
BILANȚ ÎN ÎNTREPRINDERILE

Șl ȘANTIERELE REGIUNII ARGEȘ
întreprinderile și 

șantierele de cons- 
strucții din regiunea 
Argeș întîmpină ma
rea sărbătoare a Eli
berării cu noi suc
cese.

întreprinderea mi
nieră Rm. Vilcea 
raporta, la 16 august, 
îndeplinirea planului 
pe 8 luni. Producti
vitatea muncii a în

registrat o creștere 
de 12,7 la sută, iar 
economiile la prețul 
de cost sînt de 
1.833.000 lei. Cele mai 
bune rezultate au 
fost obținute de co
lectivele sectoarelor 
din Brezoi și Ocni- 
ța. Și constructorii 
hidrocentralei de pe 
Lotru au depășit 
sarcinile de plan la 
producția globală pe

primele 7 luni cu 
15,7 la sută. Țesăto
rii de la Textila Pi
tești și ai unităților 
cooperației meșteșu
gărești au dat peste 
plan peste 72.000 
m p țesături de 
bumbac și lină. U- nitățile exportatoare 
au depășit sarcinile 
cu produse în valoa
re de 62,8 milioane 
lei.

SUCCESELE MINERILOR
BAIA MARE. — Colectivele 

exploatărilor aparținînd Combi
natului minier Baia Mare, se 
prezintă cu un bilanț bogat in 
realizări in întîmpinarea aniver
sării eliberării patriei.

Producția marfă obținută su
plimentar însumează aproape 
10 000 000 lei, iar volumul de 
minereu brut extras preparat 
depășește cu circa 25 000 tone 
prevederile planului la zi.
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Tînăra Neli Băloi, harnică țesă
toare la Cooperativa „Arta popu

lar ă“ din Craiova
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ȘI PLOIEȘTI

„Și eu am văzut cîrdurile de 
dfopii — exclama cu îneîntare 
Odobescu în „'Pseud.o-Kinegheti- 
kos“ — cutreierînd Cu pas mă
runt și cu capul ațintit la pază 
acele șesuri fără margine, -prin 
care aerul rarefiat în unde dia
fane sub arșița soarelui de vară, 
oglindește ierburile și bălăriile 
din depărtare și le preface, di
naintea, vederii fermecate, în ce
tăți cu mii de minarete, în pala
te cu mii de îneîntări". Și por
nind mai departe, în căruța cu 
coviltir de papură împletită, O- 
dobescu scria: „De cu zorile, 
atunci cînd rouă stă încă anina
tă pe firele de iarbă, ea (căruța 
n. n.) s-a pornit de la conacul 
de noapte, de la coliba unchia- 
șului mărunt, căruia îi duce a- 
cum dorul Bărăganul întreg (a- 
luzie la circiuma unchiașului 
Dor-Mărunt, împrejurul căreia 
s-a întemeiat un sat; acolo tră
geau mai adesea vînătorii din 
Bărăgan) și tocmai cînd soarele 
e deasupra amiazului, ea soseș-

ARCADIA
te la locul de întâlnire al vînă- 
torilor.v“
.. Și, ajuns în culmea extazului, 
scriitorul strigă fericit „Et in 
Arcadia ego" („Și eu am fost în 
Arcadia !“)

Au trecut aproape o sută de 
ani de cînd ieșind de sub teascu
rile tipografiei, cartea lui Odo
bescu ne desfată prin admirabila 
descriere a ceea ce va fi fost 
Bărăganul în vremurile de de
mult, acea minunată țară a feri
cirii, vînătorilor, o Arcadie cu ni
mic mai prejos decît cea pe care 
și-o imaginau anticii.

Am pornit și noi spre Arcadia 
din inima Bărăganului și am po
posit în satul cu nume de po-

a 
de

veste. Dor-Mărunt, mărturie 
ctitoriei bătrânului hangiu 
care Odobescu amintea cu nos
talgică pioșenie. Dor-Mărunt, 
simbol al Bărăganului pustiu de 
altă dată, este și astăzi — ase
menea picăturii de apă în care 
trăiește zbuciumul nedomolit al 
mării — o mostră elocventă a 
fertilei câmpii românești renăs
cuta sub soarele socialismului. 
Satul care numără azi 7 000 lo
cuitori se mîndrește nu numai 
cu imnul odobescian, ci și cu 
faptul că de ani de zile consti
tuie obiețet de stimă și admirație 
pentru toate cele 515 coopera-

■ tive agricole de producție ‘ale 
legiunii București. La Dor-Mă

runt se obțin cu consecvență 
cele mai mari recolte de po
rumb. anul trecut cooperativa a- 
gricolă de aici obținînd pre
miul I pe regiune (se pare că re
cordul regional poate fi în egală 
măsură omologat ca record na
țional) și Ordinul Muncii (pen
tru o producție de 5 141 kg po
rumb boabe la hectar, obținută 
pe o suprafață de 1014 ha, în 
cultură neirigată).

Pe locurile în care hălădui au 
cândva în voie bălăriile, ciulinii 
și dropiile, Bărăganul rodește azi 
sub semnul mecanizării și chi
mizării cît nimeni n-ar fi îndrăz
nit cândva să viseze. O femeie, 
Toma Eleonora, șefa unei bri
găzi de cîmp de la Dor-Mărunt, 
a obținut de pe 134 ha o recoltă 
de 3 480 kg grîu boabe.

După î 
și agrar, 
Mărunt 
8 000 000 
blu fața 
rea ; cei 
ceputul anului ca fiind valoarea 
zilei-muncă vor crește pînă la 
45 lei în decembrie, cînd se va 
încheia calendarul lui 1967.

Halte păgubitoare
In cele trei institu

te de învățămînt su
perior din Tîrgu-Mu- 
reș se fac intense 
pregătiri pentru des
chiderea noului an u- 
niversitar. Se lucrea
ză la zugrăvirea săli
lor de cursuri, cămi
nelor și cantinelor, 
iar în laboratoarele 
de cercetare științifi
că, precum și în cele 
de lucrări practice, 
se instalează noi a- 
parate moderne. In 
aceste scopuri sînt 
alocate fonduri în 
valoare de peste 3 
milioane lei. La In
stitutul de medici
nă și farmacie din 
localitate, unde nu
mărul studenților din 
anul I va fi cu 15 la 
sută mai mare decît 
în precedentul an u- 
niversitar, sînt ame
najate noi săli de 
clasă, un laborator 
centralizat pe disci
pline de studiu -și de 
cercetare. Se preco
nizează, de asemenea, 
să înceapă lărgirea 
spațiului de lucrări 
practice pentru cate
dra de chimie anali
tică din cadrul Fa
cultății de farmacie.

IOAN VULCAN

wîntre cîmp și piață
PITEȘTI. Cel mai soli

citat punct de aprovizio
nare cu legume și fructe 
din oraș este piața situată 
în cartierul București. De 
aici pornesc spre 
riile gospodinelor 
tante cantități de 
și fructe de toate
Sînt acestea suficiente și 
de bună calitate ?

bucătă- 
impor- 
legume 

soiurile.

C. PRIESCU 
AT. TOMA

(Continuare în pag. a Ill-o)
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obișnuinței
S. a hotărit 

via- 
face 

nici un proces

un semestru economic 
cooperatorii din Dor- 
fac bilanțul : peste 

l lei venit, aproape du
de cît arată planifica- 
32 lei calculați la în-

tru a răspunde la în
trebarea de mai sus, co
respondentul nostru regio
nal a înSoțit în cursul unei 
zile gospodinele din Pitești 
la cumpărături.

Prima constatare : deși 
în urma hotărîrii s-a înre
gistrat o îmbunătățire a 
pieții, totuși, mai continuă

să persiste neajunsuri. Ne
mulțumiri mai mari și 
frecvente sînt din cau
za roșiilor. Iată în a- 
cest sens părerea unei gos
podine, S. Popa : „Roșiile 
sînt moi, culese de mult, 
sau prea verzi, ori mărun
te, iar prețurile sînt destul 
de mari pentru acest se
zon...".

Intre 
și cele 
agricole 
preferă 
urmă, pentru că „au mar
fă mai bună și servesc mai 
frumos". Produsele desfă
cute prin OVLF, ca urma
re a lipsei de operativi
tate în colectarea și trans
portul la timp pe piață, a 
proastei lor întrețineri în 
depozite, își pierd din ca
litate. De exemplu, pe ta
raba unității 36 OVLF era 
prezentată o ladă cu pru
ne complet stricate și una 
cu pere putrezite. Tînăra 
vînzătoare Vasilica Popes
cu era de-a dreptul revol
tată : „Ni se aduce marfă 
necorespunzătoare la... ca
litatea I. Vine deja strica
tă și totuși trebuie să o 
vindem Ia această catego-

unitățile OVLF, 
ale cooperativelor 
cumpărătorii le 

aici pe cele din

SĂRUTUL
ISTORIEI

Traian Coțovei

SIDERURGIȘTII

HUNEDOREM

Pe fața senină a Mării — 
pe fața strălucitoare a ora
șelor Mării ; pa fața lanuri
lor și pe fața podgoriilor 
Dobrogei ; pe chipul imens 
și blind al Bărăganului. în 
limpedea oglindă a Oltului
— pe troițele și pe sondele și 
magistralele electrice ale Ol
teniei; pe icoanele și porțile 
înalte ale Maramureșului ; 
pe Porțile de Fier și pe înal
tele altare ale Carpaților ; 
pe Curtea de Argeș, peste 
mînăstirile Bucovinei și pes
te Cîmpia Libertății ; pe 
hidrocentrala Argeș și zi
durile Bicazului, pe frun
te» încununată a Hune
doarei — pe fața orașelor 
și pe fața tuturor grădinilor; 
pe fața și în ochii copiilor, 
pe pieptul tuturor mamelor
— pe întregii Romanii
— am văzut ! — am văzut

cu toții în amiaza acestei 
veri strălucitoare luminile, 
torțele și flăcările sfinte — 
uriașa lumină de la Mără- 
șești. Am auzit Imnul Ero
ilor și am cîntat Imnul Eroi
lor. Am văzut Istoria arzînd 
cu uriașă, albă flacără — 
ca o uriașă comoară — a- 
proape fără să cuprindem cu 
mintea cîtă ureînd din a- 
dînc — și cîtă izbucnind din 
noi, străluminată. străluci
toare.

Am recunoscut cu toți fo
cul sfînt — Conștiința noas
tră milenară — veșnicia 
noastră, greaua noastră dem
nitate în lume.

în uriașa albie a bătăliilor 
— în uriașa, veșnica Valea 
Albă. „Valea osemintelor", 
cu care a fost înzestrată de
(Continuare în pag. a Ill-a)

DEVA (de la corespondentul 
nostru).

Constructorii mani cetăți de 
oțel a Hunedoarei, colectivul de 
muncitori, tehnicieni ți ingineri 
de la I.CS H. care in decursul 
anilor ți-a cițtigat un bun renu
me, sînt ți acum la înălțime. In 
cinstea zilei de 23 August ei au 
terminat construcția poștei 
pneumatice, a fi dată
in folosință trimestru
lui al IV-lea, care face legătura 
intre laminorul bluming și labo
ratorul central pentru efectuarea 
rapidă a analizelor chimice ne
cesare. Acum cît ev a zile a fost 
terminat un alt obiectiv cu ter
menul de dare în funcțiune în 
trimestrul IV — complexul co
mercial, în valoare de peste 
4 milioane lei, compus din ma
gazin alimentar cu autoservire, 
unități de legume, fructe, carne, 
pîtne, restaurant etc. Avansuri 
importante față de grafic sînt în
registrate și la construcția pavi
lionului tehnico-administrativ de 
la Uzinele „Victoria" Călan.

în definitiv, obiș- 
rinței i s-a făcut cel 

mai mare elogiu când 
a fost botezată „a 
doua natură". Dar 
nu și în dragoste. In 
domeniul sentimente
lor, ea este citată de 
obicei într-un anume 
sens peiorativ... La 
întrebarea „o mai iu- ■ 
bești ?" sau „îl mai ! 
iubești ?“ se răspun- 
de uneori ca o scu
ză : „după atâta
timp... e mai degra
bă o obișnuință". Cu 
alte cuvinte, dragos- I 
tea — cu tot corte- 1 
giul ei de efuziuni și < 
frumuseți inedite — | 
o fi fost cîndva, ni-

mic de zis. dar de la 
o vreme n-a mai ră- 

’ mas de cit.-. Decît a- 
cest ciudat sentiment 
cu aparențe cu mult 
mai plate, lipsit de a- 
urâ și miraje. care 
poartă numele „obiș
nuință". Nimeni nu-i 
ignoră tăria — se 
știe cât de greu îți 
vine să te desparți 
de omul lîngă care ai 
stat alături mulți ani, 
— dar mulți îi neagă 
echivalența cu dra
gostea propriu-zisă.

