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Pe ogoarele regiunii Galați culesul porumbului 
solicită, în prezent, o bună parte din forjele de 
muncă ale cooperativelor agricole de producție 
și a mijloacelor de transport. Urgența e impusă 
și de faptul că pe o însemnată suprafață cultivată 
cu hibrizi timpurii, ajunși acum în stadiul optim 
de recoltare, se va însămînța în această toamnă 
grîu. Lucrarea se află într-un stadiu mai avansat 
în principal în cooperativele agricole din raionul 
Galați, unde pînă în seara zilei de 18 septembrie 
se strînsese recolta de pe o suprafață de 10 000 
hectare.

La cooperativa agricolă Tulucești, culesul po
rumbului se efectuase pînă în dimineața zilei de 
19 septembrie pe 350 de hectare din 825 culti
vate. Zilnic participă la cules în medie cîte 700— 
750 de cooperatori, avînd la dispoziție 50 de ate
laje. Aici, ca și în alte unități agricole ale raio
nului, recolta de porumb anunțîndu-se mai mare 
decît media prevăzută, au fost luate măsuri ca în 
locurile destinate depozitării provizorii să se ame- 
najeze pătule din bețe de floarea soarelui și din 

V alte materiale mai puțin costisitoare. De asemenea, 
s-a început chiar de la cîmp repartizarea unei a- 
numite cantități de porumb cuvenite membrilor 
cooperatori pentru zilele-muncă. La cooperativa 
agricolă vecină, Frumușița, peste 300 de brațe 
de muncă recoltau porumbul de pe suprafața de 
750 de hectare, din care pe 200 se va însămînța 
grîu de toamnă.

„în ritmul în care se lucrează acum, în cel 
mult 10 zile culesul va fi încheiat* — preciza to
varășul Gheorgh® Marin, inginerul cooperativei.

Preocupări asemănătoare am întîlnit și în coo
perativele agricole din comunele Vasile Alecsandri, 
Independența, Tudor Vladimirescu. Toate acestea 
au făcut ca raionul Galați să fie, pînă acum, 
fruntaș pe regiune la recoltatul porumbului. Nu 
înseamnă însă că asemenea rezultate sînt pe mă
sura necesităților și a posibilităților. Aici, ca și 
în alte raioane ale regiunii, această lucrare se des
fășoară încă anevoios. Se întîrzie cu transportul 
porumbului, cea mai mare parte aflîndu-se în 
grămezi, pe cîmp, din cauză că multe atelaje 
sînt folosite la alte treburi, mai puțin urgente. 
Multe din tractoarele repartizate să transporte cu 
două remorci, nu sînt dotate cu frîne pentru cea • 
de a doua remorcă, astfel că se pierde timp pre
țios și se consumă combustibil în naveta cu o 
singură remorcă. Din cauză că O.R.V.L.F. întîrzie 
transportul legumelor și fructelor, multe unități
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STA PUNEA

CRAIOVENILOR ?
Nimic mai simpla decît drumul pîinii: de la lanul de grtu 

la brutărie, de la brutărie la centrul de desfacere și de aici 
pe masa omului. Dar, la Craiova acest drum este sinuos, ne
prevăzut, dificil. „Atributele calității sînt aproape inexistente 
la pîinea neagră", ne scrie un corespondent „Aprovizionarea 
este defectuoasă", spun craiovenii.

După o noapte și trei zile în care am urmărit drumul plinii 
craiovene, I© dăm întru totul dreptate.

De ce este necorespunzătoare calitatea pîinii negre ?
Ce a intervenit în structura acestui meșteșug ?

munci de calitate, care respectă 
rețetele și procesele de fabricație. 
Atunci de ce la Craiova acestea 
rămîn la latitudinea lucrătorilor ?

Mai înti o anume „uzură a 
cunoștințelor", precum și 
consecința sa imediată, 

incompetența. La noua fabrică, 
intrată săptămîna trecută în pro
be tehnologice, frămîntătorul 
Manea Marin își declară rituos 
competența : „Lasă, domnule, că 
știu eu" ! (O mînă de aluat dusă 
la nas, și aciditatea este stabilită 
după... miros) : „Mai mult de 8 
nu are". La secția întîi, un alt 
frămîntător, Eftimîe P., ne asi
gură că o aciditate mai mare de 
5—6 acrește pîinea. De ce nu 
stabilește laboratorul aciditatea 
ideală ? Ni se explică : „încă nu 
este adus mobilierul". Să fim se
rioși, dar aparatura necesară de
terminării indicilor tehnologici 
(consistență, temperatură, aci
ditate, durata de fermentare) în
cape pe o simplă masă.

Toată lumea știe că o pîine de 
calitate rezultatul

Pentru că asistența tehnică, 
controlul continuu, bine 
organizat pe faze de fa

bricație, sînt mai mult cerințe de
cît practici. Un exemplu : la sec
ția I pîinea formată este pusă 
la crescut în rastele. Timp optim: 
30—35 minute. Căutăm să aflăm 
„prospețimea" aluaturilor care 
urmează să intre la cuptor.

— Nu e pîinea noastră, ni se 
răspunde. E de la schimbul ce
lălalt

E ora 23. Cei din schimbul 
anterior au plecat de o oră. Mais
trul, care avea obligația să su
pravegheze coacerea pîinii pre
gătită în schimbul II, a plecat și 
el. Echilibrul dospirii aluatului 
este hotărîtor pentru calitatea

plus peste timpul prescris, la o 
temperatură cu cfteva grabe ma» 
mare femerrieazi ezres-r aksatrl 
(find pliuri gustul acru. Reversal 
(sub timpul stabilit .temperatura 
scăzuta) dl aluatul rnsuScăeal 
fermentat In ambele srtuațn gus
tul și valoarea alunentarâ sînt 
diminuate. Intr-un fet acesta face 
parte din a-bx.-ul meseriei.

Coacerea pîinii — o altă fazi 
hotăritoare — se face _dupâ ochf 
pentru că pinxnetrele sînt de
fecte la toate cele 10 cuptoare 
ale secție!, datorită neguenței. 
„La noi din panacocaru oamemu 
care dau pana și lopata cete: de 
la cuptor) s-au făcut peste noapte 
cocători. Se merge pe ghicite*. 
Inginera Elisabeta Burduză". șefa 
serviciului producție, ne relatează 
modul în care a decurs un recent 
seminar a! laborantelor și contro
lorilor tehnici.

— Doar două au răspuns mul
țumitor la întrebările care ce
reau cunoștințe elementare în 
meserie. Le-am mai dat timp de 
pregătire.

VIORICA DIACONESCU

(Continuare in pag. a II~a)

Acum, în pragul toamnei, 
cînd pomii așteaptă obosiți 
de rod cu crengile pînă la 
pămînt, cînd te cuprinde su
flul recoltelor, drunjețesc o 
clipă cu piciorul și cu min
tea. deopotrivă, prin marile 
podgorii ale țării. Și în a- 
ceastă bogăție la marginea 
unei păduri de vie îmi aduc 
aminte de un basm în care 
calul, neprețuitul ajutor al 
viteazului bind dintr-o cadă 
cu must, îl duse ca vîntul și 
ca gîndul la capătul pamîn- 
tului.

Toamnă ! Putere a vinului 
și a poamelor coapte — auzi 
clocotul mustului și dulcea
ța lui netăiâtă te înfierbîntă. 
Bachus doarme în fiecare 
boabă de strugure, o îmblîn- 
zește cu numele său, îi dă o 
culoare de la cel mai pripit

DUMITRU M. ION

întrebarea aceasta, adresată la Cluj serviciilor tehnice, ad
ministratorilor căminelor și cantinelor studențești din Insti
tutul politehnic, Universitate și Institutul de medicină și 
farmacie, ne-a dat prilejul să constatăm în cele mai multe 
locuri sfîrșitul sau un stadiu foarte avansat de efectuare a 
pregătirilor necesare deschiderii noului an universitar. Spre 
edificare am fost conduși în sălile proaspăt văruite ale com
plexului universitar, am vizitat noile laboratoare amenajate 
în această vară pentru facultățile de fizică și chimie. Lucră
rile de reparații, zugrăveli și vopsitorie au fost executate în 
timp optim la cele mai multe clădiri, dar considerăm util să 
insistăm aici mai ales asupra acelor pregătiri în legătură cu 
care răspunsul n-a putut fi

Consemnăm, deci, faptul că 
zilele trecute erau încă în curs 
de execuție reparațiile — mult în- 
tîrziate — pentru cantina diete
tică, de zugrăvire a cantinei com
plexului, ca și unele din repara
țiile necesare căminelor 2, 3, 7, 
8, 9, 10, 15 și „Năvodari" ; nu se 
vopsiseră ușile de la camerele 
căminului „30 Decembrie", iar la 
căminul „Avram Iancu" n-au 
fost înlocuite oglinzile uzate, nu 
s-au vopsit caloriferele.

Mari rămîneri în urmă, cu con
secințe negative asupra desfășu
rării procesului de învățămînt 
întrucît studenții dip anii mari au 
început deja cursurile, există la un 
număr de lucrări pentru Institu
tul de medicină și farmacie. Ast
fel, deși termenul contractual 
pentru reparații capitale la clă
direa din strada Pasteur a fost 
1 septembrie, la această dată erau 
încă nerealizâte de către T.R.G.L. 
Cluj lucrări în valoare de 112 000 
lei. Cu totul nesatisfăcător își 
„onorează** contractele cu acest 
institut și întreprinderea orășe
nească de gospodărire, ai cărei 
lucrători n-au tenninat la timp 
transformările pentru amfiteatrul 
de radiologie, nici reparațiile 
pentru clinica medicală III.

Continuîndu-se o bună iniția
tivă gospodărească, reluată con
secvent de ani de zile, pentru 
cantina complexului studențesc 
clujean au fost achiziționate și în 
vara aceasta, direct de la pro
ducători, fructe, legume și zarza
vaturi. Astfel, de la întreprinderi 
agricole de stat și cooperative 
agricole de producție din jurul 
Clujului s-au cumpărat, la preț 
de achiziție, zeci de mii de kilo
grame de cireșe, vișine, caise,

castraveți, fasole, cartofi mor
covi etc. Conservate cu price
pere în cămările cantinei, acestea 
vor adăuga, prin economiile rea
lizate, un plus de consistență 
meselor studențești. Valoarea 
produselor destinate pregătirii 
meniurilor în noul an universitar, 
a crescut „din nimic“ cu peste 
1 000 000 lei — o cifră de loc de 
ignorat. Ar fi fost cu mult mai 
mare, dacă gospodarii cantinei 
complexului ar dispune de con
diții satisfăcătoare pentru depo
zitare — în primul rinei de spa
țiu. De aceea, pentru anul viitor 
chiar, trebuie analizată și solu
ționată cu multă înțelegere pro
blema amenajării — posibilă cu 
cheltuieli minime — unor noi 
depozite chiar în incinta comple
xului, lingă cantină. Desigur, 
asemenea aspecte ale activității 
cantinelor studențești trebuie 
avute neapărat în vedere și de 
proiectanții cantinelor ce vor fi 
construite în anii următori, întru
cît spațiile de depozitare pre
văzute în prezent satisfac foarte 
puțin necesitățile reale. S-ar evi
ta astfel soluțiile ulterioare, impro
vizate și, în consecință, neeco
nomice (în prezent peste 50 la 
sută din produsele conservate 
pentru cantina complexului sînt 
depozitate în localul altei can
tine, de unde urmează a fi trans-

ION TRONAC
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primului număr din primi 
revistă proprie cercului.

