 
de unde electromag
netice de diferite 
frecvențe; planeta 
e ținută sub control 
continuu de zeci de 
radiotelescoape, te- 
lescoape optice, spec- 
tro-fotometre, apara
te de măsură cu raze 
infraroșii și nume
roase alte aparate 
științifice. Scopul u- 
nor asemenea febri
le cercetări este, în- 
tr-un anumit sens, 
simplu: măsurarea

temperaturii externe 
a atmosferei venu- 
siene precum și a 
suprafeței planetei, 
evaluarea densității 
atmosferei și deter
minarea compoziției 
ei chimice, stabilirea 
cît mai exact posibi
lă a conformației 
solului venusian.

Dată fiind înalta 
perfecțiune a tehni
cii folosite, o bună 
parte din aceste date 
au fost obținute — 
așa cum a relevat 
comunicarea tînăru- 
lui om de știință — 
cu o marjă relativ 
mică de eroare. In
diciile asupra tem-

peraturii de pe Ve
nus. considerate ab
solut sigure, relevă 
existenta pe această 
planetă a unei tem
peraturi realmente 
infernală. Partea
externă a centurii 
atmosferice atinge 
427 grade Celsius în 
vreme ce tempera
tura suprafeței ve- 
nusiene e de peste 
100 de grade. Chiar 
și în munții cei mai 
înalți remarcați în 
zonele polare ale 
planetei, temperatu
ra nu coboară sub 90 
de grade. In aceste 
condiții se înțelege 
că viața — cel puțin

de

C. O. S. P. A. R.

sten la baza proce
selor vieții.

Trebuie, deci, ex
clusă în mod abso
lut existența vieții 
pe Venus ?

Pe baza cercetări
lor americane, dr. 
Sa a an avansează o 
ipoteză considerată 
ca deosebit de inte
resantă și apreciată 
foarte pozitiv de că
tre savanții din zeci 
de țâri ale lumii care 
au participat la reu
niunea COSPAR. At
mosfera
— spune Sagan 
conține 
carbonică, vapori de 
apă. azot.

venusiană

anhidridă

Apa în

stare lichidă e exclu
să, dată fiind tempe
ratura înaltă. In 
zona situată imediat 
sub norii venusieni 
temperatura atinge 
însă valori mai pu
țin vătămătoare or
ganismelor vii. Aco
lo s-ar putea con
centra viața : mi
croorganisme foarte 
ușoare ca unii spori, 
bacterii, rămînînd în 
permanentă imer- 
siune, „plutind" con
tinuu în amestecul 
gazos. Ceva similar 
se petrece cu unele 
specii de pești de 
pe Terra, care tră
iesc numai la o anu
mită „cotă maxima
lă" a oceanelor ne- 
putînd să urce sau 
să coboare dincolo 
de limite care le sînt 
fatale.

Ipoteza aceasta a 
fost, de altfel, con
firmată de probe ex
perimentale. în Sta

menținerea funcțiu
nilor vitale (nutri
ție. creștere, repro
ducere) a unor mi
croorganisme teres
tre.

Acum sînt aștepta
te cu mare interes 
informațiile pe care 
le vor furniza peste 
circa trei luni, cele 
două sonde cosmice 
actualmente în drum 
spre Venus. Vor con
firma datele supli
mentare ale acestor 
sonde ipoteza enun
țată de tînărul sa
vant american ? Vor 
deschide drumul 
spre alte ipoteze ? 
Tainele lui Venus 
sînt pasionante.

E. R.

butoaie metalice. Cei doi soți 
Gourand, împreună cu trei co
pii, au plecat joi după-amiază 
din portul Sete, dar n-au putut 
ajunge cu bine la capăt. La 10 
mile de coastele franceze, rudi
mentara ambarcațiune era gata 
să fie înghițită de valuri din 
cauza mării agitate. Un pescar, 
sesixind pericolul, a înștiințat 
autoritățile maritime, care au 
remorcat pluta cu ajutorul unei 
vedere, readucind-o in port

Încheiat 
a cărți-

LA ȘANTIERELE navale din 
Gdynia a tost lansată la apă cea 

mare navă construită pină 
in preren-, în Polonia. Aceasta 
este cargobotul „Zvenigorod" cu 
un deplasament de 23 000 de 
tone destinat transporturilor de 
mărfuri generale.

PARTICIPANTII la Congresul 
Uniunii naționale a studenților 
brazilieni ținut la Rio de Jane
iro au analizat situația mișcării 
studențești din țară și au adop
tat un program de acțiune, in 
acest program se preconizează 
sprijinirea luptei muncitorilor 
și țăranilor, dreptul la existență 
legală a Uniunii naționale 
studenților și solidaritatea 
lupta poporului vietnamez.