Se prea poate să 
fie uneori așa. Dar 
să ne gîndim.o clipă: 
dacă trebuie să stai 
alături de un om ca-

re nu-ți inspiră ni
mic, oare timpul ac
ționează în favoarea 
păstrării acestei do
rințe ? Nu cumva. 
dimpotrivă ? Există 
oare o obișnuință re
ală față de ceva sau 
cineva care nu-ți o- 
feră un motiv anume 
de a te lega de el ?

In caz că la aceste 
întrebări veți răs
punde : „nu" (și așa 
e firesc), atunci „pu
terea obișnuinței" ca
re te ține lîngă fiin
ța pe care „cîndva ai 
iubit-o", nu însem
nează că o mai iu
bești și acum ? Nu 
cumva, deci acest

substantiv definește 
un sentiment viu, ca
re și-a schimbat doar 
aparența, păstrindu-și 
intactă substanța ?

Un caz din mul
te, consemnat în car
netul meu acum 
vreun an. A interve
nit o „femeie nouă" 
în viața tînărului in
giner A. S. de la un 
institut de proiectări 
din București. Totul 
părea că-i pledează 
pentru „marea dra
goste" : multă atrac
ție, clipe frumoase 
petrecute împreună 
(rare, de altfel, și 
poate prin aceasta 
mai deosebite), va-

lența spiritelor noi... 
ș. a. ; ’ - ■
„să-și schimbe 
ța". Nu-i vom 
aici 
moral, căci nu despre 
aceasta e vorba. Nu 
o vom învinui nici pe 
„cealaltă", fiindcă ar 
însemna să intrăm în- 
ti-o zonă a proble
mei. Să urmărim fi
rul cel mai drept al 
acestei întâmplări. 
După un timp, a în
ceput dorul după fe
meia de la care ple
case. Las la o parte î 
mustrările de conști- ! 
ință și orice altceva, ■ 
e vorba de dor, adi- I 
că de acel simțămînt1

SE DEZVOLTA UZINA
DE MEDICAMENTE BUCUREȘTI

La Uzina de medicamente 
București a fost realizată o 
nouă secție de condiționare a 
medicamentelor intrată în pro
ducție cu 6 luni înainte de 
termen. Aici se vor prelucra 
anual importante cantități de 
medicamente comprimate — 
aminofenazonă (piramidoane), 
noraminofenazonă (novalgin) 
vitamina C, antinevralgice, pe
nicilină V ș.a. Se vor înfiola 
de asemenea 100 milioane de 
fiole pe an cu diferite soluții

injectabile : papaverin, vita
mina C, novalgin, ser fiziolo
gic, etc.

Secția este dotată cu utilaje 
moderne care permit o fabri
cație automată; pregătirea, 
umplerea și închiderea fiole
lor se execută complet auto
mat, iar transportul în toate 
fazele tehnologice se face pe 
benzi rulante. Subsecția „Ta
blete** este dotată cu aparate 
de granulare cu mare randa
ment, iar uscarea materiilor 
prime (granule, prafuri) se re-

alizează în uscătoare în pat 
fluidizat (pneumatice). Mași
nile de comprimate oferă po
sibilitatea unei fabricații ra
pide și de calitate superioară. 
Ambalarea comprimatelor se 
face in flacoane de polistiren 
antișoc și in folii termosuda- 
bile din celofan sau alte ma
teriale.

Urmărirea producției 
noua secție se face de la 
tablou de comandă, unde
înregistrează întreaga produc
ție realizată cit și timpul e- 
fectiv lucrat de fiecare ma
șină. De asemenea, prin mij
loace interfonice de comuni
cație, se face o legătură ope
rativă intre secțiile productive 
și cele de întreținere, aparate 
de măsură și control, depozite 
de materiale etc.

la 
un 
se

I

I

I
I
I
I

(Continuare în 
pag. a ll-a)

V. RAVESCU 
I. TEOHARIDE

LA

IOXEL HRISTEA

FOTBAL

(Continuare în 
pag. a IlI-a)

cadru 
meciurile pri- 

celei de-a

care însoțește dra
gostea. Bine, dar pe 
aceea n-o mai iubea, 
o spusese limpede, 
stătuse lingă ea un 
număr de ani pur și 
simplu din puterea 
obișnuinței I Și iată 
că a fost de ajuns ca 
„noua tentație" să-și 
c o n su m e ineditul, 
pentru ca să simtă, 
tot mai imperios, ne
voia de a reveni...

Conform termino
logiei folosite la în
ceput, s-ar putea 
spune că aici a în
vins... „puterea o- 
bișnuinței". Permite- 
ți-mi să mă îndo
iesc. O forță de a- 
cest fel n-ar fi putut 
învinge ceea ce se 
părea că e o mare

Azi, șase orașe din țară 
vor găzdui într-un 
sărbătoresc 
mei etape a 
50-a ediții a diviziei națio
nale de fotbal.

Vă prezentăm în pagina 
a IlI-a o convorbire cu 
prof. Angelo Niculescu — 
director tehnic al Federa
ției române de fotbal.

I



pentru consumatorii orașuluiMai multă apă

«structurarea învăța
tului superior, care se 
ionizează, are în vede- 
nai multe scopuri, în- 
care cel mai important 

de un spor calitativ 
care trebuie să-1 do- 
lească în scurt râmp în- 
imîntul universitar. Cu 
cuvinte, se tinde prin 

urile care se vor a- 
ta în urma largilor 
bateri care se poartă, 
o parte, cît mai mare 
cei pe care universi- 

a îi licențiază să lu- 
e nemijlocit în dome- 

cercetării științifice 
toare și această mun- 
să o înceapă încă de 
băncile amfi teatrelor, 
versitatea va deveni nu 
r un Ioc unde face to
mul pentru munca 
toare, ci chiar cadrul 
tei munci. Se delimi- 
ă astfel tranșat deose- 
a dintre universitate și 
la medie, care este în 
iul rînd una de me- 
i. Ne amintim ceea ce 
i Dimitrie Guști încă 
928 : „Invățămîntul u- 
rsitar este deci o me- 
i, avînd ca scop ultim 
dica spiritele deasupra 
nștințelor tradiționale, 
amănunt, pentru a le 

vrednice de acea 
uitate care este facul- 
a de a cugeta prin sine 
și și a naște idei per- 
tle“. Pentru ca acest 
derat superior să ca- 
! împlinire deplină so- 
n a fi necesară revizui- 
unor structuri univer-
e. i
a trebui, în primul 
, după părerea noastră 
îtică nouă asupra can- 
itului care se prezintă 
itra la facultate, exa- 
iul de admitere tre- 
îd să fie unul prin ca- 
icesta își dovedește nu 
icitatea de memoriza- 
ei puterea de interpre- 

și intuiție, atașamen- 
profund la profesiunea 
să. Oricînd o lacună 
erudiție se poate ușor 
ipera, cu greu sau nici- 
tă însă una care ține 
lotarea spirituală. Cînd 
?ele mai multe facul- 
se prezintă un număr 

candidați cu mult peș- 
locurile existente tre- 
î făcut orice efort de 
selecționa numai pe 
chemați. Antrenarea la 
mai greu examen uni- 
iitar — examenul de 
litere — a celor mai de 
îtigiu profesori — și 
a lectorilor și asisten- 

■ cum se făcea de re- 
i pînă acum și care 
i natura lucrurilor sînt 
iți de o experiență prea 
ată — ar micșora e- 
îi toleranța de eroare 
care va trebui oricum 
admitem, pe deasupra 
la proaspătului student 
in gir pe care datoria 
morală va fi să-1 vali- 
e ulterior. Din capul 
ilui studentul se simte 
elevul unui mare ma

ro. Examenul de admi- 
înseamnă mult mai 

It decît o verificare de 
oștințe, e mai degra- 
un examen al examina- 
tlui care intuiește fa
in spirit, fie chiar și 
mar, virtuți deocamda- 
latente pentru cerceta- 
posibilități uriașe pen- 
mai tîrziu. Examenul 
admitere angajează 

fund și în chip egal a- 
pe candidat cît și pe 
minator. Experiența 
iă în acest sens, atît 

tradiția noastră uni- 
dtară cît și din străină- 
!, trebuie avută în ve- 
e. La unele universități 
ine, unde examenul de 
litere se dă prin me- 
a chestionarelor scrise, 
Lte din întrebări 
prima vedere cu 
•ărtate de natura 
>r pe care le va
didatul și ele se referă, 

pildă, la tenacitatea 
gradul de consecven- 
pasiuni, cinste, socia- 

tate etc., toate însă ne- 
ite de înțeles pentru 
ele, conjugate cu răs- 
isurile la întrebările e- 
țiale și transpuse în- 
in mediu academic vor 
ta mai repede să intu- 
i pe viitorul intelectual 
creator de mîine.
lităm iar din Guști, din 
Iași articol ca mai sus : 
jrin obișnuința de a fi 
știincios, prin conștiin- 
responsabilității oricărei 
mări bine cumpănite, 
i stăpînire de sine, 
] modestie și demnita- 
e creează caracterele și 
a elită de care sociela- 
contemporană are atî- 
nevoie“.

’ot să dau exemplul u- 
coleg, astăzi cercetător 

unoscut, care a dat de 
ori la rînd admiterea 

a reușit doar a patra 
ă cînd s-a decis să în- 
e o lecție tristă, aceea 
a se baza exclusiv pe 

morizare.
)acă se va înlesni prin 
suri aparente pătrunde- 

pe porțile facultăților 
nai a celor care văd în 
diu o datorie și în uni- 
sitate un cadru de un
iși pot lua zborul în 

imul științelor atunci o 
mă de aspecte discuta
și paradiscutate vor 
pare din vedere ca nea- 
lite. Va dispare atît dis- 
:ata și puerila, pentru 
diul universitar, proble- 
i a frecvenței și o dată

sînt 
totul 
știin- 
urma

INVĂȚAMINTUL
UNIVERSITAR

cu ea aceea a timpului li
ber, vor fi mai evidente, 
dacă nu total evidente, ca
litățile corpului didactic, 
profesionale ca și pedago
gice. Cînd competenta și 
prestigiul profesorului nu 
sînt puse la îndoială, a 
invoca frecvența obligato
rie la curs e o jignire atît 
pentru cel care predă cît 
și pentru studenți. La 
cursurile lui Pîrvan, Den- 
susianu, Petre Andrei, Că- 
linescu și atâția alții nu era 
obligatorie frecvența...

A normaliza programa 
în așa fel încît pentru fie
care facultate să fie cel 
mult cinci, șase cursuri 
fundamentale predate pe 
întreaga durată cît ține fa
cultatea și alte în jur de 
15—20 cursuri „facultati
ve", dar cu obligația de a 
susține la cel puțin 10 
dintre ele examen (indife
rent în care an de studiu), 
va face, credem, repede 
dovada că prelegerile cui
va nu se bucură de nici 
un auditoriu și atunci va 
fi foarte ușor de depistat 
motivele, care nu pot fi 
decît două : ori cursul este 
anacronic, ori cel care-1 
predă iiu are vocație. Pen
tru că poți fi un cercetă
tor bun, sau un inginer 
bun, dar nu în același timp 
și un profesor bun.

Cînd, deci, Universita
tea contează pe studenții 
ei, pentru că i-a selectat 
pe cei mai dotați, și pe 
profesorii ei, pentru că 
i-a impus prestigiului ge
neral, cînd relația care se 
stabilește între aceștia e 
una de colaborare creatoa
re, diferența dintre ei fi
ind numai graduală, mai 
rămîne o singură proble
mă esențială : întocmirea 
unor programe adecvate, 
mobile, prin ele însele 
deschizătoare de căi de a- 
firmare.

Vom încerca în cele ce 
urmează pentru a ne ilus
tra ideea, o schiță de pro
gram pentru facultățile u- 
manistice (litere, istorie, 
filozofie).