Deși au fost prezenți 
în cele cîteva cule
geri regionale, deși li se 
rezervă de la o vreme pe
riodic de către ziarul bă
căuan „Steagul roșu", o 
pagină, deși unii dintre ei 
au mai apărut cu poezii 
și în alte reviste (Ateneu, 
Clubul, Ramuri) totuși 
rimt ca nu sînt reprezen
tau la justa valoare, și în 
juste proporții. Acest fapt 
l-i îndemnat cu ata
ri vreme în urmă pe 
Ion Lețu să scoată el sin
gur un ziar. Și l-a scos. 
..Ucenicie** a apărut în 
6 numere. în 5—10 exem
plare ; Ion Lețu i-a fost 
redacior, redactor șef, se-

ILINA GRIGOROVTCI

(Continuare 
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Ște. O ploaie aducătoare de 
nostalgii, prevestind toamna 
ce se ivește din cețurile Vlla- 
vei. Stropii de apă mîngîie 
zidurile din piatră pe care 
timpul a lăsat urme. în Mala 
Strana, pe străzi întorto
cheate unde istoria și-a con
servat ecourile, trecătorii 
s-au rărit. Refugiați sub ar
cadele renascentiste, turiștii 
contemplă dezolați cerul 
care, fără cruțare, nu Ie 
oferă nici o speranță. Cei 
mai perseverenți înfrunta 
ploaia înălțînd privirea către 
turnurile patinate ale cate
dralelor și palatelor. Foto
grafiază cu o insistență pe 
care am încercat să o imit 
dar, din păcate, fără vreo 
reușită. Ploaia n-arată înțe
legere . față de fotografii 
amatori. La Hrad, grupurile

ex-de vizitatori continuă 
plorarea secolelor ce s-au 
scurs. In catedrala Sf. 
răsună alene pașii turiștilor 
care, sub impunătoarea cu
polă, împrumută un aer 
grav, solemn. în catacombe 
resturi de străveche zidire 
aduce secolul X sub ochii 
omului obișnuit sa citească 
știri despre Cosmosul ce-și 
dezleagă misterele. Bîntuită 
de ploaia fără de sfîrșit, 
ulița alchimiștilor și-a pier
dut parcă poezia și îți suge
rează un decor de epocă pen
tru care pietonii scenograf 
n-a găsit cele mai potrivite 
culori. A înzătoarea de suveni
ruri nu-și pierde timpul: aș- 
teptînd clienții, citește o carte 
cu pagini multe. Prezența 
noastră în prăvălioara scundă 
nu o deranjează. Parcurge fi
lele cărții și își ridică privirea 
doar pentru a număra coroa
nele. La Galeria Națională, în 
sălile ce adăpostesc semnături 

celebre, se pășește într-o tă
cere evlavioasă. Lîngă operele 
maeștrilor goticului ceh întîl- 
nești pînze născute din genia-

EUGENIU OBREA
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se răzbună
In paginile ziarului nostru s-a mai 

icris despre festivalurile, tineretului din 
•aionul Urziceni. Intr-o zi, un telefon 
trimit la redacție ne invita la cel de al 
/II-lea Festival intereomunal al tinere- 
ului din comuna Satu Mare, raionul 
Jrziceni, și la etapa raională a Sparta- 
hiadei de vară a tineretului. Și... ia- 
ă-ne la drum.

JPE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
I
I

în „Scînteia tineretului" cu nr. 
5 556 publicam un articol intitu
lat „Patru instituții serioase care 
nu se iau... în serios’. Datorită 
unor neînțelegeri intervenite în
tre anumite servicii din Consi
liul Superior al Agriculturii și 
Centrala Editurilor și Difuzării 
Cărții din cadrul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Arta, dru
mul unora din manualele desti
nate elevilor din liceele agricole, 
școlile profesionale etc. este în
greunat. Menționam în articolul 
nostru lucruri clare și simple ca 
bună ziua, fapt dovedit de alt
fel și de unele din răspunsurile 
instituțiilor vizate, răspunsuri ca
re, precizăm, au sosit la redacție 
fără întîrziere.

Avem în față răspunsul venit 
din partea Ministerului învăță- 
mîntului, Direcția Generală Pe
dagogică a Învățămîntului Profe
sional și Tehnic. în vederea în
dreptării situației menționate. Co
misia de tiraje — întrunită în a- 
cest scop — a stabilit tirajele la 
manualele necesare liceelor de 
specialitate pentru anul școlar 
1967—1968. cuprinse în planul E- 
diturii didactice și pedagogice. A-

cestea au fost aprobate de con
ducerea Ministerului învățămîn
tului și aceea a Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

în același spirit este redactat 
și răspunsul primit din partea to
varășului director al Editurii 
Agro-silvice : Apreciem că artico
lul constituie un sprijin în urgen
tarea apariției manualelor școla
re, iar faptele relatate constituie 
o realitate față de care înțelegem 
să luăm toate măsurile...

în sfîrșit, conducerea C.E.D.C. 
a fost, de asemenea, de acord cu 
reamintirea 
care este 
barea tirajelor: __
Superior al Agriculturii, 
rul tutelar al școlilor 
tru care se editau manualele res
pective, refuză să-și asume răs
punderea materială pentru even
tualele stocuri rămase nedifuzate 
la manualele ce vor fi comanda
te în cazul cînd acestea vor de
veni nevandabile.

Să recunoaștem, așteptam cu 
interes și punctul de vedere al 
Direcției de Învățămînt și Pro
pagandă din C.S.A. Dar minu
nea nu s-a produs. Dimpotrivă.

cauzei pentru
întîrziată apro-

Consiliul 
fo- 

pen-

aveam să facem cunoștință și cu 
alte practici.

Au trecut trei luni încheiate 
și nimeni de la Consiliul Su
perior al Agriculturii n-a suflat o 
vorbă. După trei luni am primit 
un telefon la redacție.

— Alo ! Aici Oficiul pentru 
primirea, evidența și urmărirea 
rezolvării reclamațiilor, sesizărilor 
și propunerilor oamenilor mun
cii din C.S.A.

La capătul celălalt al firului 
se afla tovarășul Dragomir Stan, 
șeful acestui serviciu, care ne co
munica textual :

— N-avem ce să răspundem în 
legătură cu articolul publicat. Nu 
ne simțim vizați și nu vrem să 
facem un nou articol Dacă au
torul vrea să se documenteze, să 
ia legătură cu tovarășul vicepre
ședinte.

Și convorbirea telefonică s-a 
încheiat.

Este oare cazul să constatăm 
că, pentru a doua oară. Direcția 
de Învățămînt și propagandă de 
aici evită să-și spună punctul de 
vedere într-o problemă cu care 
a avut și are legătură ?

I BODEA
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Durrenmatt este prea cunoscut, iar „Romulus" prea 
mare pentru a mai reveni doar asupra lui. „Romulus" 
face deja parte dintre acele piese care au popularitatea 
clasicismului, a unui clasicism al zilelor noastre. Teatrul 
„Matei Millo" din Timișoara ne-a invitat la un nou spec
tacol. La sfîrșit mă întrebam ce motive determină pre
ferințele unui teatru și ale unui regizor? Celebritatea 
textului sau perspectivele unui spectacol nou, datorat 
unei alte viziuni, unei distribuții adecvate ? Pentru re
gizorul C. Anatol al doilea termen se pare că n-a exis
tat, căci tentația sa pentru Durrenmatt nu se justifică 
nici un moment. El își pune semnătura peste ruinele 
unui „Romulus" care odată însemna ceva plin de spirit. 
Acum, spectatorului i se pretinde munca arheologului 
care după cioburile descoperite în săpături reconstituie 
linia suplă a vasului grecesc.

Decorul. Emilia Jivanov nu semnează un decor, ci o 
ilustrată a Romei în ruină, proiectată pe un fundal de 
un roșu violet. Ce legătură există între masivitatea aces
tui decor, unde butaforia se trădează ca în nu știu ce 
superproducție italiană despre Cartagina sau Troia. și 
alertețea replicilor lui Durrenmatt ? De comun acord cu 
regizorul —- doamne, ce alianță ! — scenografa „actua
lizează" textul prin prezența unor căști, măști de gaze ! 
Mare le-a fost neîncrederea și în Durrenmatt și în public. 
Soluțiile scenografice ale Emiliei Jivanov nu se rezumă 
la atîta Citește sîrguincios în text că Romulus și Ba- 
zileu! au o situație financiară dificilă și atunci biei.il 
împărați ajung să li se cam vadă coatele și genunchii. 
Costumul iui Odoacru este absolut derutant- cu alura sa 
colonialistă. Citind fără să înțelegi în text ajungi să-i 
faci și pe alții să nu-1 mai înțeleagă.

.Sub razele calde ale 
relui, pe ulițele împodobite 
bătorește se alinia coloana 
arilor cooperatori din satele 
onului Urziceni. Se dă sem- 
ul de plecare și după tradi- 

colăcerii, călăreții imbră- 
i în costume naționale, deș
ii drumul. Trec apoi for- 
țiile. căminelor culturale 
Satu Mare, Ion Roată și 

ățeni, care alegorice, artiști 
itori și tineri, foarte multi 
>ri veniți din toate comu- 
■ raionului. Corul școlii din 
intonează un imn, se dă 
nul la zeci de porumbei, 
lescarcă arme în vint. fes- 
lul și spartachiada au în- 
it.
ar odată stins ropotul de 
iuze, incep deja să apară 
păturile" acestui festicism 
itacuios.
.trecerile sportive trebuiau 
rceapă. Parttcipanțil, tineri 
ieratori din 12 comune, se 
laseră în număr mare, dar 
au arbitrii, lipseau profe- 

de educație fizică : 
prezenți doar trei. To- 

șii de la organele raionale 
C. N. E. F. S. au rezol- 
oroblema pe loc intr-un 
original : cine vrea să ar- 

‘ze', să arbitreze. Probele 
nceput: alergări, sărituri, 
cări, volei (6 echipe) 
Ibal (6 echipe) și fotbal 
echipe). „Oficialii" astfel 
i au mărit nota de im- 
izat a întrecerilor, 
explicație a lipsei de asis- 

tehnică a fost găsită :
i tehnicieni mal erau încă 
oncediu. Din acest mo- 
nici tinerii nu s-au mai 
lziț la startul probelor, la 
i cfintre ele fiind înscrisă 
cite o concurentă.
Muri au apărut însă și în 
■a artistică a festivalului, 
i programul prezentat de 
nul cultural din Sărățem. 
ti te echipe nu s-au mai 
ntat pe scenă. După un 

a fost găsit tovarășul 
5 Tudoran, directorul că
iții cultural din Satu 

care, uitînd parcă de 
'al, își plimba fetița pe 
etă. In fața situației 
e, a improvizat imediat 
spectacol" : 2 cîntărețe și 
irumentiști care au cintat 
cerea publicului foarte 
ros.
a ce a „salvat" oarecum 
aiul, reabilitindu-1 tnlru- 
în ochii participanților, a 
ora ce s-a încins seara la 
a focului de tabără 
i s-a desfășurat al 8-lea 
tal intereomunal al tine- 
din Satu Mare, la care 
st invitați și tinerii din 
lte comune ale raionului.