DOVEZILE prezentate de 
Froucis Ford la tribunalul lon
donez pentru examinarea cazu
rilor de divorț au determinat 
rezultatul procesului. Ford a 
atras atenția completului de ju
decată asupra unei benzi de 
magnetofon pe care era impri
mată o convorbire de o oră și 
jumătate avută cu soția sa. In 
timpul acestei îndelungate con
vorbiri, doamna Ford nu s-a în
trerupt nici o clipă, iar cele cî- 
teva exclamații ale soțului au 
fost acoperite de un adevărat 
torent de cuvinte. In urma au
dierii acestei benzi tribunalul a 
hotărît si satisfacă cererea 
d-Ioi Ford, pronunțîndu-se în 
favoarea divorțului.

POLITIA din Osaka a arestat 
patru membri ai unei bande de 
gangsteri aurdomuți. In urma 
cercetărilor s-a stabilit că ban
da respectivă ataca numai sur- 
domuții. Chiar și atunci cînd 
atacurile se comiteau în locuri 
aglomerate, lumea înconjură
toare nu-și putea aa seama des
pre ce este vorba, întrucît „ope
rațiile" se efectuau cu cea mai 
mare „discreție".

LA 1 iulie a.c„ populația In
diei a fost de 511,3 milioane, a 
anunțat vineri în Camera Su
perioara a parlamentului minis
trul adjunct al afacerilor in
terne al Indiei.

PARTICIPANTII la Congresul 
internațional de dermatolo
gie, care se desfășoară în pre
zent la Munchen, au ajuns la 
concluzia că ravagiile pe care le 
provoacă sifilisul în lume au 
luat o proporție cunoscută nu
mai în perioada războaielor și 
a marilor mișcări de populație. 
Potrivit părerilor unor partici
pant la Congres, extinderea a- 
eestei boli se datorează în prin-

clpal factorilor de ordin social 
ca prostituția, homosexualitatea 
etc. Pe de altă parte, se mențio
nează că formele exterioare de 
manifestare a sifilisului s-au 
modificat, ceea ce face și 
dificilă pentru specialiști stabi
lirea diagnosticului.

DE trei zile, 800 de ziariști din 
Sydney se află în grevă. Vineri, 
ei au anunțat că își prelungesc 
acțiunea pentru alte trei zile. 
Ziarele nu au apărut, cu excep
ția ziarului „The Australian", 
care a fost tipărit la Melbourne 
și adus cu avionul la Sydney. In 
a treia zi de grevă, vineri, mun
citorii, tehnicienii și personalul 
auxiliar de ia ziarele din locali
tate au hotărît să se alăture gre
vei, în semn de solidaritate cu- 
ziariștii. Greva a fost declarată 
în urma retrogradării unui nu
măr de 130 de ziariști.

INTR-UN comunicat oficial se 
arată că în urma degajării unor 
ruine provocate de violentul 
cutremur de pămînt de săptă- 
mîna trecută la Caracas, au fost 
descoperite 262 de cadavre. Co-, 
municatul adaugă că cel puțini 
34 de persoane sînt date dispă-'. 
rute. Numeroase alte victime ale' 
acestui cutremur ar putea să se 
afle sub ruinele clădirilor dis
truse de pe litoralul Venezue
lan.

PREȘEDINTELE Statului Pe
ru, Fernando Belaunde Terry, 
a refuzat vineri demisia guver
nului ce i-a fost prezentată la 
26 iulie de primul ministru Da
niel Becera. Componența guver
nului rămîne neschimbată cu 
excepția ministrului de interne, 
care, pus în minoritate în Con
gres a fost înlocuit cu ministrul 
marinei, contra-amiralul Luis 
Ponce Arenas. In funcția de 
ministru al marinei a fost nu
mit viceamiralul Raul Delgado 
Espantoso.

REPREZENTANTUL permanent al R.A.U. la O.N.U. Moha- 
mmed El Kony, a semnat vineri convențiile internaționale cu 
privire la drepturile omului. Astfel R.A.U. devine cea de-a 13-a 
tară care semnează aceste convenții adoptate de Adunarea Ge- 
nerală a O.N.U. la 16 decembrie 1966.

cinematografic

între 14 și 26 noiembrie a. c. 
va avea loc la Acapulco (Mexic), 
cel drj-al X-lea Festival cinema
tografic „Resena Mondiale", 
declarat directorul genferal 
cinematografiei din Mexic, 
un ecran uriaș, în aer liber, vor 
fi proiectate filmele care au ob
ținut cele mai importante pre
mii în cursul festivalurilor inter
naționale de la Cannes, San Se
bastian, Berlin, Moscova și Vie- 
na. Intre filmele ce vor fi pre
zentate la acest festival sînt a- 
nunțate pînă în prezent „Acci
dentul" în regia lui Joseph 
Losey, „Despărțirea" de Jerzy 
Skolimovvski, „Doi pe-același 
drum" („Two for the road") de 
Stanley Donen. „Jurnalistul" de 
Serghei Gherasimov și „Un om 
pentru toate anotimpurile" („A 
man for all seasons") de Fred 
Zinneman.

In mijlocul verii prin anumite părți ale Elveției se circulă 
nu printre flori, nu printre pomi înverziți și nici măcar prin
tre zăpezi obișnuite. După cum se vecie in fotografie, in tre- 
cătoarea Grimsel circulația se face printre adevărați munți 

de zăpadă
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