Preconizăm : A) Cinci 
cursuri fundamentale, o- 
bligatorii pentru toate, și 
anume :

1. Literatură română
2. Literatură universală
3. Istorie. Națională și 

universală
4. Filozofie și științe so

ciale
5. Arte (plastică, arhi

tectură. muzică, film)
a) Fiecare curs va fi 

defalcat pe durata a cinci 
ani ;

b) Examenul la un ase
menea curs se poate sus
ține cînd studentul se so- 
ccate pregătit, în fata co
misiei formată din profe
sorii care predau întregul 
curs. Se pot susține și exa
mene parțiale.

c) Pentru Facultatea du 
istorie, cursul de literatu
ră universală poate fi con
topit cu cel de lite
ratură română prevăzîn- 
du-se cursuri distincte de 
istorie națională și de is
torie universală. La fel 
pentru Facultatea de filo
zofie unde se poate pre
vedea un curs fundamen
tal de filozofie româ
nească.

d) In acord cu specifi
cul ei, fiecare dintre fa
cultăți mai poate introdu
ce un curs fundamental, 
arheologia, la istorie, so
ciologie — la filozofie etc

B) Pentru fiecare facul
tate vor ființa pe întrea
ga durată de studii 15—20 
de cursuri „facultative", 
care prin natura lor vor 
completa cursurile funda
mentale și vor da specifi
cul facultății respective. 
Dăm un exemplu pentru 
facultatea de litere. 
Cursuri facultative de: 
estetică, literatură compa
rată, studiul unui singur 
scriitor, istoria ideilor cri
tice, folclor românesc, 
folclor comparat, etnogra
fie, sociologie, dialectolo
gie, lingvistică, matemati
că, istoria limbii, stilistică, 
filologie romanică, lingvis
tică generală, logică, di
plomație, un curs de ști
ință generală etc.

a) Fiecare din aceste 
cursuri „facultative" vor 
fi predate pe durata unui 
singur an, de regulă ele 
aleg doar o temă vastă din 
ceea ce cuprinde noțiunea 
generică și o dezbat pînă 
la epuizare. De la an Ia 
an tema va trebui pe cît 
posibil schimbată.

b) Rostul lor e de a da 
o metodă sigură de cerce
tare pentru domeniul res
pectiv ;

c) Studentul e obligat 
să susțină examenul doar 
la 10 dintre ele, la ale
gere :

d) Opțiunea studentu-

lui va da acestuia însuși 
direcția de specialitate. De 
pildă, studentul de la li
tere care va dori să se de
dice studiului folclorului 
va opta în chip natural 
spre următoarele cursuri 
„facultative" : folclor ro
mânesc, folclor comparat, 
etnografie, dialectologie, 
estetică, stilistică, sociolo
gie (deci 7 cursuri) și, 
după preferințe mai pu
țin explicabile, la încă trei 
din celelalte circa opt

C) Studentul este obli
gat să participe numai la 
seminariile înrudite cu 
cursurile care-i dau spe
cializare.

Care ar fi avantajele u- 
nei astfel de programe ?

1. Este reperată la stu
dentul bun. dotat, perseve
rent și nu Ia cel mediocru, 
cum se pare că a fost pînă 
acum. Lucrul acesta

iese din faptul că încă din, ’ 
capul locului studentului i’ 
se afirmă maturitatea spi
rituală, din moment ce 
are dreptul la opțiune și 
programa îl ajută, prin 
structura ei, să-și desăvâr
șească înclinațiile.

2. In cazul ci studen
tul va audia toate cursu
rile necesare susținerii e- 
xaineneior. numărul aces
tora nu va trece, pe du
rata întregului proces de 
învăță mint, de 15. Adău
gind la acestea obligativi
tatea. de asemenea pe în
treaga durată a facultății, 
celor 7—10 seminarii

acest fel va fi mai mult 
decît rezonabil.

3. Poribilitatea de a m»- 
ți®e euffiennl la timpul 
ciad ttadentu! se socoate 
singur apt pentru acesta 
(in orice caz nu după tre
cerea celor cinci ani !) va 
putea duce la situația ca 
pentru cei mai dotați pe

Mai sînt și alte avan
taje care emană din în
tocmirea unei astfel de 
programe și adaptarea u- 
nui sistem asemănător. 
Cum, de asemenea, și ne
ajunsuri care vor trebui a- 

; justate de cei competent!. 
N-am intenționat decît sa 
dăm o idee despre cum 
credem că ar trebui nor
malizate rosturile învăța- 
mîntului universitar. Gîn- 
durile celor mai de seamă 
dascăli din tradiția noastră 
universitară vor trebui și 
ele examinate pentru că 
conțin sugestii de mare in
teres. Iată, de pildă, ce 
spunea intr-un discurs ți
nut în 13 mai 1945 mare
le matematician care a 

■ fost A. Myller, pe atunci 
1 rectorul Univerritățn ie

<• f* i.
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modernă

Centrală electrică

a altor

ECOURI

Eșalonarea lucrărilor 
de construcție și 
montaj în mai multe 
etape, va crea posi
bilitatea ca, ince- 
pind din trimestrul 
IV al anului viitor, 
două grupări cu o 
putere instalată de 
158 megavați, la un 
loc, să producă în 
limitele prevăzute 
pentru etapa întiL 
In etapele următoa
re noua centrală, 
care va fi racordată 
Ia rârtemul energetic 
natioMl. va funoxa 
energie electrică și

MIC

Despre ultrasunete se vorbește 
de multă vreme și s-ar putea 
spune că aceste „sunete care ou 
se aud" au făcut în general mult 
zgomot în junii lor. în industria 
grea. în electronică, în cerceta
rea spațiului cosmic, în mediană 
în oceanolngie, ultrasunete^* cu
nosc astăzi numeroase uhkzări

Una din ele poate părea la 
prima vedere ciudată, dar este 
foarte logică și ușor explicabila 
din punct de vedere științific: 
folosirea ultrasunetelor în loc de 
săpun sau de deterzențt De fapt, 
o experiență simplă în legătură cu 
aceasta a fost prezentată încă de 
acum zece sau cincisprezece ani. 
O rufă murdară era scufundată 
într-un vas de sticlă, plin cu 
apă. Asupra ei era pusă să ac
ționeze o sursă de ultrasunete. în 
cîteva secunde murdăria din rufă 
trecea în apă: vibrațiile rapide 
desprindeau de țesătură toate 
particulele anexate.

Pe atunci, aceasta reprezenta o 
simplă experiență de laborator... 
Astăzi, ultrasunetele au intrat

(Urmare din pag. I)

rie. Avem roșii de trei zile 
care și-au pierdut aspectul 
comercial. Cine cumpără 
asemenea marfă ?“

De ce se întîmplă așa ? 
Un răspuns l-am găsit 
chiar în apropierea chioș
cului. Cîteva lăzi cu roșii 
de toată frumusețea stă
teau în soare, fără stăpîn. 
„Le dau eu, mai tîrziu — 
ne-a explicat senin mer
ceologul Ion Lăzăroiu. A- 
cum nu le primește ni
meni, sînt destule".

în aceste condiții este 
firesc ca pașii gospodine
lor să se îndrepte spre ta
rabele cooperativelor agri
cole și ale producătorilor 
particulari care prezintă 
marfă proaspătă și de mai 
bună calitate, dar în can
tități destul de mici. Aici 
se formează rînduri inter
minabile. Am constatat, 
de asemenea, că alteori a- 
provizionare se face la 
ore tîrzii. Cei care cumpă
ră sînt nevoi ți să aștepte 
preluarea mărfii. Mai bine

ULTRASONORE
de-a dreptul în acțiune. Astfel, 
ele au fost puse să curețe de ru
gină toate piesele — șuruburi, 
buloane. filtre etc. — din părțile 
scufundate ale vaselor sau sub
marinelor. Actualmente este în 
construcție o instalație mobilă 
pentru a curați, prin ultrasunete, 
vehiculele spațiale (sateliți, rache
te, cabine) la întoarcerea lor din 
spațiu sau în vederea dezinfecției 
lor totale înainte de plecare. A- 
parate cu ultrasunete sînt astăzi 
întrebuințate pentru a curați a- 
paratele fotografice, aparatele de 
copiat sau mărit fotografiile, cal
culatoarele electronice, toate pie
sele fragile ale aparatelor elec
tronice modeme.

Aceasta. în ce privește utiliză
rile industriale. Dar specialiștii 
prevăd și numeroase întrebuin
țări în alte domenii.

Astfel, se voi construi instala
ții mici de ultrasunete care vor 
seni la spălatul rapid și total al 
rufelor, al vaselor etc. Instalate 
în garaj, ele voi curăța în cîteva 
secunde mîinile îmbîcsite, fără a

se folosi nici apă, md 
spălătoriile mecanice, 
rea acestor instalații va 
foarte mult timpul necesar pen
tru a obține hainele p rufele cu
rate.

De curind, ultnMneteăe au fost 
folosite și îr legătură, de aatldatâ, 
cu alimentația. Vetennaxz de la 
universitatea din Queensland (în 
Australia) au pus la punct un 
aparat ultrasonic portativ, cu a- 
jutorul căruia se poate măsura 
rapid cantitatea de grăsimi con
ținută în corpul unui animal sor
tit abatorului. Ecoul undei ul- 
trasonice, înregistrat este inter
pretat conform unei diagrame 
care arată cu precizie cantitatea 
de grăsime prezentă, raportata 
la țesutul muscular. Acest aparat 
va aduce servicii neprețuite în 
vederea alegerii rapide a mima, 
lelor necesare industriei.

Iată numai câteva diu noile uti
lizări ale sunetelor care nu se 
aud.

LEONID PETBESCU

Noile instalații industriale puse 
în funcțiune și numeroasele 
blocuri de locuințe din orașul 
Ploiești construite in ultimii ani 
au ridicat, pe bună dreptate, 
problema alimentării cu apă po
tabilă. Pentru a nu se ajunge 
la crearea unui regim redus de 
apă în această localitate, specia
liștii, împreuna cu edilii orașului, 
au studiat posibilitatea creșterii 
debitului de apă din instalații.

Din aceste studii și cercetări atît 
întreprinderile industriale cit și 
cetățenii orașului au ieșit în cîș- 
tig. Pînă acum în partea vestică 
a orașului Ploiești au fost forate, 
executate și date în funcțiune 10 
noi puțuri moderne, care au în
ceput să „producă' cu întreaga 
lor capacitate ; în prezent se face 
proba tehnologică a unui rezer
vor care va asigura o rezervă de 
apă de peste 10 000 m.c. A-

ceasta din urmă este des
tinată folosirii în timpul scăderii 
debitului de apă în cazul unor 
accidente tehnice industriale ori 
de secetă.

Este demn de reținut însă că 
cele 10 noi puțuri de apă, deja 
puse la „treabă", pulsează acum 
zilnic in păienjenișul de rețele al 
orașului Ploiești, pînă la ultimele 
etaje ale noilor blocuri de locu
ințe, cu peste 26 000 de m.c. de 
apă mai mult decît înainte.

Bre»

e

MARINARII CU TOATE

PlNZELE SUS

CONSTANȚA (de 
pondentul nostru).

Datorită acțiunilor întreprinse 
de către Consiliul de coordonare 
a activității portuare, 
depuse de marinari 
unitățile din portul Constanța au 
obținut realizări importante în 
îndeplinirea principalilor indica
tori ai planurilor economice. 
Printr-o mai bună folosire a mij
loacelor mecanizate au fost 
manipulate de la începutul anu
lui și pînă tn prezent, cu aproa
pe 1 milion tone mai mult de- 
•âa» h rit*țitul ortului t-ecut, 

pnmsrde ți Inririle la silozuri 
9-au făcut intr-un ritm care a in- 
gădutt in permanență folosirea 
cu maximum de eficiența a spa
țiilor, timpul de operare a nave
lor s-a redus. Valoarea economii
lor la prețul de cori înregistra
tă in această perioadă in cadrul 
Direcției navigației maritime 
Constanța se ridică Ie circa 
5 500000 lei, iar a beneficiilor 
peste plan la mai mult de 
2 500 000 lei.

și muncii 
și docheri.