★
loua zi se căuta un vino- 
rici primele festivaluri nu 
ă cu mult mai bine.
Tinerii de la UTC fetiși- 
lucrurile. Ce, așa se face 
ă ? ne spunea tovarășul 
GEANU AUREL, secre- 

Comitetului raional de 
ă și artă. Cultura este 
foarte complex, greu de 
î ( ? !) Și apoi nici nu 
anunțat...
te avea dreptate că nu 

anunțat diin nou tova- 
secretar, dar planul fu- 
ilcătuit cu mult timp 
e. iar cu o zi înainte 
ișul vizitase Satu Mare 
itrolase tocmai munca... 
ală. Oare nu aflase a- 
și despre festiva! ?
sloi sintem vinovați, ne
i tovarășul Paghici Con- 
i, prim secretar al Co- 
ilui raional Urziceni al 
(și nu-1 putem contra-
Am acordat prea multă

• mobilizării și pregăti- 
lartachiadei de vară și 
sistat prea puțin pentru 
irea festivalului.
mai putem spune ? O 
e înduioșătoare autocri- 
:u toate că a devenit 
lită, te dezarmează. Abia
ii îndrăznești să-ți pui 
:-bare : de ce n-or fi în- 
d tovarășii de la Comi- 
-aional Urziceni al UTC 
facă autocritica înainte 
concepe și pregăti a- 

=a acțiuni 1

MIHAI STRIMBEI

(Urmare din pag. I)

cretar și tipograf (mai 
exact dactilograf). O mun
că enormă, cu rezultat — 
evident — minim. Dai 
pasiunea publicistică și 
pricepeiea — mereu spo
rită — a lui Ion Lețu nu 
s-au istovit Aniversarea 
din toamna aceasta ie-a 
reaprins și. oare-se. cu în
dreptățite speranțe.

Dar no in orice zi e 
sărbătoare, ba mai mult, 
pare-se că nici sărbătoa
rea ou-l întotdeauna săr
bătoare desăvârșită. Pa- 
sionatii de literatura dm 
Piatra Neamț no au oarte 
nici acum de Hnxjte $1 îm
păcare- Fiecare ascunde 
și pînă la urmă trădează 
o nesiguranță, o îndoialâ- 
Giupul lor e amenințat să 
se disperseze, pentru că 
nu poate cădea de acord 
asupra celui mai jenem* 
și mai devotat dintre r.na
tion i“ Casa de cultură • 
«indicatelot care revendi
că cercul, de foarte multă 
vreme nu >-a mat pm 
dispoziție un bi bub
necesar întrunirilor. Sedm- 
tele s-au tinut de aceea 
bi incinta Muzeului. A«e- 
zămintde Culturale mo
mit cu fermitate să ofere 
în permanentă soațiul a- 
cesta. dar previn că e un
gurul lucru pe cared pot 
face. Casa de culturi Insă 
oferă posibilitatea de a 
publica periodic din crea 
ții Ir cercului- Ce-i mai 
important ? Garanția posi
bil itâti’ de a se întruni ? 
Peispeetiva publicării * 
Membrii cercului nu reu
șesc să ajungă la o botă- 
rire unanimă. Se va decide 
una din instituțiile ca re-ji 
oferă patronajul să renunțe 
puțin la confortul profesi
unii de executant meticu
los și sâ se zbată să gă
tească o modalitate de a 
taha unitatea acestui 
grup care p-a dovedit ccn-

, stan ta în eforturile artis
tice ?

Conducerea casei___  de 
cultura e oundrâ și de 
cercul său de arte plasti
ce. Expuse »n biblioteci 
și în holuri, lucrările a- 
matorilor dovedesc un sta
diu de mult izbăvit de di
buirile începutului. Ule
iuri. acuarele, lucxăn îr. 
ghips si piatră — toate 
dovedind o activitate ar-

noblețea adîncă și simplă 
a acestoi 
altundeva 
avut lustiu 
ilustrat orgoliu și preten
ții.

Pe Fleissig Nicolaie, 
pfnâ curind încă elev, 
sculptorul Clement Pom- 
pfliu l-a atras spre artă, 
i-a dat noțiunile fur.da- 
meutale. l-a inițiat in teh
nica — destul de coropli-

legături care 
probabil ar fi 

și stil, ar fi

ea singură dalta", „lu
crează ușor și încet, ca să 
poți auzi dacă începe să 
scrîșnească, sau să țipe", 
„Trebuie să cauți în fie
care ceea ce e unic, ne 
spune Clement Pompiliu, 
să îndrumi prudent și abil 
fiecare talent spre calea 
proprie, să-1 lași să se îm
plinească singur, din for
țe proprii. E așa de ușor 
să distrug) un talent din

petențe de care nimeni 
nu se îndoiește, a unei 
generozități desăvîrșite, 
în care-și găsesc stimul și 
slat orice ezitare, orice 
nelămurire.

Dar pasiunea și genero
zitatea nu rezolvă toiul. 
Amatorii de artă plastică 
au niște lipsuri și niște 
necesități concrete, pentru 
soluționai6a cărora au ne
voie de un ajutor mate-

m mwitto mm mitt
I

i. Ve
prea ash ret a așa de 
eres «4-1 rtruoejti bunele 
iemtu ca să no fad ni- 
evjc ta ptas. deci! sâ des- 
eoper. p să ajuți să se 
dervxjste ceea ce există, 
ceea ce e natural**. Cu 
atita dscreție i-a învățat 
pe amatorii care î s-au a- 
dresati îneît 
senzația câ au 
sirgun, că nu
nimănui. Dar 
du-te mai mult 
tatea lor. înțelegi impor
tanța capitală a unei com-

aceștia ao 
i aflat totul 

sînt elevii 
apropiin- 

de activi-

rial, oficial. Casa de cul
tură ie puse la dispoziție 
doai o sală — insuficien

tă ca dimensiuni, inutili- 
■*zabdâ pentru bună parte 
din artiști. Pînza, culorile, 
instrumentele, piatra, ar
gila, toate aceste mate
riale indispensabile — 
casa de cultură le ignoră. 
Membrii cercului 
procură singuri, cu 
tuială și efort. Cei 
ocupă cu sculptura

și le 
chel- 

ce se 
recurg

instalațiile Școlii elemen
tare de muzică și • arte 
plastice Deocamdată, da
torită intervenției și stă
ruințelor sculptorului Pom
piliu. profesoi în școală, 
amatorii de la casa de cul
tură au fost tolerați. Dai 
cît timp va mai admite 
școala să suplinească co
moditatea altora ?

„Casa de cultură a 
mîndră de mîndria noa
stră și se bucură de 
bucuriile noastre", ne 
spune pictorul amator 
George Podani. „Sîntem 
în foarte bune relații cu 
conducerea casei de cul
tură, dar întotdeauna ani 
cerut foarte puțin. Condu
cerea casei de cultură ar 
putea face mai mult uz de 
prestigiul sau pentru a ne 
înmulți posibilitățile de 
expunere. Expoziția per
manentă din casa de cul
tură e cu totul insuficien
tă, iar sala destinată ex
pozițiilor din oraș e foarte 
disputată. De aceea pînă 
acum expozițiile amatori
lor cred că nu au fost 
nici suficiente, nici per
fect ilustrative".

Faptul câ nu-s chiar 
răsfățat) de instituțiile de 
cultură nu-i demobilizează 
pe amatori. Te surprinde 
chiar înțelegerea cu care 
vorbesc de lipsurile lor, 
calmul cu care le accep
tă. Originea activității 
artistice e pasiunea, și 
pasiunea e în fond 
scopul ei. Și pasiunea
nu e ignorată : oamenii o 
cunosc și-o respectă.

lor 
tot

lor

txa*.

LA GALAȚI:

EXPOZIȚIE DE INFORMARE TEWUti
Casa orășenească de cultură din 

Galați găzduiește, incepicd de ăuu 
după amiază, o expoziție de informare 
tehnică privind organizarea științifică a 
producției și a munc.: ia iatxepnaderJe 
industriale dm redute. Expoziția cu- 
prinde numeroaje planșe. <r»h-;e, .r.i- 
chete și fotografii pr.n a- r-t

Expoziția est' 
experiența bună a unită'

ti ri | 
lor

lularizeze

I

Distribuția. La curtea lui Romulus apar : Ricardo Col- 
berti, Ștefan Mării, Emil Reus, D. Biîang, Daniel Petrescu, 
Al. Ternoyici Toți cu aceiași rezultat. Radu Avram, dis
pune de un semn distinctiv mult mai periculos : lungimea 
textului Elena Simionescu adaugă la aceasta o statura 
impozantă și gesturi de o complicație nemaivăzută.

Pe Aemilian (Ovidiu Moldovan) C Anatol îl transformă 
într-un fost martir al lagărelor naziste, 
de grabă din „Antigona și ceilalți" sau 
despre război.

Romulus și Odoacru.
Spectacolul timișorean, tocmai prin

firmă un adevăr deja cîștigat, dar și 
de către unii : regizorul este autorul 
principal.

Gheorghe Leahu, actor cu experiență
mate, trebuie să respecte indicațiile regizorale El se dis
tinge prin firescul și naturalețea locului, dar dacă în 
alte locuri C Anatol a îngroșat sau a lăsat nefinisat, 
aici a condus pe interpret pe o linie ce trebuie acuzată. 
Romulus poate fi un rafinat sau un uriaș plin de forță 
ce își asumă o sarcină gigantică Un imperiu se distruge 
prin lipsă sau surplus de energie Romulus apare însă 
ca un moșulică tare cumsecade, senzație ce se intensifică-^ 
în întîlnirea cu Odoacru. Cei doi par atinși de o boală V 
cunoscută, crezîndu-se unul împăratul romanilor, iar ce
lălalt al germanilor. La un moment dat, Romulus (scena 
în care i se oferă ferma) pare că s-a reîntors definitiv 
la drăgălașa vîrstă a copilăriei.