Pe Valea Prahovei

O NUNTĂ

DE AUR
Stau amândoi în fata cased, 

pe banca de brad, urmărind 
cu ochii vii, poteca pe unde 
urmau să sosească invitații. 
Bătrânului îi părea rău că 
nu mai trăiesc lăutarii care 
i-au cîntat nunta cu cinci
zeci de ani în urmă. Bătrâna 
se tînguia și ea „că, prin 
cele lăzi’, nu și-a mai găsit 
beteala si coronița care i-au 
împodobit fruntea, atunci, la 
totiia nuntă.

In odaia mare, masa a foet 
întinsă din zori. Darurile pă
mântului. izvorâte din mii ni 
harnice, au curs și s-au re
vărsat din belșug, peste tot 
Iată... vin invitații ! Mai în
tâi. fiii. Nicolae. Ion și Eu
genia. nurorile, Ileana și Va- 
silica. apoi o droaie de ne
poți și de nepoate, unii din
tre ei însoțiți de soții și de 
copii. Doi cercetași spun din 
lăute cântecele anilor de 
demult. Ochii octogenarilor 
sărbătoriți se umezesc.

In jurul mesei, pe scaune 
stau nuntașii după virste și 
după cinste, veniți laolaltă, 
să petreacă nunta de aur a 
părinților și-a bunicilor lor. 
Maria și Gheorghe I. Chițu, 
din comuna Cetățeni, raio
nul Muscel.

Plutește în odaie un miros 
plăcut de levănțică. Plutesc 
laolaltă, urări de sănătate și 
de viață lungă, cuvinte de 
duh, pline de stimă și dra
goste pentru cei doi sărbă
toriți.

„Mirii" închină voioși și 
își privesc, pe rând, urmașii. 
Pe fiecare dintre ei i-au le
gănat, i-au crescut cu dra
goste și cu dăruire, i-au fă
cut oameni.

în sufletele bătrânilor se 
trezesc gînduri legate de toa
te faptele care le-au înseilat 
viața de-a lungul celoi- cinci
zeci de ani de conviețuire. 
Si amintirile fac să tresară 
din negura anilor portretele 
și fotografiile care odihnesc 
pe pereții albi, sub arcuri 
șerpuinde de marame și de 
ștergare înflorate.

Gheorghe I. Chițu le pri
vește pe rând... Iată-1 în a- 
nul cînd s-a însurat cu Ma
ria. fiica Elenei și a lui 
Gheorghe Jigă, cei care au 
avut împreună trei fete și

doisprezece băieți. Iată-1 mai 
tîrziu ostaș, veghind cu ar- 
ma-n mină, la porțile Dra- 
goslavelor împotriva cotro
pitorilor. Iată-1 rătăcind îm
preună cu soția, pe drumu
rile Bărăganului, in căuta
rea unui loc de muncă, spre 
a-și crește cei șase copii. 
Iata-1 țapinar în munții Lea- 
otei sau phitas pe Dîmbo
vița...

._3i toate aceste amintiri 
care acum. învălmășite, îi 
răsar în minte din negura 
anilor, sădesc în ochii bă
trânului o lumină vie. aseme
nea unui curcubeu arcuit 
peste văi, după zile și zile 
de ploaie. Și lumina aceasta 
îi așează pe obraji un zim- 
bet tineresc, care-1 îndeamnă 
să-și spună gîndul.

— Anii au trecut ca apa. 
zice el ridieîndu-se, dar 
nu-mi pare rău că s-au dus, 
fiindcă n-am trăit degeaba. 
Iată-ne clți slntem aici, ’a 
masa aceasta. Pe voi, copiii 
mei, noi v-am crescut și 
v-am dat meserie. Ca niște 
valuri grele, multe necazuri 
ne-au lovit. Am indurat două 
războaie. Dar eu și Maria, 
mama voastră, n-am dat îna
poi. Ne-am așezat unul lingă 
altul, ne-am unit și am lup
tat cu credință pînă ce am 
biruit necazul. Așa să faceți 
și voi. Să vă înțelegeți în 
casă, cum m-am înțeles eu 
cu 
de 
nu 
zis
încolo". N-am tras unul „cea“ 
și altul „hăis". Să fiți oameni 
de casă și să vă iubiți fami
lia. Să aveți copii, să-i creș
teți sănătoși, căci ei sînt 
bucuria omului și mîndria 
țării.

Glasurile care urau „la 
mulți ani“ au răsplătit vor
bele bătrânului muncitor fo
restier, Gheorghe I. Chițu, 
care, alături de soția sa. Ma
ria, trăia, într-adevăr, un vis 
frumos, născut din înțelege
rea și din unirea lor. de-a 
lungul unei jumătăți de veac.

mama voastră cincizeci 
ani. Nu ne-am certat și 
ne-am hulit. Nu ne-am 
nici măcar „dă~te mai

NICOLAE NASTA

de o oră, mașina 21 — Ag 
— 3440 a stat în piața în-’ 
cărcată cu varză, în vre
me ce la chioșcuri și tara
be nu era o varză. Se im
pune respectarea măsurilor 
stabilite cu privire la a- 
provizionarea magazinelor, 
chioșcurilor și tarabelor 
OVLF în timpul nopții. A- 
cum, de foarte multe ori 
aceste unități se aprovi
zionează în jurul prânzu
lui.

PLOIEȘTI. Pentru a- 
provizionarea din abun
dență cu legume și zarza
vaturi a ploieștenilor și 
a celor din localitățile de 
pe Valea Prahovei, numai 
pentru trimestrul trei al 
anului OVLF din localita
te a contractat cu coopera
tive agricole din raza o- 
rașului și din raionul Plo
iești 1516 vagoane de le
gume și zarzavaturi, 150 
de vagoane de fructe, 99 
vagoane struguri și 100

HALTE PĂGUBITOARE
vagoane pepeni. Cifrele 
sînt impresionante și to
tuși multe gospodine con
tinuă să se aprovizioneze 
de la micii producători.

De ce cumpărătorii se 
îndreaptă mai mult spre 
tarabele producătorilor 
particulari ? Pentru a afla 
răspuns la această între
bare corespondentul nos
tru regional a făcut o... de
rulare a filmului de apro
vizionare și desfacere a a- 
cestor produse.

Ora 6,30. La magazinul 
OVLF nr. 55 Hală, al că
rui responsabil e Ion Dră- 
gan, a sosit o mașină cu 
legume... proaspete. Pri
vim cum se descarcă vine
tele, ardeii grași, roșiile. 
La suprafața lăzilor pro
dusele sînt frumoase, nu 
li se poate aduce nici un 
reproș. Pe fundul lăzilor 
însă, vinete și ardei rahi-

tici cu pete cafenii, cu în- șiile sînt crăpate, spre tei- 
ceputuri de alterare. Pe minație sînt pe jumătate
bonurile însoțitoare stă verzi. în plus, morcovii
scris : „Ardei (respectiv 
vinete) calitatea I. Expe
ditor : Cooperativa agrico
lă de producție Negoești". 
Responsabilul unității și 
cele două vânzătoare flu
ieră a pagubă. încearcă 
să descifreze numele re- 
cepționerului; imposibil.

— Iată de ce ne ocolesc 
gospodinele — ne spune 
tovarășul Drăgan. Sîntem 
nevoiți ca ardeii și vine
tele în loc de 2 lei, cota
te la calitatea a II-a, după 
starea în care se prezintă, 
să le valorificăm la 2,60 și 
respectiv la 2,80 lei cali
tatea I.

Am vizitat multe unități 
ale OLF, fie cele de pe 
platoul pieții centrale, fie 
din incinta halei, ori a al
tor piețe din oraș. Ace
leași „particularități". Ro-

verzi. în plus, 
sînt veștejiți, castraveții la 
fel. Usturoi, bame — nu 
se găsesc. Varza are cîte- 
va rînduri de foi de o cu
loare îndoielnică.

Sîntem la Negoiești. Aici 
legumele și zarzavaturile 
se string în grămezi imen
se. Stau pe cîmp în aștep
tarea camioanelor ORVLF 
-ului. „De ce nu le trans
portați cu mijloace pro
prii? Aveți 4 camioane la 
îndemînă, orașul e aproa
pe ! „Așa am încheiat mi- 
nuta cu ORVLF-ul" ne 
spun cei de aici. „Ei... nu 
se țin de cuvînt". în ace
lași timp dumneavoastră, 
producătorii, lăsați să se 
irosească atîta marfă care 
costă bani mulți și muncă 
multă.

Continuăm derularea 
filmului. Ne deplasăm și

la Strejnic. Cooperativa a- 
gricolă de aici este „cam
pioană" a produselor de 
proastă calitate. Dacă a- 
jungi la grădină, ai expli
cația completă a perfor
manței. Aici intri în lanu
rile de... buruieni. Roșiile, 
ceapa, vinetele și cartofii 
sînt rarități. Și, deși sînt 
evaluate cu indulgență de 
OVLF ca produse de ca
litatea a III-a, inginera 
Dinescu Ana se plînge 
împotriva valorificatorilor 
care nu înțeleg să-i treacă 
„marfa" și la calitatea a 
II-a și I. „De ce livrați 
produse de calitate infe
rioară ?“ „Dacă au crescut 
mici, ce vină am eu ? — 
spune inginera. Doar n-o 
să le cresc în palmă I".

Nu, bineînțeles. Dar a- 
vea obligația profesională 
elementară de a nu pleca 
Ia mare în perioada de 
vîrf a muncilor agricole

„uitînd" să dea cele mai 
mici indicații celor care 
rămîneau în unitate. Pen
tru a micșora pierderile a 
fost deschis un chioșc în 
piață, prin care se vînd 
cele mai bune legume. De
geaba. Lipsa de răspunde
re nu poate fi recuperată 
cu asemenea măsuri. Un 
calcul ad-hoc făcut îm
preună cu tovarășul direc
tor al OVLF-Ploiești, Tra
ian Negulescu, arată că 
livrînd pe piață produse 
de proastă calitate această 
unitate își micșorează ve
niturile cu peste 500 000 
lei. Asemenea pierderi în
registrează și cooperativa 
agricolă Balta Doamnei, 
care are un pămînt excep
țional pentru cultura legu
melor și altele ca Tîrg
șorui Vechi, Tîrgșorui 
Mare, Dîrvari, Olarii Vechi.

La Tîrgșorui Vechi 
condițiile ar fi permis coo
perativei agricole realiza
rea unui venit de peste 
un milion lei, dacă legu
mele și zarzavaturile ar fi 
fost recoltate la timp și 
valorificate prin OVLF. 
Dar, conducerea acestei 
cooperative împrumută

membrilor săi camioanele 
pentru a-și transporta pro
dusele personale din legu- 
micultură la Brașov și în 
alte localități din țară. Tn 
acest timp roșiile coope
rativei se degradează pe 
cîmp. Din cele 80 de tone 
de roșii contractate cu 
OVLF Ploiești pînă la 
data de 31 iulie doar 4 
tone au fost predate, de
oarece pe celelalte nu a 
avut cine să le recolteze. 
O serie de recepționeri ai 
OVLF, care au văzut și au 
îngăduit astfel de situații, 
ca de exemplu Petre Ho- 
ria de la Poienari. — A- 
postoli, Ioana Dinu de la 
cooperativa Cătunu, Ște
fan Radu de la Tîrgșorui 
Mare și alții au fost sanc
ționați- Ei și-au permis să 
semneze tichete de control 
pe nevăzute. „Merge, spu
nea unul dintre ei, OVLF- 
ul lucrează și cu pierderi. 
Vom spune că marfa s-a 
stricat pe drum". Este însă 
limpede că simpla sanc
ționare a unor recepționeri 
nu va determina abun
dența de produse care se 
așteaptă pe piețele Plo- 
ieș țiului.



Interviul nostru cu
Angelo Niculescu

director tehnic 
di Federației române 

de fotbal

EDIȚIE 
JUBILIARĂ

U A LIT AT

Astăzi, oricîte jurăminte ne-am făcut 
după nocturna aceea de pomină, pașii 
ne vor purta din nou către tribunele 
miraculosului dreptunghi gazonat.

Startul de azi sfîrșește vacanța fotba
liștilor, cea mai frămîntată din cite le-a 
fost dat să se bucure. Nu-i vorbă poate 
că așa cum sună o zicală, orice rău e 
spre bine...

Asta, de fapt, ne și interesează acum 
in preajma începerii unei competiții de 
anvengură națională, aflată la a 50-a edi
ție: în ce fel se va petrece revirimen
tul atît de mult așteptat in fotbalul ro
mânesc ?

De astă dată, interlocutorul nostru 
este prof. ANGELO NICULESCU, di
rector tehnic al Federației române de 
fotbaL

Ediția jubiliară a 
iziei naționale se 
ugurează cu totul 
sebit, sub semnul 
>r înnoiri mai pal
iile decît altă dată 
1 întreprinderea u- 

măsuri mai efici- 
e care vizează 
>potrivă pregătirea 
evoluția fotbalisti
ca și instaurarea 

ii climat sănătos 
activitatea forului 
specialitate. Dar 

nu se creadă cum- 
că se va produce 

ite noapte un mira- 
. Cert este că pri- 
le semne bune, 
buie să le aflăm 
acest an fotbalis- 
în jocul fiecăreia 
cele 14 echipe 

npetitoare.
cum nici unul 

itre specialiști nu 
putea pronostica 

mația învingătoare 
i eu nu pot asigu- 
disputarea compe- 
ei la nivelul atît 
exigent al cerințe- 
fotbalului modern, 

i firesc, devreme 
în ansamblu for- 

ițiile n-au dispus 
timp pentru rema

in capitale... „Va- 
ița" le-a oferit — 
oît ar părea de 
nai — prilejul de 
ihnă și refacere, de 
prospătare a loturi

lor, de înviorare a 
concepției de joc.

— Operația de îm
prospătare a loturilor 
a provocat ca și în 
alți ani, opinii contra
dictorii și există incă 
și acum, cu cîteva 
ore înaintea startului, 
destule cazuri sau 
mai bine zis cereri de 
dezlegare sau de 
transferare nerezol
vate...

— La sfîrșitul edi
ției precedente, sau 
poate chiar mai îna
inte, echipele divizio
nare au avut grijă 
să-și întărească efec
tivele în conformitate 
cu legea de transfe
rări în vigoare (Di
namo, F. C. Argeș) 
sau promovînd ele
mente din propria 
pepinieră (Steaua mai 
ales). A surprins po
ziția de espectativă a 
campioanei țării, Ra
pid, care pînă la ora 
actuală n-a reușit de
cît să-și completeze 
lotul fără să existe 
însă garanția că și-a 
rezolvat în întregime 
toate problemele...

Investigațiile noas
tre ne conduc către 
unele concluzii favo
rabile privind viitoa
rea evoluție a echipe
lor. Și anume, cred 
că vom observa din

primele meciuri că 
tactica va avea prio
ritate. Aceasta va 
permite abandonarea 
tiparului în care s-a 
închistat fotbalul nos
tru în ultimii ani. 
Amănuntul nu este 
de loc neesențial de
oarece astfel va creș
te elasticitatea fiecă
rui compartiment in 
parte, a formației to 
ansamblu, ceea ce va 
facilita intervenția a- 
părătorilor in atac și 
invers, fenomen cu
noscut și practicat la 
puține din echipele 
noastre. Reușita re
clamă evident o pre
gătire multilaterală 
a fotbaliștilor, capitol 
știut de ani de zile 
destul de deficitar.

F.xictă convin cerea 
că echipele noastre 
de primă categorie 
au înțeles necesitatea 
creșterii exigenței ia 
pregătire ca și fa mai 
buna oiganizare a 
jocului în funcție de 
particularități și nu 
de preceptele jocului.

In vacanță antreno
rii au accentuat pre
gătirea fizică a jucă
torilor ceea ce ne dă 
dreptul să sperăm în 
realizarea unor parti
de disputate în ritm 
intens și rapid.

— Asemenea apre
cieri ne dau speranța 
în vizionarea unor 
partide spectaculoase, 
de un bun nivel teh
nic. Oricum, așa cum 
este obiceiul noi cre
dem și așteptăm... 
Dincolo de etapele 
diviziei naționale, 
toamna aceasta ne va 
oferi un bogat sezon 
internațional.

— în curînd, for
mațiile Rapid, Steaua, 
Petrolul și F. C. Ar
geș vor da un dublu 
examen din care vom 
vedea încotro se în
dreaptă balanța spre 
emoții sau speranțe. 
Pînă acum Steaua 
promite să reediteze

SĂRUTUL

ISTORIEI
(Urmare din pag. 1} 

oameni și de zei România 
— în acest August, România 
Socialistă a primit botezul 
luminii — focul sfînt: îm
brățișarea și binecuvântarea 
istoriei și a strămoșilor, a 
Eroilor ei—

Aceasta este minunea a- 
cestai 23 August, la a două- 
zecișitreia întoarcere a lui 
pe cerul Patriei noastre : pe 
fruntea irialîă, strălucitoare 
și demnă a unei Românii 
modeme, vrednică de trecu- 

tfă. Istoria și-e 
ei de foc dătă- 

H încărcat cu 
și nobile

pes să: 
tor âe

a eroii ta

șa sfmtă 
ia» fa-

Vizitele 
ministrului 
afacerilor 
externe 

al Iranului
Ministrul afacerilor externe al 

Iranului, Ardeshrr Zahedi, și 
persoanele oficiale care îl înso
țesc au părăsit sîmbătă diminea
ța Constanța îndreptîndu-se cu 
un avion special spre Craiova. 
Oaspeții au fost întâmpinați la 
aeroport de Gheorghe Paloș, 
președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular regional 
Oltenia, și de alți reprezentanți 
ai organelor locale de stat. în 
cursul dimineții au fost vizitate 
Uzinele „Electroputere" din 
Craiova. La intrarea în uzină mi
nistrul iranian a fost întâmpinat 
de Ion Morega, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini și de conducători ai uzi
nei, După o scurtă prezentare a 
realizărilor obținute de colectivul 
acestei importante unități con
structoare de mașini făcută de 
inginer șef Emil Mîrzan, oaspe
ții iranieni au vizitat fabricile 
de locomotive Diesel electrice 
și de locomotive electrice, de 
mașini electrice rotative, de 
transformatori, de aparataj elec
tric de .medie și înaltă tensiune 
și sculeria.

La încheierea vizitei, minis
trul iranian a semnat în cartea de 
onoare a uzinei, mulțumind pen
tru posibilitatea ce i-a fost crea
tă de a vizita acest important 
obiectiv industrial și a felicitat 

|J colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni pentru succesele ob
ținute în producție.

în timpul vizitei în regiunea 
Oltenia oaspeții iranieni sînt în
soțiți de Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Pavel Silard, ambasadorul Româ
niei la Teheran, Ștefan Cle- 
ja, ambasador, director în 
M.A.E., precum și de Soltan 
H. V. Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București.

(Agerpres)

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Zilele acestea au fost termi
nate la Spitalul „Petrolul" din 
orașul Ploiești lucrările de extin- 
dere și modernizare. Localul a 

9 fost supraetajat, asigurîndu-se pe 
această cale creșterea capacității 
de spitalizare cu încă 65 de pa
turi, înființarea unei noi săli de 
intervenții chirurgicale, a unui 
serviciu de terapie intensivă și 
a altuia de sterilizare centrală. 
Trtodati, laberotorul medical a 
fast modernizat fi extins tncit 
ec-jr-. zeeperă ir. întregime nece- 
rtiC-t de a angțira, care pînă 
av ir-mA erou sc licitate altor 

și leborvtoare.

„TINERE

TALENTE"
Nu am o statistică 

la îndemână, dar am 
certitudinea că pe 
puține melelaguri 
ale globului afluxul 
de tinere talente 
spre estradele de 
concerte și spectaco
le muzicale atinge 
coefioientele întîlni- 
te în România.

Zecile de premii 
dobîndite anual de 
tineri reprezentanți 
ai artei românești în 
concursuri de presti
giu internațional mi 
se par cea mai e- 
locventă demonstra
ție a dimensiunii va
lorilor tinerilor ar
tiști români.

După cele două 
spectacole de la în
ceputul anului, în 
care ni . s-a oferit 
prilejul audierii tu
turor acelora care 
au dobîndit în ulti
mul an laurii unor 
mari concursuri ar
tistice internaționale. 
Comitetul orășenesc 
București al U.T.C. a 
avut inițiativa, cu 
totul lăudabilă, de 
a ne dărui, în aces
te zile sărbătorești 
din preajma aniver
sării Eliberării, un

spectacol de unică 
valoare artistică ce 
și-a propus întâlni
rea tinerilor cu unii 
dintre cei mai în
zestrați reprezen
tanți ai noilor gene
rații artistice.

Ansambluri și so
liști, aparținînd ce
lor mai diverse for
mații și instituții 
culturale ale Capi
talei, ne-au oferit, 
timp de cîteva ore 
vibrante momente 
de desfătare artisti
că.

„Doina Stăncutei" 
de T. Brediceanu și 
o arie din „Forța 
destinului" a lui 
Verdi, interpretate 
de Marina Krilovici, 
în toată bogăția cu
lorilor lor, o cunos
cută piesă enesciană 
„tălmăcită" într-o 
remarcabilă expresi
vitate coregrafică de 
Leni Dacian și Ser
giu Ștefanski, cîteva 
din bijuteriile artei 
polifonice a Renaș
terii dăruite cu acea 
fermecătoare auten
ticitate cu care ne-a 
obișnuit corul de 
cameră „Madrigal", 
dirijat de Marin 
Constantin, tonifian

tele suite de dan
suri jucate de tinerii 
Ansamblului Artis
tic al Armatei, bu
chetele de melodii 
populare românești 
cîntate de câțiva 
dintre cei mai re
marcabili soliști ai 
acestui ansamblu și, 
în sfîrșit, cele cîte
va piese de muzică 
ușoară, inegalabil 
dăruite de formația 
lui Cornel Fugaru — 
iată doar cîteva din 
momentele unui 
spectacol inedit, ce 
a înscris o pagină de 
maxim interes în a- 
genda estivală.

Prețuirea miilor 
de spectatori îi o- 
bligă pe organizatori 
ca inițiativa „Tine
relor talente" să nu 
se opreașcă aioi.

Conservatoarele, li
ceele muzicale, in
stituțiile artistice 
din întreaga țară pot 
oferi comitetelor o- 
rășenești U.T.C. iz
voarele artistice ne
cesare ansamblării 
unor spectacole de 
ținută și de o maxi
mă eficiență educa
tivă.

IOSIF SAVA
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Și noi am fost in Arcadia -

ELOGIUL OBIȘNUITEI
(Urmare din pag. I)

agoste. Nu... De fapt, A. S. în- 
pea să simtă că dincolo de ceea 

el crezuse că este doar obiș- 
lință, se ascundea o veche dra- 
.ste puternică, de o formă anu- 
ită, dacă vreți, mai puțin ex- 
Dzivă, mai disimulată, dar dra- 
ste, în toată puterea cuvîntu- 
i.
„Experiența*' nedorită a ingi- 
rului A. S. nu e singulară. Dar 
o experiență scumpă. A costat 
ferința a trei oameni. Eu nu 
sd că trebuie neapărat făcută, 
;ntru a înțelege acest adevăr 
nplu, și anume că prin obișnu- 
ță înțelegem adeseori croniciza- 
a sentimentului de dragoste, 
trarea sa într-o fază mai puțin 
multuoasă ca cea inițială, dar 

atît mai adîncă și trainică.
E adevărat că această confu- 
3, care opune deobicei obiș- 
lința dragostei, este datorată și 
lor factori proprii, unor anumi- 
concepții. Voi da un singur e- 

mplu, poate mai aparte, dar 
ăitor în felul lui. Discutam cu 
î cunoscut cîntăreț de operă, 
ire de la o vreme se cam în- 
ășase. I-am reproșat aceasta, în 
iusele mele neexistînd decît un 
obil artistic: nevoia profesio- 
ilă a celui de pe scenă de a-și 
istra aparența tînără și suplă, 
ar, după ce mi-a răspuns că în 
ilurile sale „silueta nu e obli- 
itorie", cîntărețul a adăugat a- 
;ste cuvinte, care m-au stupe- 
at: „și în definitiv, de ce să mă 
tai ocup de aspectul meu ? 
-am însurat, gata!“ Tradu- 
nd această concepție, în lim- 
ajul problemei noastre, el ar fi 
îtut spune, de pildă: „faza dra- 
□stei a trecut, mă aflu în perioa- 
a obișnuinței, cînd farmecul nu 
lai e obligatoriu".