In sunetele marșurilor fasciste, doi bătrîni își pro
iectează visele în antichitate, în timp ce discută aprins 
despre cele mai ilustre reprezentante ale familiei galina- 
ceelor pe care le posedă în fermele lor Loviți de ororile 
regimului nazist ei n-au mai rezistat și... Poate să fie o 
piesă tristă, plină de sentimente frumoase, dar în nici 
un caz nu este aceea pe care o citisem odată și care 
se numea „Romulus cel Mare“.

personaj 
dintr-o altă

mai 
piesă

con-viciile sale, 
repus în discuție 
și responsabilul

și calități confir-

GEORGE BANU

„ADMIRATORII"
(Din albumul de fotografii 
al cititorului nostru Koncz

Francisc — Gherla)
IWI NOII SPITAI

la materialele, atelierul și

COMUNAL
TG. MLJREȘ (de la co

respondentul nostru)
In localitatea Ditrău din 

raionul Gheorghieni, în
tr-un fost conac, se ame
najează un spital comu
nal. Clădirea este extinsă 
cu cîteva încăperi pentru 
a se asigura și spațiul ne
cesar organizării unui ser
viciu de urgentă. Este 
semnificativ faptul că, în 
afara lucrărilor de strictă 
specialitate, munca ce se 
desfășoară aici se datorea
ză acțiunile voluntare ale 
cetățenilor, o contribuție 
însemnată adueînd-o tine
rii. Valoarea muncii volun
tare depuse pînă acum 
depășește 26 000 lei. Clă
direa urmează să-și defini
tiveze profilul la data de 
1 octombrie a.c.

Imagine din portul Constanța

(Vnnare dm peg. I)

Foto: AGERPRES

Bineînțeles că lipta de autori
tate a unor astfel de indrumâtori 
tehnici generează un întreg cor
tegiu de daune. Lucrurile nu 
rămÎD Insă în această fază. Se 
dau și sonefruni. Nici ele însă 
n-au ținut de... cald pîinii. Cali
ficarea este hotăritoare dar toc
mai în acest domeniu nu se văd 
acțiuni concrete, bine concepute, 
care să aibă efect

Soldarea pîinii, la Craiova, 
este un procedeu curent. Pîinea 
nevîndută, învechită, este plătită 
de vînzator. Acesta încearcă să 
recupereze ceva din pierdere, 
tocmindu-se la preț cu cei ce vor 
s-o cumpere așa cum este. 
Sau :

— Mai bine să nu am ce vinde 
decît să plătesc din buzunar. Și, 
ca să fie sigură, vînzătoarea 
gîtuie serios comenzile.

La ora 19,30 un raid ne con
vinge că practica este universală. 
Centrul 32 : în rafturi cîteva pîini 
negre ; centrul 238 : lipsesc fran
zelele, pîinpa neagră simplă; cen
trul 42 : nu este pîine interme
diară. Pîinea neagră a lipsit toată 
ziua.

La ora 20, 19 cetățeni ai cartie-

ÎN MÎNA CUI STĂ 
PÎINEA CRAIOVENILOR ?

fac circa 300 kg — ca să dăm unrului „Brazda lui Novac" aș
teaptă pîinea. Cațiva copii și două 
femei casnice stau la rînd de la 
ora 18. Nu este o excepție ; „Sîn
tem foarte prost aprovizionați. 
Seara, cînd ieșim de la lucru, 
rar găsim pîine“ (Aurel Uriza, 
electrician, Ișalnița).

în principiu, conform unui gra
fic, unitățile de desfacere din 
oraș (140, aparținînd O.C.L. Ali
mentara), sînt aprovizionate de 
fabrică după comenzile făcute 
anticipat.

Comenzile nu reflectă însă ce
rerea de consum. De teama 
stocurilor, vînzătoarele fac co
menzi minime. Presupunînd re
ținerile lor, funcționarii O.C.L.- 
ului plusează substanțial comen
zile înainte de a le înainta fa
bricii. Necunoscînd majorările și, 
mai ales, nefiind cointeresate 
materialicește în desfacere (sala
riile sînt uniforme : același și 
pentru vînzătoarea de la Centrul 
123 care distribuie zilnic 8 000 
kg și pentru vînzătoarele de la 
centrele 120, 118, 117 care des-

exemplu ales la întâmplare) aces
tea refuză pîinea ; „Nu iau decît 
cît am comandat eu“. Numai 
în trei zile se refuzaseră 42 150 
pîini. Refuzurile sînt livrate tot 
pieței, a doua zi. Astfel, mașinile 
de transport efectuează curse inu
tile, consum de benzină, uzaj, 
pierdere de timp și mai ales pîine 
învechită.

Ce e de făcut ? Am ascultat 
mai multe păreri :

Ing. D. Didușcă, directorul 
Trustului de panificație :

„Cred că totul pornește de la 
organizare. Sîmbătă ni se co
mandă o cantitate exagerată — 
160 de tone ; facem tot Ce este 
posibil ca să livrăm întreaga can
titate și apoi încep refuzurile : 
15 000 de pîini. Această diferență 
ne creează man greutăți în orga
nizarea producției, care nu poate 
fi schimbată de la o oră la alta, 
de la un schimb -la altul. Deci, 
cunoașterea cît mai exactă a 
cererii de consum este o pro
blemă esențială a aprovizionării

cu pîine. Propun să ni se dea 
tot nouă rețeaua de desfacere sau 
să se creeze o organizație co
mercială O.C.L Pîinea, așa cum 
există în multe regiuni din țară, 
căreia să-i livrăm en gros pîinea.

CONSTANTIN CORLAN, di
rectorul O.C.L. Alimentara :

„Noi nu producem pîine, nu o 
controlăm calitativ, nu ne apro
vizionăm, ci doai o vindem și 
primim reclamațiile și imputările. 
Graficele de livrări nu se res
pectă, se aduce o dată un sorti
ment, peste cîteva ore altul, cum
părătorii aleargă din centru în 
centru, fac rînduri mari, iar uni
tățile rămîn ore întregi în goluri 
de aprovizionare. Cred că este 
bună propunerea trecerii vînzării 
pîinii în sarcina întreprinderilor 
de panificație".

Acestea sînt părerile factoriloi 
răspunzători. Pînă în momentul 
cînd se va hotărî pe mîna cui 
dăm „pîinea și cuțitul", se im
pune cel puțin dirijarea aprovi
zionării centrelor de oînzare, 
curmarea indisciplinei care dom

nește în sectorul de transporturi, 
indiferent sub ce firmă va activa

Așteptăm pînă la ora 23 ve
nirea la lucru a distribuitorului 
Lungu Florea, care două nopți 
la rînd a lăsat neaprovizionale 6 
centre, mii de consumatori.

— L-am așteptat și ieri de Ia 
18 la 21,20 — ne spune șoferul 
Ivan Cătana. Am scris pe foaie 
„lipsă de distribuitor" și am ple
cat acasă. Alte trei zile am stat 
cu mașina în garaj fiindcă mi 
s-au furat stopurile și nu se gă
sea vinovatul...

Și pentru că salarizarea șoferi
lor și a distribuitorilor este făcută 
în funcție de tonă-kilometni, tra
seele mașinilor sînt cît se poate 
de încîlcite atingînd, în unele 
cazuri, extremități opuse ale o- 
rașului. „Bani să iasă".

Urmărind cursa distribuitoru
lui Radu Rafael, avem surpriza 
să aflăm că pentru aproviziona
rea fiecărui centru face trei 
curse : una cu pîine neagră, alta 
cu pîine intermediară și ultima 
cu franzelă. Deci, la 7 centre 21

de staționări = de trei ori mai 
mulți kilometri Bizara aritmetică 
încarcă serios statele de plată, 
îngreunează cît se poate de mult 
aprovizionarea, ridică substanțial 
cheltuielile.

w
în anul 1961, s-au frămîntat, 

s-au copt și s-au gustat mu de 
pîini aduse pe masa concursului 
pe țară „Pentru pîinea de cea 
mai bună calitate !“. Meștun și 
lucrători brutari, tehnicieni și in
gineri în panificație, gospodine 
din toate colțurile tării s-au în
trecut pentru obținerea unoi re
țete mai bune, stabilirea unor 
noi procedee tehnologice, pentiu 
diversificarea sortimentelor. Pri
ceperea și experiența acumulată 
nu a întîrziat să se facă simțită 
în multe oiașe. Se spunea atunci 
că rezultatele vor fi începuturile 
unor largi concursuri orășenești 
și regionale, iar la doi ani se pre
coniza organizarea unor întreceri 
pe țară. Practic, însă aici, la 
Craiova, s-a făcut, în această pri
vință, prea puțin. Reamintim Mi
nisterului Industriei Alimentare 
obligația asumată în urmă cu 
șase ani.

Subliniind necesitatea organi
zării unor acțiuni largi și temei
nice pentru a produce pîine gus
toasă și hrănitoare, avem în ve
dere insatisfacția existentă în o- 
ra$ul Craiova pentru unul din a- 
limentele de bază — pîinea.

biei.il


EMENTO
Astă seară după audiția celui 

mai tînăr concurent, pianistul 
francez Mahe Rog6 Pascal, se 
încheie cea de a 4-a ediție a 
Concursului Internațional „Geor
ge Enescu“, competiție artistică 
care a pus timp de 15 zile Bucu- 
reștiul în centrul întregii lumi 
muzicale.

în fața juriilor alcătutie din 
personalități remarcabile ale vie
ții muzicale contemporane, s-au 
prezentat 76 de concurenți din 
20 de țări.

Interpretînd un vast program 
de lucrări, zeci de tineri violo
niști, pianiști și cîntăreți au de
monstrat un înalt nivel de pre
gătire artistică, au făcut dovada 
unei adînci înțelegeri a creațiilor 
enesciene.

La ora închiderii ediției, nu 
cunoaștem decît rezultatele con
cursului de canto. Le transcriem:

Premiul I: Viorica Cortez Gu- 
guianu (România), Premiul II : 
Nina Toțeva (Bulgaria), Premiul 
III: Alisa Diamagorțian (U.R.S.S.), 
Premiul IV : Mirea Niculina 
(România), Premiul V Maria 
Slătinaru (România), Mențiune 
Margarita Smirnova (U.R.S.S.), 
pentru concursul de femei.

La bărbați premiul I nu s-a 
acordat. Premiul II Dionisie Lu
dovic Konya (România); Premiul
III Pompei Hărășteanu. Premiile
IV și V nu au fost acordate. 
Mențiunea a fost dobîndită de 
Lajos Miller (Ungaria).