Dintr-un asemenea punct da 
vedere, într-adevăr poți atribui 
„obișnuinței" o tendință spre 
sărăcire, spre aplatizare, situîn- 
d-o, deci, într-o poziție inferioară 
sentimentului de dragoste. Dar 
vina o poartă numai cei care o 
trasează astfel... în evoluția cu
rentă a legăturii dintre doi oa
meni, obișnuința înseamnă însă 
altceva: modelarea reciprocă, 
crearea îndelungă a sentimentu
lui de indispensabil, formarea u- 
nei simbioze spirituale, a unui u- 
nivers comun. Dar ea nu exclu
de noul, care poate oricînd iz
vorî din sînul aceleeași relații. 
Ea nu presupune o viață amor
fă, ci, dimpotrivă, pretinde va
rietate, îmbogățire continuă...

Un fluviu, oricît de falnic ar 
fi, ar seca dacă n-ar fi hrănit de 
afluenți. Frumusețea și diversita
tea unei vieți comune este toc
mai acel factor de împrospătare 
a sentimentului, care împiedică 
stagnarea, transformarea Iui în
tr-o apă stătută.

Există în acest cuvînt atît de 
frecvent utilizat — obișnuința —- 
un sens nobil, legat de puterea 
ființei omenești de a iubi „cu 
respirația lungă“, de-a lungul 
numeroaselor șerpuiri ale vieții ; 
există și un sens meschin, proza- 
izant, a cărui înlăturare stă în 
puterea celui care iubește și în 
talentul lui de a iubi (e un ta
lent de care se vorbește rar, din 
păcate, deși e foarte înrudit cu 
cel artistic).

Poate că din relevarea sensului 
nobil și suprimarea celui mes
chin al noțiunii de „obișnuință" 
se obține una dintre formele cele 
mai pure ale fericirii — pură 
tocmai fiindcă nu depinde de 
factori spectaculari, ci doar de 
prospețimea veșnică a sentimen
tului. .-u

Cunoscutul campion Paul 
Friedrichs (R. D. Germană) 
a cîștigat concursul interna
țional de motocros de la Ba
sel, totalizînd 6 * puncte. 
Locurile următoare în cla
sament au fost ocupate de 
Sigmans (Olanda), Eastwood 
(Anglia), Karsmakers (Olan
da) și Smith (Anglia).

într-un meci internațional 
de fotbal desfășurat la Bu
dapesta, echipa belgiană S. 
C. Anderlecht a terminat la 
egalitate 1—1 cu formația 
maghiară Honved Budapesta.

Au luat sfîrșit întrecerile 
din cadrul grupelor prelimi
nare ale campionatului eu
ropean de baschet (junioare) 
care se desfășoară în prezent 
în Sardinia.

în urma rezultatelor înre
gistrate, s-au calificat pentru 
turneul final (locurile 1—7) 
echipele : Bulgariei, Ceho
slovaciei, Italiei, Iugosla
viei, Poloniei, Ungariei și 
U.R.S.S. Meciurile vor avea 
loc la Cagliari.

(Urmare din pag. I)

— Nădăjduim să fim fruntași 
în cultura porumbului și anul a- 
cesta — își exprima încrederea 
Constantin Popa, președintele 
cooperativei, plugar din Bărăgan, 
cu înfățișare de dac coborît de 
pe Columna lui Traian — cu 
toate că ploile din primăvară au 
inundat mari porțiuni din cîmp 
iar cei de la S.M.T. ne-au cam 
dat de furcă cu semănătorile lor 
slab reparate și întreținute.

Trecem pe cîmpul pe care se 
leagănă grei de roadă știuleții 
de porumb și pofticioși, la amin
tirea ospețelor descrise de Odo
bescu ne înfruptăm cu boabele 
aromate ale păpușoiului copt 
haiducește la jar. Trecem apoi 
la bostănăria unde moș Stoica, 
urmaș demn al unchiașului am
fitrion Doru Mărunt, ne îmbie 
cu miezul roșu, dulce și parfu
mat al pepenilor pe care cu mi
gală și mîndria unui autor, bă
trânul își scrie numele pe coaja 
de culoarea cerului de noapte.

— Să știe oamenii cine s-a 
■ îngrijit de ei... ne mărturisește 
I moș Stoica, privindu-ne mulțumit 

că pepenii săi ne plac. (Secretâ
nd comitetului de partid, tova
rășul Die, ne povestește apoi 
cum »-a luptat moș Stoica cu 
erorile. «pârând de lăcomia sbu- 
iltoarelor hoațe pepenii zemoși).

~Et in Arcadia ego“ — excla
me Ooobeecu și senzația de fe
ricire i-o dădea. !n primul rînd, 
frumusețile jj bogățiile peisaju
lui de eterne.

Na am fort ta Arcadia — Bă
răganul contemporan — în acest 
anotanp al roadelor — fi în spa
tele exclamării noastre se află 
nu „ierburile și bălăriile din în
depărtări, prefăcute în palate cu 
mii de tadntăn", d uriașele me
tamorfoze pe care le-an cunos
cut, sub impulsurile gtodiru și 
puterii de stăpm ale omului, șe-

surile fără margini ale Câmpiei 
Dunării.

Am ales ca punct de plecare 
pentru vizita noastră în Țara * 
Arcadiei același loc pe care l-a ~ ; 
ales și Odobescu, dar, de fapt, - 
ori de unde am fi pornit, de-a " •- 
lungul și de-a latul ei, am fi pu- '* 1 
tut spune același lucru : „Și noi r; * 
am fost în Arcadia'*. Am fi pu- J • 
tut spune aceasta împreună cu 
toți oamenii acestei regiuni care " - 
produce 25—30 la sută din pro
ducția de gnu, porumb, și floa- 
rea-soarelui a țării. Am fi putut 
spune aceasta împreună cu toți 
lucrătorii din fermele de stat și - 
din cooperativele de producție 
care au realizat anul acesta cea 
mai mare producție medie de 
grîu din istoria Bărăganului — 
3 000—3 500 kg la ha. Am fi pu
tut spune aceasta împreună cu - 
acești oameni care suprapun, -- 
prin hărnicia și știința lor, peste 
cercul cu valențe aJ Bărăganu
lui, de mare grânar al țării, altele 
mai noi. Regiunea București • 
produce peste 20 la sută din pro
ducția de legume a țării. Locul 
ierburilor înalte și bălăriilor ca- 
re-1 fantazau pe Odobescu l-au 
luat oazele de legume și fructe 
care se întind pe mii de ha. Lo
cul turmelor de dropii care îm- 
pînzeau cîmpial-au luat cele pes- 
te 100 000 de vaci ou lapte și ; 
230 000 de bovine (numai în sec- 
torul C.A.P.), care trimit anual - 
fa fondul de lapte și came ta- ‘ 
tre 10—15 la sută din producția ’ 
țării.

Reporterii au simțit nevoia — 
ceea ce n-a făcut Odobescu ta ;* 
călătoria sa — să raporteze me
reu bogăția Bărăganului la bo
găția întregii țări. Am făcut-o 
cu sentimentul că de fapt adu- - 
nate la un loc, într-un singur ” 
hambar, roadele pământurilor * 
dintre munte și Dunăre, împre
ună ou roadele tuturor pământu
rilor țării, formează marea bogă- ’ 
ție a Țării Arcadiei, România.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

AGONIE ȘI EXTAZ
— film pentru ecran panora
mic —

rulează la Patria (orele 12; 
15; 18; 21).

CĂLĂTORIE FANTASTICA
— cinemascop —
rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,45 : 19.15 : 21,30),
Festival (orele 8,30: 11.15;
13.30 ; 16 : 18,30 ; 21).

SA-M1 FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA !

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30: 16: 18,30; 21.15).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

— cinemascop —
rulează la București (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16,30 : 19 ; 21,15), 
Feroviar (orele 8,30; 11 ;
13.30 ; 16 ; 17,45 ; 21,15). Ex
celsior (orele 9,45 ; 12,15 ; 15 ; 
17,45 ; 20,15), Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Melodia (orele 8.30 : 11 ; 13,30 ;
16.15 ; 18.45 : 21).

PANTERA NEAGRA
■— cinemascop —
rulează la Capitol (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21),
Grivița (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18.30 : 20.45).

CANALIILE
rulează la Victoria (orele 9 ; 
11,15 : 13.30 ; 16 : 18 30 : 20.45), 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 10 . 18.30 . 20,45). Modern 
(orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;

. X8,30 ; 21).

OMUL PE CARE-L IUBESC
— cinemascop —
rulează la Lumina (orele
9,15 ; 11.30 Î 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45).

OMICRON
rulează la Union (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30).

CHEMAȚI-L PE MARTIN
rulează la Doina (orele 11,30;
13,45: 16; 18,30; 21).

PROGRAM PENTRU COPII
la Doina (dimineața, orele 9—* 
11).
VULCANUL INTERZIS; ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC nr. 7/1967 ; 
MARAȘEȘTI 1917—1967

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

ȘAPTE BĂIET! SI O ȘTREN
GĂRITĂ

— cinemascop —
rulează la înfrățirea (orele 

10; 16; 18,15; 20,30), Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18; 20,30).

DOAMNA DE PE ȘINE
— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 8,30;
20.30 în continuare).

PRINTRE VULTURI
— cinemascop —
rulează la Buzeștî (orele 

15,30; 18; 20,30).
CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

PRINTRE VULTURI
rulează ia Ferentari (orele 
15.30: 18; 20,30).

COMISARUL X
— cinemascop —
rulează la Bucegî (orele 16;
18,15). Aurora (orele 8,30;
10,45 : 13 : 15,30 ; 18 : 20.30).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN

— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 16 ; 

l 18,15).

CAUZE DREPTE
rulează la Central (orele 
9,30; 12,15; 18; 20,45).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 8,30; 
11; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21), Fla
mura (orele 9 ; 12; 14,30; 

17,30; 20,30).
VIAȚA LA CASTEL

rulează la Flacăra (orele 
15,15 ; 18,30 : 20,45).

FRENCH-CANCAN
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

DON GABRIEL
— cinemascop —
rulează la Miorița (orele 14,30).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Miorița (orele 16,30 ; 
18.45 : 21).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Popular (orele 

10,30; 15,30; 18; 20,30), Vol
ga (orele 15,30; 18; 20,30).

PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Arta (orele 10 j 
15,30; 18; 20,30). Rahova (o- 
rele 10,30; 15,30; 18).

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Munca (orele 101 

16; 18; 20).
LUPOAICA

— cinemascop — 
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18).

JUANA GALLO 
rulează la Cosmos (orele 

11; 15,30; 18; 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE 

rulează Ia Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

PERETELE VRĂJITOARELOR 
rulează la Colentina (orele 
15,45 : 18.15).

ROBII
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

DUMINICA, 20 august 
Programul I

GRĂDINI
CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop, rulează la Stadio

nul Dinamo (orele 20,15). Festival (orele 19,45).
SĂ-MI FACI MIE UNA CA ASTA ! rulează la Doina (ore

le 20).
PANTERA NEAGRĂ — cinemascop, rulează la Capitol (orele 

20,15). Expoziția Piața Scînteii (orele 20).
COMISARUL X — cinemascop, rulează la Bucegi (orele 20,30). 

Aurora (orele 20).
ZODIA FECIOAREI — cinemascop, rulează la Unirea (orele 

20). Moșilor (orele 20,15).
MARELE RESTAURANT — cinemascop, rulează la Tomis 

(orele 20).
PESCARUL DIN LOUISIANA rulează ta Arta (orele 20). Ra

hova (orele 20 15).
UNORA LE PLACE JAZZUL rulează la Lira (orele 20).
DACII rulează la Vitan (orele 20).

6,00 Buletin de știri; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Teatru radiofo
nic pentru copii ; 9,00 Corul de 
copii al Radioteleviziunii. Di
rijor, Ion Vanica ; 9,15 Transmi
tem pentru sate ; 9,55 Varietăți 
muzicale. 10,30 Circuit muzical 
folcloric. 11,00 Buletin de știri. 
11,03 Ilustrate muzicale. 12,00 De 
toate pentru toți; 13,00 Radio
jurnal ; 13il0 Estradă duminica
lă ; 14,15 Programul orchestrei 
de muzică populară a Radiote
leviziunii ; 14,40 Melodii de pre
tutindeni ; 15,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 16,00 „în parc" — mu
zică ușoară ; 16,30 Mozaic mu
zical ; 17,00 Sport și muzică ; 
19,45 Programul orchestrei de 
estradă a Radioteleviziunii ; 
20,00 Radiojurnal ; 20,10 Din co
moara folclorului nostru ; 20,30 
Teatru scurt — „Seara tîrziu, 
în tipografie", de Al. Mirodan 
(premieră) ; 22,00 Radiojurnal.
Sport; 22,30 Moment poetic ; 
23,00 Muzică de dans ; 24,00 Bu
letin de știri; 0,05 Melodiile
nopții ; 2,55—3,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.

Programul II
6,30 Buletin de știri ; 7,00 „Ța- 

ra-ntreagă e o floare" — emi
siune de cîntece și jocuri ; 7,20 
Dansuri din operete ; 7,30 Bule
tin de știri ; 8.00 Caleidoscop
muzical ; 9,00 Dialog cu muzi

ca ușoară; 10,00 Buletin de
știri ; 10,45 Actualitatea cine
matografică ; 11,00 Simfonia a 
IX-a în re minor de Beethqven; 
12,15 Ritmuri tinerești ; 13,18
Concert de prînz ; 14,00 Radio
jurnal ; 14,10 Muzică ușoară ;
15,10 Concurs cu public ; 15,35
Revista șlagărelor ; 16,00 Bule
tin de știri ; 16,05 Melodii as
cultate mereu cu plăcere ; 16,30 
,,La horă-n sat“ ; 17,30 Soliști și 
formații de muzică ușoară ; 
18,00 Opereta „Anton Pann“ ; 
19,00 Buletin de știri ; 19,20 Oa
meni de seamă : Traian Vuia ; 
19,50 Jocuri populare ; 20,00 Mu
zică instrumentală ; 21,00 Radio
jurnal ; 21,10 Cîntă Dan Spătaru 
și France Gali; 21,30 Festivalul 
muzical internațional — „Salz
burg 1967“ ; Buletin de știri J 
23,30 Muzieă de dans.

DUMINICĂ, 20 august
9,00 Ora exactă ; 9,02 Emisiu

ne pentru copii și școlari ; 9,50 
Film serial : „Calul Fury" ; 
10,15 Vă invităm în excursie : 
Piatra Neamț; 10,30 Emisiune
pentru sate ; 15,25 Fotbal : Pro
gresul — U.T.A. ; Rapid — F.C. 
Argeșul Pitești ; Magazin 111 ; 
19,30 Telejurnalul de seară ; 
19,45 Interpretul preferat; 20,10.' 
„Și-n apa mării", emisiune de»- 
muzică ușoară ; 20,35 Teatru în 
studio : „Subprefectul" de Dui- 
liu Zamfirescu ; 22,00 Șlagăre . 
mai vechi și mai noi f 22,30 Te- 
le jurnalul de noapte ; 22,45 Te- --=■ 
lesport.
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In întîmpinarea zilei

de 23 August

Cu prilejul zilei de 23 August 
Asociația de prietenie Japonia* 
România a organizat vineri la 
Tokio o seară festivă a prieteniei 
româno-japoneze. Au participat 
Suzuki Shiro, președintele Aso
ciației, Hiroshi Kai, președintele 
Ligii UNESCO din Japonia, ar
tiști, oameni de cultură, membri

„Rapsodia 
Română" 

la Leningrad
Ansamblul „Rapsodia 

Română" a fost oaspetele 
colectivului uzinei de lami
nate din Leningrad. Ar
tiștii români au prezentat 
în sala clubului un specta
col urmărit cu interes de 
muncitorii și tehnicienii U- 
zinei. Orchestra de muzică 
populară, dirijată de Victor 
Predescu și Gheorghe 
Zamfir, soliștii instrumen
tiști Ion Milu și Simion 
Stanciu, soliștii vocali An
gela Moldovan, Aurelia 
Fătu Răduțu, Maria Buta- 
ciu, Ion Cristoreanu, Be- 
none Sinulescu, au fost în
delung aplaudați. La înche
ierea spectacolului, Boris 
Colcin, secretarul comite
tului de partid al uzinei, a 
mulțumit artiștilor români 
pentru spectacolul prezen
tat.

în timpul șederii la Le
ningrad, conducerea an
samblului „Rapsodia Ro
mână" a fost primită la 
Sovietul orășenesc Lenin
grad unde a avut loc o dis
cuție tovărășească, și a fă
cut o vizită la filiala So
cietății de prietenie și re
lații culturale cu țările 
străine.

Artiștii români au vizitat 
monumentele istorice ale 
Leningradului — Palatul 
de Iarnă, Crucișătorul „Au
rora" și Palatul Smolnîi.

ai asociației care au vizitat Ro
mânia. A luat parte, de aseme
nea, ambasadorul țării noastre 
la Tokio, Ion Datcu, membri ai 
ambasadei, precum și ziariști.

Intr-o atmosferă prietenească 
participanții au discutat despre 
tradițiile culturale din țara noas
tră, despre înnoirile care au loc 
astăzi pe pămîntul românesc în 
toate domeniile vieții sociale.

A fost prezentat apoi filmul 
documentar „Ceramiștii din O-‘ 
boga".

înfruntările 
din Nigeria

Deși oomunieatele transmise 
de posturile de radio Lagos și 
Enugu sînt total contradictorii, 
ele lasă să se înțeleagă că pe fron
turi continuă luptele între tru
pele federale și cele biafreze. 
Trupele federale, care au pă
ți uns în provincia centru-vest, 
înaintează spre Benin, capitala 
provinciei, spre Warri și Ughelli, 
centre petrolifere importante, și 
spre portul Sapele, unde trupe
le biafreze și-au întărit pozițiile.

Din surse federale s-a anunțat 
că trupele federale nigeriene 
continuă să înainteze și spre 
Enugu, pe frontul de la Nsuldca, 
și că orașul Opi a fost deja o- 
cupat.

Postul de radio Enugu a trans
mis însă un comunicat militar 
al Cartierului general al forțelor 
armate biafreze, potrivit căruia 
aviația nigeriana nu ar fi bom
bardat nici Enugu, nici Aba, 
nici rîul Oji, așa cum s-a anun
țat din surse guvernamentale de 
Ia Lagos. Același comunicat a 
dezmințit ocuparea orașului Opi 
de către forțele federale, afir- 
mînd că un mare număr de sol
dați ai acestora ar fi fost răniți 
sau uciși.

Postul de radio al provinciei 
de centru-vest a transmis o de
clarație a noului administrator 
militar al provinciei, Okonkwo, 
în care a criticat guvernul de la 
Lagos. El a chemat populația 
să fie gata de luptă împotriva 
nordului.

Partea centrală a orașului Hirosima. distrusă complet in 
timpul bombardamentului atomic de la 6 august 1545, a fost 
transformată într-un mare și frumos parc, care poartă denu
mirea simbolică de „Parcul păcii". Recent, aici s-au adunat 
circa 20 000 de cetățeni ai Hiroșimei și din alte părți pentru 
a cinsti memoria celor peste 200 000 de victime ale exploziei 

atomice dc acum 22 de ani

Tratative 
in problema 

Adenului

Lucrările convenției
P. S. Japonez

La Tokio au început simhătă 
lucrările celei de-a 29-a conren- 
țit extraordinare a Partidului 
socialist japonez. Inițial, conven
ția fusese convocată pentru dis
cutarea planului de reorganizare 
a partidului, după alegerile ge
nerale din ianuarie și cele locale 
din aprilie, in scopul înlăturării 
,,defectelor structurale" pe sca
ma cărora rinf puse pierderile 
suferite m anumite circumscrip
ții electorale.

Dar, „rebeliunea" din 5 
a deputafilor wciWîjfi b>

determinat pe Kozo Sasaci, pre
ședintele partidului ți pe To- 
momi Narita, secretarul general, 
să-fi anunțe demisia, a făcut cu 
la programul „convenției pentru 
reconstrucția partidului" să fie 
adăugate probleme noi. In afara 
„realegerii conducerii fi asigu
rării democrației din interiorul 
partidului", precum ți a „rapor-

R. S. CEHOSLOVACA. Noi construcții de locuințe în orășelul Blada Boleslav

Tratativele libiano-americane care se des
fășoară la Tripoli sînt o consecință a cererii 
formulate în iunie de guvernul Libiei către 
Washington și Londra privind lichidarea ba
zelor militare americane și engleze de pe te
ritoriul libian. Desființarea acestor baze se 
află astăzi în centrul preocupărilor guvernu
lui de la Tripoli care se străduiește să reali
zeze aceasta „în cel mai scurt timp".

• RECORD IN MATERIE DE ÎNCHISORI

• „SACUL DIN PLASTIC" 9 DELICTUL
CELOR DOI LICEENI

tului a^ipra lucrărilor 
extraordinare a dietei c 
gii pricind sănătatea ți 
rile sociale" pe ordmea 
mai aflâ probleme ca 
rezultatelor alegerilor ge 
locale", „ 
pentru b®

O delegație a guvernului 
provsz.oriu al Federației Ara- 
ire: de sud. condusă de mi- 
astrul de externe, Moham- 
wed Farid Al Aulaqi a sosit 
ia Genesa pentru a avea con- 
sultân cu membrii Misiunii 
specie a O.N.V. pentru A- 
cen asupra vii torului Fed era- 
îm ce 'irme^ză să devină in- 
ceoeodentă la începutul anu-

sub-

altele. Se crede
timpuh Iii

că <

rie

r.

e tunp. membrii Mi- 
O.N.V. au avut din nou 
rbîri cu ministrul brita-
ri portofoliu. lordul 
etoo. însărcinat de gu- 
său să continue discu-

□erea prucLamârii m-
derabex Ara-

uEue p a fue«at taportauta 
pe o» cr»er»d britanic o a- 
oovdâ accr.rtăts mssnxnxL Mi- 

arcane, care urmează 
«4 piece ia Londra, a mențio
nat că va reveni h Geneva 
peaCra a cccterra discuțiile 
o *saaaea O-N.U. pentru

După cum se știe, în Li
bia există patru baze militare 
străine :• trei engleze, la Ben
ghazi, Tobruk și El Adem, și 
una americană la Wheelus 
F?eld. Deși bazele datează 
de la sfîrșitul celui dc al doi
lea război mondial, negocie
rea lor cu guvernul țarii (de- 
venîtă, între tâmp, indepen
dentă) a avut Joc abia în 
13c3, pentru cele engleze, și 
in 1964, pentru baza ameri
cană. Acordurile încheiate cu 
acest prilej stipulau menți
nerea nrezenței engleze pînă 
în 1973 și a celei americane 
pi”ă în 1971.

Bazele engleze au avut și 
continuă să aibă, pentru Lon
dra. o importanță destul de

mare, mai ales în condițiile 
pierderii a numeroase terito

tru americani, baza de la 
Wheelus Field a reprezentat' 
pînă acum o- valoare aprecia- 

< bilă. Pentagonul consideră a- 
ceastă bază ca cel mai mare 
amplasament militar american 
aflat în afara granițelor 
S.U.A., după Vietnamul de 
sud. Pentru construirea ei 
s-au cheltuit peste 100 mili
oane de dolari. Baza, care are 
14 000 de locuitori, dispune 
de o stație de radio și lelevi-

O scrisoare din Hon
duras sine să schițeze un 
aspect mai puțin cunoscut 
al represiunilor din „țara 
bananelor" sub călciiul 
dictaturii lui Lopez Arel
lano. Este vorba de încer
cările juntei de a lichida 
prin teroare mișcarea me
reu mai activă a tineretu
lui pentru democrație și 
progres social.

Scrisoarea a fost trimisă 
ziarului mexican EL DIA. 
pe căi ocolite din sinistra 
temniță hondurasiană San 
Pedro din Sala. Sem
natarul scrisorii este ti nă
rui ziarist Bamica Paz 
care a suferit o condam
nare de doi ani închisoare 
pentru așa-zise „activități 
subversive".