în următoarele 24 de ore, vom 
fi probabil posesorii rezultatelor 
concursurilor de vioară și pian, 
unde o prezență masivă și cali
tativ ridicată a concurenților a 
pus în fața juriilor serioase pro
bleme de selecționare.

Bineînțeles că pînă la aflarea 
rezultatelor finale, orice sublinie
re, orice judecată de valoare, 
sînt hazardate. Am dori însă în 
această succintă consemnare să 
spicuim dintr-o anchetă organi
zată în rîndurile unor prestigioși 
muzicieni care au urmărit îndea
proape etapele concursului, cîte
va păreri pe deplin semnifi
cative :

„Ceea ce caracterizează ediția 
actuală a Concursului de vioară, 
este echilibrul de forțe al con cu- 
renților, ne spune Fritz Ehlers. 
Nivelul este înalt și găsesc acest 
lucru deosebit de meritoriu dacă 
țin seama de tinerețea majorită-

ții participanțiloT. Programul 
concursului este foarte dificil. El 
cere de la concurenți cunoștințe 
multiple. Remarc importanța lu
crărilor lui Enescu cerute în pro
gram. Ele sînt cel mai bun mijloc 
de verificare a personalității in
terpretului".

„Am văzut și ascultat tineri 
pianiști cu remarcabilă virtuozi
tate, cu o stăpînire de invidiat a 
tehnicii, ne —declara De Gontaut
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ULTIMA ZI
A CONCURSULUI

Birou. Am
să descopăr x________  __
veritabili interpret cu o perso
nalitate închegată, $i cărora dacă 
vor continua să se dezvolte — le 
prezic o strălucită carieră mon
dială. Dar Concursul a prilejuit 
prin intermediul tinerilor inter- 
preți și cunoașterea unor școli 
pianistice contemporane variate. 
Și, fără nici o complezență, can
did ații români sânt elemente din
tre cele mai alese, reprezentînd 
elocvent o școală artistică demni 
de toată lauda. Am apreciat la 
ei nu numai o tehnică foarte bine 
pusă la punct ci mai ales o 
mare muzicalitate. Și cred că nu 
greșesc afirmînd că, unii dintre 
ei vor fi, neîntfrziat, mari țv'ani ști 
de notorietate internațională".

în sfîrșit. Zenaida Pally mem
bră a juriului de canto, ne sub
linia faptul că actuala ediție a 
demonstrat din nou necesitatea 
nu numai a talentului, ci și a 
unei sistematice educații profe
sionale.

„Apariția fiecărui tir.ăr concu
rent — spunea Zenaida Palh’ — 
a constituit pentru membrii ju
riului o problemă majoră, spre a 
putea califica la justa valoare 
meritele fiecăruia.

Nivelul concurenților români a 
stîmit admirația colegilor*.

Și acum, pentru tinerii iubitori 
de muzică dornici să urmărească 
astăzi dimineața ultima etapă la 
pian anunțăm lista participanți- 
lor și a lucrărilor concertante ce

avut maree plăcere 
printre « și cîțiva

iosrr sava

„ONORURILE
GAZDEI?"

(Urmare din pag. I)

portate, pe măsura consumării 
Jor).

O seamă de propuneri mai 
Vechi ale studenților rămîn, deo
camdată, nerezolvate căci, deși 
ni s-a spus că soluționarea lor 
stă în atenția conducerii adminis
trative a Universității, n-am vă
zut concretizate, prin măsuri or
ganizatorice, roadele unei ase- 
menea preocupări. Socotim deci 
nimerit să atragem din nou aten
ția asupra lor. Apreciind utili
tatea funcționării în complex a 
unui atelier cooperatist de cro
itorie, studenții au propus adese
ori ca aici să se facă și reparații, 

>nu numai îmbrăcăminte „la co- 
<Lmandă“. Dar și în prezent, aici 
^riu se execută asemenea lucrări, 

onorarea comenzilor axând prio
ritate... exclusivă. Dacă nu există 
o soluție mai operativă, este de 
dorit ca aceste servicii mult soli
citate de studenți să fie executate 
chiar de salariați ai Universității» 
la lenjeriile căminelor. O altă 
(cerință studențească — funcțio-

(Urmare din pag. L,

narea în complex a unui oficiu 
poștal — viza în special înlesni
rea efectuării convorbirilor te
lefonice interurbane (în prezent 
se fac prin telefoanele suprasoli
citate ale căminelor studențești 
din hol) cît și a primirii și ex
pedierii coletelor. Rămîne în con
tinuare „rezolvabilă" în perspec
tivă. Pe cînd ? 1

Dacă nu aceasta, măcar pro
blema instalării încă a unui post 
telefonic pentru căminele 1 și 2 (In 
prezent cuplate pe același fir) și 
aceea a mutâr.i telefoane
lor publice din holul căminelor 
în cabine telefonice exter. 'ire 
pot fi imediat rezolvabile. Mai >- 
dăugăm propunerea unor stodenți 
— acceptată și susținută de con
siliul UAS din Cluj — î»legătură 
cu înființarea unor „săli pentru 
exerciții de forță" în fiecare că
min locuit de băieți. Spații exiști, 
iar dotarea unor camere cu dotâ 
haltere 4-5 gantere, cîteva greu
tăți și extensoare poate fi făcută 
fără dificultăți de către catedrele 
de educație fizică și asocațide 
studențești.

Chiar mai tîrziu, după 1 
octpmbrie, rezolvările corespunză
toare pentru solicitările amintite 
vor fi bine primite de studențL 
Sînt așteptate cu nerăbdare. Un 
înțelept proverb îi consolează pe 
cei dezamăgiți de prea îndelun
gate așteptări: „Mai bine mai 
tîrziu, decît niciodată-. Dar nid 
fcarte tîrziu 1

ENESCIAN
Pe scena Operei t

DOUĂ BALETE 
ROMÂNEȘTI

In interpretarea soliștilor Petre 
Ciortea fi Alexa Mezincescu, 
tragica poveste de dragoste din 
,.întoarcerea din adincuri“ a că
pătat forță dramatică printr-un 
dans de elevată ținută fi forță 
artistică, egal in toate registrele 
emoționale. Valentina Massini a 
secondat euritmic textul de ine
fabilă poezie al Marianei Dumi
trescu, luînd-o parcă înaintea 
muzicii cu care părea că dialo
ghează pe tema dragostei veș
nice.

„Prinț și cerșetor" — prezentat 
duminică seara — a lăsat impre
sia unui spectacol complet prin 
coregrafizarea interesantă cu ten
dințe novatoare a unei veritabile 
muzici de balet, compusă pe pri
matul melodiei, o sinteză a for
melor clasice de balet sudate 
simfonic. Luminița Dumitrescu a 
dat viață convingător celor doi 
eroi, demonstrând cunoscutele ei 
calități tehnice fi interpretative.

în cadrul manifestărilor prile
juite de Festival, scena Operei a 
găzduit două spectacole de balet 
românesc care au probat revela
tor oaspeților Festivalului exis
tența școlii românești de balet, 
fixind totodată definitiv certitu
dinea măiestriei dansatorilor ro
mâni.

Opera Română a permis astfel 
Incinte de toate cunoașterea crea
ției lui Mihail Jora, care și-a 
adus o contribuție hotărâtoare la 
făurirea muzicii de balet româ
nesc.

Spectacolele cu „întoarcerea 
din adîncuri" de Mihail Jora și 
„Prinț ți cerșetor" de Laurențiu 
Profeta, sînt două etape distinc
te în definirea personalității ba
letului românesc. Tratarea lor 
coregrafică realizată de Oleg Da- 
Moti « faM apreciată ca o rea
lizare tn materie de gen, primu
lui Met ee?e.:-vunzindu-i core- 
grafizsrea stilizată a unor dan
suri dobrogene, iar celui de al 
dedea tratarea în stil de dans 
modern a unei teme universale. NICOLAE SPIBESCU

, .4$?’? ■” v w?

Azi vă recomandăm...
La invitata Uaîuna Națio

nale a Cooperativelor Arrxoie 
de Producție, a sosit in tara 
noastră o delegație de coe 
câtori de cooperative africoje 
din Tuli via, condusă de Eec: 
Ben Hasen, directoi 
al Uniunii regionale a coope
rativelor din Kef Oaspeții tot 
vizita cooperative agricole de 
producție, intrepriaderi agri
cole de stat, stațiuni experi
mentale din țara noastră.

In 'cumul dimineții de marți, 
delegația tunisiană a făcut o 
vizită la Uniunea Națioeală a 
Cooperantelor Agricole de 
Producție, unde a avut între
vederi cu membri ai conduce
rii Uniunii

MIHAIL KOGĂLNICEANU}

Texte social-politice alese

sta* mișcarea cultural-ideologică, Mi-
had Kogălniceanu își amplifică 
datorită acestei culegeri o altă di
mensiune — aceea de om poli
tic cu o gîndire pătrunzătoare, a- 
tașat ideilor modeme cu simț si
gur al realităților naționale și, 
înainte de toate, cu o înaltă con
știință a misiunii sale, a rostului 
ei patriotic și etic.

Dispuse într-o ordine cronolo
gică, textele sugerează o biogra
fie publică și una interioară, în 
care s-au întipărit toți pașii isto
riei noastre dintr-un interval de 
mai bine de o jumătate de secol 
într-așa măsură încît apropiindu- 
te de Kogălniceanu întrevezi o 
țară și o epocă.

Cronologia întocmită de autori 
și anexată volumului precizează 
cadrul biografic și detaliază 
momentele vieții publice.

Studiul introductiv aduce o 
preconizare puțin obișnuită în 
analizele de pînă acum ale activi
tății și operei lui Mihail Kogălni
ceanu. Pregătirea istorică a auto
rilor conferă acestei introduceri 
o densitate documentară și prin 
aceasta o forță ilustrativă puțin 

comună. Deplin convingător, volu
mul este o contribuție esențială 
la cunoașterea adevăratului Miha
il Kogălniceanu.

a ArAbut
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• Astăzi pe stadio
nul Giulești de Ia ora 
16,30 are loc jocul 
internațional de rugbi 
dintre echipa Grivița 
Roșie și formația La 
Voulte Sportif (Fran
ța). în continuarea 
turneului rugbiștii 
francezi vor întîlni 
duminică la Iași echi
pa Politehnica.

• Stațiile noastre 
de radio vor transmi
te astăzi de la Pi
tești în jurul orei 
16,15 pe programul I 
desfășurarea jocului 
internațional de fot-

bal F. C. Argeșul— 
Ferencvaros Buda
pesta din cadrul „Cu
pei orașelor tir guri", 
in cadrul emisiunii 
se vor transmite și as
pecte din Turul ci
clist al României.

★
De asemenea, sta

țiile noastre de radio 
vor transmite 
seară în jurul 
20,30 repriza a doua 
a meciului de fotbal 
Dinamo Zagreb —» 
Petrolul Ploiești. 
Transmisia se va face 
pe programul I.

(Agerpres)

astă 
orei

NAȚIONALELE
DE ATLETISM

CONTRA
TIMP...

Categoric, în atle
tism valoarea se apre
ciază prin rezultatul 
direct, concretizat în 
cifre. Tot ceea ce este 
în afara performanței, 
ca tehnică, stil, tactică, 
esteică a mișcării, su
plețe sînt amănunte de 
culoare, de impresie. 
Privite prin această 
prismă, Campionatele 
naționale de atletism, 
precedate de un oon- 
curs disputat pe sta
dionul din Poiana Bra
șov, cu rezultate ex
celente, ne-au readus 
totuși la realitate. E- 
voluția atleților ne-a a- 
mintit de proverbul: 
„La pomul lăudat să 
nu te duci cu sacul...**. 
Este drept că nici con
dițiile de concurs nu 
au fost dintre cele mai 
bune. Totuși Viorica 
Viscopoleanu (6,49 m 
la lungime), Șerban 
Ciochină (16,45 m la 
triplu salt) și loan Șer
ban (2,10 m la înălți
me) au dovedit că se 
pot obține și rezultate 
bune. în schimb, deți
nătorii recordurilor 
noastre: Mihaela Pe- 
neș la suliță, Nicolae 
Macovei la 110 m. g., 
Ileana Sillay 800 m și 
încă mulți alții, fără a 
mai vorbi de Andrei 
Barabaș, care din nou 
a abandonat nesportiv» 
ne-au rămas datori.

Dealtfel, felul cum 
se dispută de cîțiva ani 
la noi în țară unele în
treceri de atletism, ge
nerează mereu decepții. 
Majoritatea curselor de 
viteză se dispută con
tra timp 1 Chiar la a- 
ceste campionate 
curselq de 400 m fete 
și, caz unic, în istoria 
acestor întreceri, și 
proba de 400 m. băieți, 
s-a desfășurat contra 
timp. De asemenea, 
cursa de 200 m. femei 
s-a disputat direct fi
nală. S-a creat astfel o 
falsă impresie că exclu- 
zînd din concurs serii
le și semifinalele, con
tribuim la obținerea de 
rezultate mai bune. 
Dar practica dovedește 
cu totul altceva. Cole
giul de antrenori tre
buie să-și spună răs
picat cuvîntul în acea
stă problemă.

Campionatele națio
nale de atletism, ulti
ma verificare înaintea 
Jocurilor Balcanice de 
atletism, au indicat 
specialiștilor unde sînt 
necesare „retușuri" de 
ultimă oră pentru a 
putea prezenta
O

totuși
echipă redutabilă.

SILVIU 
DUMITRESCU 

antrenor 
de atletism

Tentativif de re
cord ta lumina 

reflectoarelor:
Ioan Șerban ta 

2,12 m I

Foto:
VIOREL BABA

Jacques Anquetil
par lui meme

roșu, la roz și alb și o trimite 
în teascuri uriașe.

Se repetă iarăși și iarăși 
același dans amețitor al stru
gurilor zdrobiți.

Anotimp vesel și darnic — 
toamna ; bun de poposit prin 
cramele în care butoaie de 
must au început să respire 
— odihnă de cîteva ceasuri 
pînă ce pastrama îi va însoți 
gustul, iar cîntecul îi va în
nobila culoarea :

Bun îi vinul giurghiuliu...
Sau :
Bun e mustul, bun e vinul 
Că îi știu de mult pelinul... 
Așa, la Dealul Mare, la 

Cotnari, la Odobești și la 
Panciu, la Murfatlar și la 
Segarcea, la Valea Călugă
rească, pe Tîrnave și la Dră- 
gășani, la Valea lui Mihai și 
pretutindeni unde colinele 
gem de puterea fructului care 
varsă lacrimi dulci și ameți
toare, culesul s-a zvonit, iar 
mustul așteaptă să devină 
vin, să-1 bei de la talpă și 
să-ți odihnești buzele tre- 
cînd ușor mîna peste ele.

în auriul podgoriilor și al 
dealurilor, vinurile visează 
deja medalii de aur și de ar
gint, de bronz și medalii ale 
ochiului care se apleacă cin- 
stindu-1, medalii ale pămîn- 
teanului care se bucură de 
rod. Numai strugurii care 
au nimerit deja sau vor ni
meri în orașe, cu vinul încă 
în ei, strugurii de masă, cu 
aromele lor vioaie, cu boa
bele grase, strugurii care o- 
dihnesc în mîinile copiilor la 
țară, ei nu vor obține meda
lii _ poate un singur cu- 
vînt din partea fiecăruia :

— Grozavi !, Gustoși!, Ex- 
telenți !...

Astfel tămîioasele, vinurile 
cu aromă subtilă, vinurile, 
toate vinurile sărbătorilor și 
toamnei noastre vor pleca 
din podgoriile în care se aud 

de sus

(Agerpras)

CINEMA TOGRAFE
AGONIE ȘI EXTAZ — fllm 
pentru ecran panoramic — 

rulează la Patria (orele 9; 12: 
15; 18; 21).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

rulează la Republica 
9,30; 11,45; 14; 16,45; 19;

RECOMPENSA 
rulează la Luceafărul 
9; 11,15; 13,30; 16,15;
20,45).

SUS M1INILE DOMNILOR PO
LIȚIȘTI

rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,45),
Melodia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21), Aurora (orele 
8,30; 10,45; "* ------ ------
20).

SURCOUF, 
7 MARI

rulează la
8,45; 11,15; io,io; jlo,*o,
21,15), Feroviar (orele 8,30; 
11,30; 13,30; 16: 18,30; 21), Ex
celsior (orele 9,45; 12,15; 14,45; 
17,15; 20), Modern (orele 
11,45; 14; 16,15 18.45; 21), 
mura (orele 8,30; 
15,15; 17,45; 20).

SINGUR PE LUME 
rulează la Festival 
11,15; 13,30; 16;
Giulești (orele 10,30; 15,30; 18; 
20.30), Floreasca (orele 11; 
15,30; 18; 20,30).

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

CASTELANII
Rulează la Victoria (orele 9;

(orele
21,15).

13; 15,15; 17,30;

TIGRUL CELOR

București (orele
13,30; 16,15; 18,45;

11,15; 13,30; 10; 18,80; 20,45),
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

CUM SĂ FURI UN MILION 
rulează la Lumina (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Bucegi (orele 
10; 11,30; 18,15; 21). Tomis
(orele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20,30). Miorița (orele 14; 17; 
20).

UNORA LE PLACE JAZZUL 
rulează la Doina (orele 11,30; 
15; 17,45; 20,30).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA 
rulează la la Union (orele 15,30;

18; 20,30), Volga (orele 9,30; 
11,45; 18,15; 20,30).

MONDO — CANE, ambele serii, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8/ 
1967

rulează la Timpuri Noi (orele 
9 —20 in continuare).

CANALIILE
rulează la Buzeștl (orele 15,26; 
18).

FRENCH CANCAN 
rulează la Dacia (orele IM— 
21 în continuare).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15), Cosmos (orele 15,30; 16; 
20,30).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Drumul Sării (ore
le 16; 18; 20).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30), Flacăra (ore
le 15.30: 18; 20,30).

JANDARMUL LA NEW 
rulează la Cotroceni 
15,30; 18; 20,30).

YORK 
(orele

10,45;

(orele 
18,30:

9,30; 
Fla- 

13;

Televiziune
MIERCURI 20

16,30 Rugbi : Întîlnirea inter
națională amicală dintre echipe
le „Grivița roșie" București și 
„La Voulte" Franța ; 18,00 Tele- 
cronica economică ; 18,30 Pentru 
copii. Ala-bala : „Start la... Pon
ton". Transmisiune de la lacul 
Herăstrău ; 19,00 Clubul tinere
ții. „Pe cuvînt de onoare" ; 20,00

orches-
A1 IV-

SEPTEMBRIE
Divertisment muzical cu 
tra „Electr ecord**; 20,30 
rea Concurs și Festival interna
țional „George Enescu". Agenda 
Festivalului; 21,00 Avanpremie
ră ; 21,15 Film artistic : „Steaua 
fără lumină" — O producție a 
studiourilor franceze ; 22,35 Tele
jurnalul de noapte.

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Pacea (orele 
18; 20,15).

LUPOAICA
rulează la Cringași 
15,30; 18: 20.30).

DRAGOSTEA MEA 
rulează la Viitorul 
1530; 18; 20.30).

UN LUCRU FĂCUT LA 
rulează la Colentina 
18; 18,15).

SPARTACU8 
—ambele serii—

rulează la Gloria (orele 9; 
12,30; 16; 19,30). Arta (orele 10; 
13,30; 17; 20.30).

TAR Șl GENERAL 
rulează la Moșilor (orele 16; 
18).

COMISARUL X 
rulează la Popular (orele 
18; 20,45).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Munca (orele 10; 
16; 18,20).

CELE DOUA ORFELINE 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

UNDE ESTE AL IH-LEA RE
GE ?

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

UN HECTAR DE CER 
rulează la Progresul (orele 
15; 17; 19; 21).

CĂLĂTORIE FANTASTICA 
rulează la Lira (orele 15,30,18).

15,45;

(orele

(orele

TIMP 
(orele

în occident a făcut senzație 
hotărtrea luată in august a.c. de 
către Federația franceză de ci
clism, în legătură cu eliminarea . 
recordmenului mondial al orei, 
Jacques Anquetil, de la Campio
natele Franței, care a atras după 
sine neparticiparea marelui as al 
ciclismului mondial la campiona
tele lumii ce s-au desfășurat apoi 
la Herleen. Și cînd te gîndești că 
marea glorie a ciclismului fran
cez dorea ca anul acesta să-l a- 
nunțe ultimul din prodigioasa sa 
carieră ?! Dar, cu o victorie stră
lucită pe care spera s-o obțină în 
competiția supremă. Și cînd colo, 
i s-a dictat retragerea de pe 
pista plină de miraje și să apară 
pe banca acuzaților. Motivul ? 
Se susține că în cariera lui ar fi 
salarizat „greggari" pentru a-i 
facilita victoriile și că a folosit 
stimulente interzise (doping) a- 
cuzări pe care, susțin oficialii, în
suși Anquetil și le-a recunoscut 
public în cadrul unui interviu a- 
cordat presei.

La vîrsta de 34 ani o persona
litate dintre acelea care scrutează 
propria-i viață de pe cele mai 
înalte culmi ale celebrității, spor
tivul care pretutindeni în lume e 
sărbătorit și admirat — se apără 
în fața legii...