Faptele pe care le dez
văluie scrisoarea sînt cu 
adevărat revoltătoare. Se 
relevă, astfel, că Hondura
sul deține azi tristul re
cord de a fi țara cu cel 
mai mare număr de în
chisori din lume. Pentru 
vastul aparat de represiu
ne (poliția, poliția secreta, 
poliția judiciară, gărzile 
mobile. poliția militară) 
se cheltuiește de 35 de ori 
mai mult decît pentru în- 
vățămînt. „închisorile și 
marele lagăr de la 
Chaucho — scrie Barnica 
— sînt realmente pline de 
tineri. La o populație de 
virstâ intre 16—30 de ani 
care nu depășește 600 000 
se află în detențiune a- 
proape 20 000 dc tineri. 
Numai în urma demon
strațiilor țărănești și a gre
velor din iunie au fost a-

runcați în închisoare 800 
de tineri".

Cele mai groaznice tor
turi sînt folosite pentru 
a-i intimida pe tineri. Ei 
sînt aduși — de pildă — 
într-o stare de asfixiere 
prin aplicarea unui sac din 
plastic umplut cu gaze 
toxice. Alteori, ei sînt 
spînzurați de cîte un de
get al fiecărei mîini și 
biciuiți apoi cu cravașele.

In scrisoarea din EL 
DIA sînt citate numeroase 
fapte in legătură cu re
presiunile brutale împotri
va tinerilor patrioți. Vom 
reproduce doar cîteva din 
ele.

— I41 mijlocul lunii a- 
prilie poliția militară a în
conjurat cîteva corpuri de 
case din cartierul munci
toresc al Capitalei (Tegu
cigalpa) arestînd numeroși 
tineri muncitori, greviști, 
membri ai asociației spor
tive muncitorești. Tinerii 
au fost bătuți cu sălbăticie 
și in tot timpul drumului 
pînă la postul de poliție 
au fost obligați să se tî- 
rască pe mîini. Mai mulți 
dintre ei, printre care fra
ții Rudy și Edwin Marti
nez, în vîrstă de 18 și res
pectiv 22 de ani, au căzut 
în comă în urma lovituri
lor. După două zile, 
Edwin Martinez a murit.

— Tot în cursul lunii 
aprilie, un grup de stu- 
denți de la facultatea de 
drept au fost arestați sub 
îns'inuirea de a se fi „ex
primat împotriva regimu
lui". Unul din „stâlpii" 
poliției lui Arellano, Car

los Ignacio Palacios, s-a 
„ocupat" personal de 
schingiuirea studenților a- 
restați. Li s-a aplicat fai
mosul „sac din plastic", 
au fost tatuați cu fierul 
roșu. Unul dintre studenți, 
Jesus Antonio Faro a în
cetat din viață în urma 
torturilor.

— Tînărul Oscar Pa- 
zuelos Vasquez a fost 
maltratat cu asemenea 
barbarie ineît atunci cind 
a fost adus Ia începutul 
lui iunie în fața tribunalu
lui instanța a constatat că 
are în față — așa cum al 
trebuit să consemneze — 
„un om complet mutilat 
care și-a pierdut rațiunea"

La toate acestea trebuie 
adăugată „larghețea' cw 
care „justiția4* hondura
siană dă grele sentințe 
fără nici un temei plauzi
bil. Vom cita din scrisoa
rea apărută în cotidianul 
mexican un singur fapt: 
doi liceeni au fost con
damnați la 5 ani închisoa
re pentru că „a existat bă
nuiala" . că ar fi citit un 
manifest al mișcării stu
dențești democratice.

Document zguduitor, 
scrisoarea tânărului ziarist 
hondurasian ne relevă su
ferințele tinerilor din „țara 
bananelor". Ea ne face 
însă să înțelegem și cu
rajul cu care tineretul 
Hondurasului participă la 
lupta pentru democrație 
și progres a poporului di^ 
mica țară din AmeriflP 
Centrală.

E. R.

• ÎN CAPITALA pana- 
mexâ >■ fast date publicită
ții proiectele noilor acor
dări privind statutul Canalu
lui Panama, elaborat de co
misiile speciale guvernamen
tale ale S.U.A. și statului 
Panama. Documentele pre
văd menținerea pe mai de
parte pe teritoriul panamez 
a bazelor militare america
ne. precum și controlul efec
tiv al S.U.A.

în S.U.A. au reînceput 
tulburările rasiale

După o săptămînă de calm relativ, în numeroase orașe din Sta
tele Unite au reînceput tulburările rasiale.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

• LA LONDRA a fost semnat 
actul prin care transatlanticul 
englez ..Queen Marx'. construit 
cu mai bine de 30 de ani în 
urmă, este vindut municipalită
ții din Long Beach (California) 
pentru suma de 1 200 000 lire 
sterline. Celebra navă britanică 
va fi transformată de noii ei po
sesori în muzeu-hotel plutitor, 
atracție turistică de un deosebit 
interes.

prezenta un tip nou de auto
mobil intermediar între Kadet 
și Rekord. Acest automobil va 
fi expus la salonul de Ia Frank
furt pe Main între 14 și 24 sep
tembrie.

• MANUEL FRAGA IRIBAR- 
NE, ministrul Informațiilor și 
turismului al Spaniei, a anunțat 
că alegerile legislative pentru 
reînnoirea Cortesurilor (parla
mentul) vor avea loc între 25 
septembrie șl 21 octombrie a. c. 
El a precizat că alegerile se vor 
desfășura în conformitate cu 
prevederile noii legi organice 
adoptate prin referendum în 
luna decembrie anul trecut. Po
trivit acestei legi, toate partide
le politice din Spania sînt inter
zise în afara partidului unic 
condus de generalul Franco.

• LA TTRGUL de mostre din 
Hanovra (R-F.G.) a fost prezen
tat de către uzinele ..Philips' un 

” tina: cu două fila- 
putere diferită, care

sau

bec de ihzmj 
mente 
pot fi conectate separat__
împreună. Astfel se poate obți
ne cu un singur bec o putere de 
40 sau 60 W. iar conectate îm
preună se obțin 100 W. Aceste 
becuri au nevoie în dulia nor
mală de încă o bornă de con
tact.

Se preconizează utilizarea a- 
cestor becuri în lămpi de birou 
si în special pentru iluminarea 
locurilor de muncă.

O FIRMĂ britanică execută 
blocuri de beton cu care se pot 
construi unități de cîte două, 
patru și șase case într-un inter
val de timp de circa trei zile.

Principiul, al cărui scop este 
în primul rînd reducerea cos
tului de construcție, este foar
te simplu : în locul cărămizilor 
obișnuite se folosesc blocuri de 
beton care se îmbină între ele; 
acestea sînt de circa 6 ori mai 
mari decît cărămizile obișnuite 
și au în plus calități excelente 
de amortizare a zgomotelor.

La Syracusa grupurile de de
monstranți de culoare au protes- 

. tat împotriva discriminării la 
care sînt supuși în domeniile 
economic, al locuințelor și învă- 
țămîntului. După ce a intervenit 
pentru a împrăștia pe manifes- 
tanți, poliția a operat numeroase 
arestări.

Participanții la marșul început 
la 10 august din localitatea Bo
galusa, au ajuns vineri la Den
ham Sprins (Louisiana), venind 
de la Walker. încadrați de 600 
de membri ai gărzii naționale și 
de aproximativ 200 de agenți ai 
poliției, participanții la marș au 
intrat în oraș. De-a lungul dru
mului parcurs, ei au fost atacați 
în repetate rînduri de membri ai 
organizației rasiste Ku Klux Klan. 
Poliția a intervenit arestînd pe 
cîțiva dintre aceștia. Sîmbătă 
particinanții la marș își vor relua 
drumul spre Baton Rouge, punc
tul terminus al marșului, unde 
vor organiza în seara aceleiași

zile un miting. Ei urmează, de 
asemenea, să înmîneze o petiție 
guvernatorului statului Louisi
ana, în care cer lichidarea dis
criminării rasiale. j

în cartierul negrilor din Hous
ton (statul Texas), poliția a ares
tat 18 persoane, ca urmare a in
cidentelor dintre populația de 
culoare și forțele de ordine. Au 
fost lansate bombe incendiare, 
mai multe clădiri fiind distruse.

în „capitala mondială" a auto
mobilului — Detroit — tensiu
nea a crescut în rîndul celor 
6’00 000 de negri, în urma hotă- 
rîrii tribunalului de a elibera pe 
unul din cei doi polițiști arestați 
sub acuzația de a fi asasinat trei 
tineri de culoare. în cadrul unui 
miting organizat de „Comitetul 
de acțiune al cetățenilor negri", 
vorbitorii au arătat că această 
acțiune indică faptul că justiția 
americană are două maniere de 
a judeca, una pentru negri, iar 
cealaltă pentru albi.

POTRIVIT datelor transmise 
de agenția A.D.N., la 30 iunie 
1967, populația Republicii De-

VZINELE de automobile Ci
troen vor prezenta la 28 august 
un nou model de automobil, ca
re va intra in producție de se
rie anul viitpr. Agenția France 
Presse menționează că și uzine
le vest-germane „Opel“ vor

bombe și rachete. De altfel, 
aici, în fiecare an, piloții ame
ricani din Europa oceidenta- / 
lă vin pentru a se antrena.

Existența bazelor străine 
din Libia a provocat nemul- 1 
țumire și proteste atât în țară 
cît și pe întregul continent 
african. S-a. creat, astfel, un 
puternic curent de opinie în 
favoarea lichidării acestor 
baze. Avînd în vedere peri
colul pe care bazele îl repre-

Convorbirile de la Tripoli
rii — baze, pe măsură ce a- 
cestea deveneau independen
te. Totuși prezența engleză 
în Malta, Cipru, Gibraltar și 
în alte locuri a micșorat în 
bună măsură miza libiana. 
De altfel și numărul milita
rilor englezi de aici este re
lativ redus. în schimb, pen-

ziune proprie, ziare, restau
rante și cinematografe și chiar 
o grădină zoologică. Prin 
amplasamentul ei Pentagonul 
urmărește controlul întregu
lui bazin al Mediteranei. Tot
odată, datorită întinderilor de 
nisip, locul este considerat 
„ideal" pentru exerciții cu

zintă pentru securitatea țării, 
guvernul libian a luat hotărî- 
rea de a cere S.U.A. și An
gliei lichidarea acestor baze.

Tratativele cu reprezentan
ții Londrei au avut loc în pri
ma jumătate a lui august. An
terior, Anglia acceptase un 
plan de evacuare a bazelor.

“ ) 
eșalonat pe trei etape. Con
vorbirile recent încheiate au , 
avut rolul de a impulsiona a- 
ceastă evacuare, în așa fel 
incit bazele engleze să fie li
chidate cit mai curind. După 
cum se știe, părțile au căzut 
de acord ca in termen de 
șase luni să fie retrase efec
tivele de la Benghazi și To
bruk rămînînd doar El A- 
dem pentru o etapă ulte
rioară.

Negocierile cu reprezentan
ții S.U.A., în curs de desfă
șurare in capitala libiana, au 
drept scop stabilirea modali
tății și termenului privind li
chidarea marii baze de la 
Wheelus Field. Se afirmă că 
părțile ar fi căzut deja de 
acord asupra cîtorva puncte 
ale evacuării. Conducătorul 
delegației libiene. ministrul 
de externe Ahmed Bishti, a 
subliniat zilele trecute că 
țara sa este ferm hotărîtă să 
obțină desființarea bazelor 
străine, aceasta corespunzînd 
întrutotul intereselor națio
nale.

ION D. GO1A

MEXIC. Copii din tribul indienilor Maya

Congo: 
Merc enarii vor 
să pătrundă 

cu forța 
in Ruanda

Corespondentul agenției 
Reuter transmite că situația 
în localitatea Bukavu conti
nuă să fie încordată. Trupele 
armatei naționale dețin în 
continuare, controlul asupra 
a două districte ale orașului, 
în timp ce mercenarii lui 
Jean Schramme se mențin 
într-unul. Autoritățile de la 
Kinshasa au dat un ultima
tum de 10 zile mercenarilor, 
termen în care să predea în
tregul oraș.

In urma zvonurilor, potrivit 
cărora mercenarii ar pregăti 
pătrunderea cu forța în Ru
anda la frontiera acestui stat 
au fost luate măsuri severe 
de pază. Agenția Reuter 
transmite că un grup de re
porteri care a încercat să 
treacă lacul Kivu spre Bu
kavu (prin Ruanda) a fost o- 
bligat de autoritățile ruande- 
ze să părăsească țara. In a- 
celași timp, sînt luate măsuri 
pentru a-i respinge pe mer
cenari.
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