Am ales acest moment să pu
blicăm recenzia la propria-i carte 
cu gîndul că cititorii vor putea 
să-l cunoască astfel mai bine pe 
acela despre care se spune că, 
în țara lui, copiii îi cunosc mai 
bine biografia decît a regilor 
Franței.

..Bătrîne Jacques, astăzi, îm
plinești 31 de ani. Ai putea să 
urci bicicleta în pod și să re
nunți la aceasta meserie

.................................
___ ___________ grea 

plină de primejdii. Ai cîști-

gat de cinci ori Turul Franței 
și atîtea alte curse, cît în cinci 
vieți de ciclist. Renunță și în- 
toarce-te la grădinile de flori 
din Normandia natală, știu că 
acest lucru nu ți-ar displace, 
mi-ai spus-o de atîtea ori. A- 
tunci de ce continui să alergi ? 
Regreți că n-ai cîștigat titlul 
mondial ? Vrei să mai încerci 
să dobori recordul orei, stabilit 
de Roger Riviere ? Nu uita că 
au trecut 12 ani de cînd îți pe
treci viața aproape numai pe 
bicicletă. Ai parcurs mai mult 
de 500 000 de kilometri și pi
cioarele tale au adunat atîta o- 
boseală pe toate șoselele Euro
pei. Ce te împinge s-o iei de la 
capăt în fiecare an ? Ce nevoi 
sau ce demon te cheamă să duci 
o astfel de viață ?“.

Cu aceste cuvinte, de o fină 
intimitate, sinceritate chiar, i, 
se adresează un prieten devotat 
într-o s&ară calmă de iarnă, în 
fața unui foc, undeva la o caba
nă din Alpi, marelui ciclist 
francez Jacques Anquetil, bra
vul mușchetar al ciclismului — 
cum e desmierdat de cronicarii 
de sport — aureolatul atîtor 
concursuri de mare anvergură. 
Cum a primit el aceste sfaturi, 
pornite din căldura inimii, ce 
înrîurire au avut ele asupra u- 
nuia dintre cei mai mari rutieri 
ai lumii ? Ne-o spune el însuși : 
„Cuvintele prietenului meu au 
început să mă obsedeze. în alte 
împrejurări poate că i-aș fi răs
puns : „Lasă-te de discursuri, 
amice !", și cu asta basta ! Dar 
în seara aceea, cum eram de
parte de tumultul șoselelor, de 
bătăliile îndrăcite ale curselor 
cicliste, de zgomotul claxoane
lor și de larma spectatorilor, cu 
mintea limpede ca azurul ceru
lui de deasupra Alpilor, m-am 
gîndit că va veni ziua cînd va 
trebui să mă retrag și eu din 
sport. Am adormit tîrziu, și re
zultatul insomniei au fost aces
te pagini despre viața mea de 
ciclist...“.

în chip firesc, numai aces
te detalii și ne recomandă car
tea „Amintirile unui ciclist" 
scrisă, la modul personal, de 
eroul însuși. E o carte bio-

grafică dar și o carte de 
literatură autentică cu pa
gini și episoade captivante, 
susținute de un cald și puter
nic umanism. Dincolo de sub
stanța epică a volumului — con
jugată fericit cu efuzii lirice, tî- 
nărul cititor căruia i se adre
sează îndeosebi, va descifra tai
nele unuia dintre cele mai vechi 
sporturi, dai* și dintre cele mai 
grele. Ciclismul este sportul for
ței, tenacității, marii cutezanțe, 
al voinței ; este sportul în care 
adesea puterile fizice și rezisten
ța organismului sînt duse a- 
proape de limitele dramatice. 
Cititorul face cunoștință cu una 
dintre „stelele" de priifia mări
me ale sportului care a făcut o 
carieră sportivă strălucită. Și 
cît de omenești sînt acele pa
gini ale însemnărilor lui Anque
til cînd nu se mai simte beția 
strălucitoare a medaliilor, cupe
lor, trofeelor cucerite, ci numai 
viața, în formele ei simple, o- 
bișnuite, firești între ai lui 
și cu ai săi, cînd, de fapt, se 
pregătesc, latent, înlătuntrul su
fletului eroului, marile bătălii 
de pe miile, zecile de mii de 
km de șosele. Chiar și pentru 
cel mai neavizat amator de 
sport recomandarea, mai în ex- 
tenso, poate fi de prisos. Jac
ques. de cinci ori cîștigător al 
Turului Franței, alături de 
sportivi — aștri, ai lumii : Za- 
topek, „Omul locomotivă", 
Fausto Coppi, regele neîncoro
nat al ciclismului italian, Pels 
— „perla neagră", și alții, a in
trat definitiv în conștiința, 
memoria iubitorilor sportului, 
în „amintirile" sale, Anquetil, 
reconstituie cu o mare forța 
evocatoare momente de răscru? 
ce din cariera sa sportivă, at
mosfera plină de culoare și pi
toresc a „curselor" sale ciclis
te, schițează cu priceperea unui 
reporter portretele celor din 
jur, dar furnizează și acele ^a-f 
mănunte" esențiale ce țin de 
arta și știința ciclismului, ceeg 
ce face din cartea sa și un veri
tabil îndrumar pentru cei care 
îndrăgesc sportul cu pedale.

VASILE CĂBULEA

RECOLTATUL PORUMBULUI
(Urmare din pag. I)

agricole folosesc autocamioane proprii pentru a 
duce la oraș marfa recoltată cu zile în urmă.

Față de posibilitățile existente, se constată mari 
rămîneri în urmă în special la cooperativele a- 
gricole din raioanele Panciu, Focșani și Brăila, 
unde suprafețele de pe care s-a strîns recolta nu 
sînt cu mult mai mari față de acum cîteva zile, 
cînd a început culesul porumbului. Se tărăgănează 
nejustificat de mult eliberarea terenului pe su-

prafețele care trebuie pregătite pentru însămîn- 
țârea culturilor de toamnă și aceasta îndeosebi 
în raioanele Bujor, Galați și Focșani.

Masurile se recomandă singure : antrenarea la 
lucru, în aceste zile de vîrf, a tuturor țăranilor 
cooperatori din brigăzile de cîmp ; organizarea 
transportului, pretutindeni unde este posibil, în 
două schimburi; dotarea tuturor remorcilor cu 
frîne, pentru a putea fi folosită rațional capaci- k 
tatea de transport a tractoarelor rutiere.
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târâșului Comeliu
te m cinstea

I

consultativă

europene 
membre ale

F.M.T.O.
iRȘOVIA 19 — Cores- 
entul Agerpres, I. Du- 
șcu, transmite: In Pa- 
Culturii din Varșovia se 
șoară, tncepind de luni 
irea consultativă a orga- 
ilor europene membre ale 
rației Mondiale a Tinere- 
Democrat. Tema întil- 

o constituie problemele 
le ale situației politice 
Europa, ale păcii și secu- 

europene, precum și ro- 
sarcinile tineretului de- 

2t în acest domeniu.
lucrări participă repre- 

nți a 29 de organizații 
?re ale F.M.D.T., obser- 
i din partea a 14 organi- 
de tineret neafiliate, A. 
nguez, secretarul Consi- 
Mondial al Păcii, Z. 

yhlicky, președintele 
. Din partea țării noastre 
tîlnire participă o dele- 
condusă de Vasile Ni- 

>iu, secretar al C.C. al

— La o demonstrație organizată la Los Angeles împotriva intervenției ameri
cane in Vietnam

TOAMNA PE VLTAVA
(Vrmcre din pag. I)

Trimisul
R. Câp-escu. 

Lman Pa
celei ce-a 
mii Ger.e- 

lurJ

.ce Rocnă-

litatea lui V eronese, Tintore
tto, Rubens, o bogată colecție 
de pictură franceză din ulti
mul secol. Răpăitul monoton 
al ploii na împuținează numă
rul celor ce urcă treptele pala
tului in care c-omori de artă 
(hm găsit sălaș.

Scria cineva că Praga veche 
pare a cere ca aspectul ei grav 
S meditativ să fie întregit, sau 
de strălucirea soarelui, sau de 
albeața zăpezii, sau de ver
deața coroanelor de arbori. 
Soarele a dispărut undeva în 
depărtări imprecizabile, ză
pada aparține nnui anotimp 
către care privim prin ochea
nul viitorului iar verdele co- 

sleit.pacilor pare stins, 
La capătul puterilor.

—- -—*— pînza
ce se cerne

lolfo Mechini, președin- 
7.M.D.T., a prezentat un 
î privind actuala situa- 
olitică din Europa, sco- 

principale ale luptei ti- 
dui pentru libertăți de
dice, precum și progra
me activitate a F.M.T.D. 
u viitorul apropiat, 
arările întâlnirii vor dura 
ile.

Diriguitorii economiei engleze — remarcă 
malițios TIMES — n-au nimic din trăsăturile 
unei eroine clasice". Și totuși, dacă am dori 
să le facem portretul în momentul de față, 
i-am putea descrie în termenii în care pazni
cul cadavrului lui Polynice i-o descrie pe 
Antigona lui Creon : 
plîngînd cu celălalt".

NCHEIEREA

^VORBIRILOR

FRANCO

UGOSLAVE
de10 Nikezici, secretar 

intru afacerile externe 
F. Iugoslavia, s-a îna- 
a Belgrad după o vizi- 
n-nci zile în Franța, un- 
vut convorbiri cu Mau- 
juve de Murville, mi-
afacerilor externe al 

I, și a fost primit de 
ntele de Gaulle.
irsul convorbirilor pur- 
Franța de Marko Nike- 
fost abordate probleme 
lației din Europa, din
11 Apropiat, s-a făcut 
imb de păreri în alte 
ne internaționale și au 
irtate convorbiri referi- 
la colaborarea dintre 
uă țări.

în lumina unora din
tre cele mai recente 
desfășurări din viata e- 
conomică engleză, ob
servația respectabilului 
cotidian britanic se vă
dește a fi pe cit de fină, 
pe atît de judicioasă.

Pentru prima oară de 
la începutul anului 1965 
balanța schimburilor 
comerciale britanice a 
înregistrat în iulie un 
excedent sensibil. Zîm- 
betul de satisfacție s-a 
topit însă, probabil, în- 
tr-o încruntare înnegu
rată. S-a constatat re
pede că e vorba de un 
accident: livrarea prin 
suprapunere de termene

are pentru Praga o acuitate 
deosebită, dat find densita
tea populației, dificultatea 
circulației prin arterele 
strimte, prin străzile încorse
tate de o urbanistică desuetă, 
precum și de implicațiile u- 
nor măsuri luate pentm prote
guirea construcțiilor cu valoa
re istorică. O statistică de
monstra că, anual, numă
rul persoanelor transporta
te de tramvaie, troleibuze și 
autobuze se ridică la 
574 000 000 (capitala ce
hoslovacă numără 1 005 379 
locuitori). Mijlocul cel mai u- 
tilizat de transport în comun 
rămîne tramvaiul (73,4%). 
Căutarea unor soluții a durat 
mai mulți ani, discuțiile au 
fost aprinse și pînă la urmă 
s-a decis amenajarea unor tra
see subterane pe care Ie vor 
putea utiliza atît tramvaiele și 
autobuzele cît și pietonii. Șan
tierul de mari dimensiuni de 
pe Vaclavske Namesti expri
mă realizarea practică a aces
tui proiect.

Plouă. Vitrinele au dobîndit 
o înfățișare autumnală. Școla
rii se înghesuie la papetării 
Teatrele îșî redescliid porțile. 
Turiștii străini încheie săptă- 
mînile de vacanță. Doar în tur
nul vechii primării, orologiul 
măsoară impasibil trecerea 
timpului oferind curioșilor, la 
fiecare ceas, defilarea stranie, 
uimitoare, a figurinelor ce 
apar dintre zidurile înnegrite, 
la fel ca în secolul XIV, cînd 
pentru prima oară glasul său 
a răsunat grav peste această 
piață, descinsă, părea,
dintr-o stampă.

tectonic, confruntă prăfuite 
documente păstrate prin ar
hive pentru ca renovarea să 
nu știrbească frumusețea spe
cifică. Pe Karluv Most se cir
culă anevoie. Peste podul con
struit în secolul XIV și împo
dobit cu statui s-a construit o 
pasarelă din lemn, cu o balus
tradă fragilă. Un panou întoc* 
mit, în mai multe limbi, invită 
pe trecători Ia atenție. Munci
torii verifică trăinicia podului 
executat de strămoșii lor — 
constructorii din anii domniei 
Iui Carol al IV-Iea.

Schelele și-au făcut apariția 
nu numai în preajma monu
mentelor și a clădirilor cu im
presionante state de serviciu. 
Pe Vaclavske Namesti doar 
tramvaiele reușesc, grație unei 
echilibristici greu imaginabile, 
să se mai strecoare. Artera 
centrală a orașului are toate 
atributele unui șantier. Nici 
pe trotuare scurgerea pietoni
lor nu se desfășoară normal. 
Schelele uriașe blochează 
strada la întretăieri, se circulă 
pe sub acoperișul de seînduri 
montat pe arabescul de fier 
iar pasajele pline de intimitate 
au acum ceva din aglomerarea 
piețelor. Străinul aflat întîia 
oară Ia Praga se pierde 
în labirintul de ganguri ca
re adăpostesc magazine, re
staurante, teatre, cinemato
grafe, instituții de toate ge
nurile. Lucrările din Vacla
vske Namesti vizează 
mul rînd ameliorarea 
portului urban, prin 
gestionarea acestui 
central al orașului. Problema

totuși, 
țire !
Praga își------------ -----------
rile pHne de semeție, dez
văluind 
veră a 
care ridurile săpate de vea
curi reprezintă o nobilă ates
tare. In această capricioasă 
toamnă monumentalitatea ora
șului o întregesc schelele ce 
asaltează zidurile imbătrinite. 
Legenda atribuie frumoasei 
domnițe Libușe ideea de a 
fonda, cu peste o 
de ani în urmă, ce
tatea de pe Vltava. Isto- 
riciumai puțin receptivi la le
gende, fixează momentul în 
anul 928. Zece secole și un 
adaus de cîteva decenii... Ora
șul acesta păstrează urmele 
trecutului — străzile sale sînt 
o îngemănare de epoci, măr
turisi lă de multitudinea stiluri
lor arhitectonice. Timpul este, 
totuși, neiertător iar secolele 
au șubrezit trupurile de cără
midă și piatră ale edificiilor. 
1700 de monumente reprezintă 
o asuție națională către care 
edilii Pragăi îndreaptă atenția 
lor. Dar nu-i vorba numai de 
monumentele notorii, cu o 
glorie certă, ei și de clădirile 
ostenite. împovărate de virata 
lor înaintată, a căror valoare 
documentară obliga Ia conser
vare. Se scrie mult despre ora- 

o ri turiștii nnt 
descopere, prea deo, 

așezări. Despre 
•am, însă. îndoieli. 

Orașul vechi, cu olițele sale 
contorriouate și cu casele afu
mate. înseamnă o istorie con
semnați în piatră. Praga în
cearcă să îngrijească prețioasa 
n moștenire și i-o păstreze 

viitorime. Șantierele 
mandat orașul depun 

mărturie în acest sens. 5 000 de 
clădiri •iot .upnse unui „tra- 
taoent* de întinerire. Mețteri 
e» experiență încearcă să rea- 
dnei rtrălucirea inițială a 

construcții cu o existență 
L Este o stră- 
se reduce la lu

crări de zidărie. Specialiștii 
Uifaiă fiecare detaliu arlii-

, prin 
a ploii 

desenează trăsătu-

frumusețea se- 
unui chip pepeste preocupările apă

sătoare ale stagnării și 
șomajului și a fost a- 
nunțată cetățenilor Bri- 
taniei pe Ia începutul 
lunii trecute o veste îm
bucurătoare : plasarea 
primelor comenzi ame
ricane în cadrul așa nu
mitelor „acorduri de 
compensație Healey-Mc. 
Nammara*. încheiate in 
urma plasării în 1965 a 
unor comenzi masive 
britanice de armament 
în S.U.A. (în special a- 
vioane de tip Phantom 
și F-lll), comenzi care 
aduceau prejudicii se
rioase industriei engleze 
de specialitate. ..acordu
rile de compensație*4 ur
măreau să îndulcească 
pilula amară și să ate
nueze nemulțumirile 
stîrnite în .Anglia. Aces
te acorduri prevedeau 
că Administrația SALA, 
va asigura plasarea in 
Anglia a unor comenzi 
de echipament naval mi
litar in valoare de circa 
325 milioane dolari. 
„Compensația*' era des
tul de firavă dacă ne 
gin dim că amintitele 
comenzi britanice in 
Statele Unite se ridică 
la 25 miliarde dolari. 
Era, totuși ceva.. Fapt 
este că atunci cînd. ta 
3 august s-a anunțat 
plasarea primelor ce
rn enzi constind din 16 
culegătoare

mie

în pri- 
trang- 

descon- 
punct

de mine in

„rîzînd cu un ochi și

SA.A. ta

: e - -

PRAGA. — Turnul pulberăriei evocă veacuri intrate în istorie

v»— S

de

cziu-r r4

Festivalului

ai uic- 
Gau- 

Derain, 
etc.
în Sta-

Orga- 
Paris au dis- 
unei anchete.

• PREȘEDINTELE Joseph 
Mobutu a acordat agenției con
goleze de presă un interviu în 
care a precizat că guvernul de

K. P. D. COREEANA. — Montarea ultimelor piese la escavatoarele produse in Uzina con
structoare de mașini Rokwon

a unor mari comenzi de 
vase în străinătate și în
târzierea unui mare vo
lum de importuri din 
pricina închiderii Cana
lului de Suez (de altfel, 
în septembrie, balanța a 
revenit la „normal" 
adică s-a deteriorat din 
nou). Pe de altă parte, 
exact în aceeași perioa
dă se înregistra o ac
centuată stagnare în in
dustria automobilelor și 
siderurgie iar statisticile 
oficiale stabileau un re
cord în perioada post
belică : peste 506 000 de 
șomeri.

Cu un rimbet larg, 
triumfător, a-a trecut

LTOt 
fel eă

Succese ale patrioților 
laoțieni

Postul de radio „Vocea 
Patet Lao“ a transmis un 
comunicat referitor la 
succesele repurtate de 
patrioți în provincia 
Nam Bac.

letragere 
i Toronto
ă exemplul confraților englezi, conservatorii ccncd-^-a per 
)uși pe fapte mari. Aflați tot în opoziție, ei caută ;
lerea alegerilor generale care vor avea loc peste un ar., toate 
irile" posibile vizind reinstalarea in palatul gucemamenzal 
dawa.
tputul a fost făcui prin schimbarea șefului partidului core 
e deosebire de practica din sinul partidului conservai:' -n- 
— deține atât rolul de lider cît și cel de președinte, adică re 
și de treburile politice și de cele administrative, orgatozar- 
Ftind, deci, funcția așa de importanta, pentru 

ce-o ocupă se întrunește congresul național al 
cadrul lui se organizează alegeri în reguli, cu 
de scrutin etc. Așa au decurs lucrurile recent 

o luptă strînsă, după nu mai puțin de cinci tururi 
sul a ales ca șef al partidului pe Robert Stcnfidd, pnasuL 
ru al provinciei canadiene Noua Scoție. Infrmt taci Ia eri 
treilea tur, John Diefenbaker, care a condus ani de a nndsd 
de partidului, fost prim-ministru, s-a retras de pe 
ă. El a felicitat și a urat noului ales toate cele de cuzrmță, 
i care au fost de față afirmă că bătrinul pobtiezan n-a pvtsa 
scundă amărăciunea cauzată de o infringere umilitoare.
‘.ercurile politice se consideră că rezultatul scrutinului de ia 
\o a fost hotărît de felul în care candidațti au știut ai joun 
Qutbec-ului, sau, altfel spus, de poziția fiecărma față de 

ma quăbec-iană. Atitudinea lui Diefenbaker era cunoeaM 
tilă tendințelor autonomiste, revendicărilor pop^.T.’.p dm 
c. Conservatorii însă nu-și puteau permite ca să abi dm 
e pierdute voturile întregii provincii francofone. De zzee:. 
LE MONDE, cei 256 de delegați întruniți la ToronC 
„să acorde mai multă atenție revendicărilor Queher- 
lalmente, „un om care a manifestat sensibilitatea ce 
t față de aspirațiile canadienilor francezi va d^.-a c» 
? partidul reputat pînă în prezent prin răceala -r 
c-ieni“.
il lider susține că unitatea Canadei depinde de mfesRM 
oarelor imperative: 1) Egalitatea, de la un capăt la a 
iadei, a celor două comunități (engleză și franceză^. Aces 
?mna ca în provinciile anglofone canadienii de origșne ft 
:ă se bucure de aceleași avantaje pe care le eu CflMfiraB 
si în Quebec. 2) Quebec-ul să aibă un statut sțwzl in do- 
l economic și social astfel ca această provincie si to poțfi 
a de o anumită autonomie internă în cadrul Confederației 
liene.
astă interpretare, afirmă specialiștii, merge, deocamdată, vtoi 
le decît ceea ce oferă partidul liberal aflat la putere. Ralttn- 
acestui punct de vedere, partidul conservator a știut ..

o criză serioasă, cel puțin pentru moment" 1 LE FIGARO ți 
ireheze puncte importante în Quebec. Sarcina taeaM* • 
ibert Stanfield este acum definirea strategiei conserveroare 
lerea viitoarei sesiuni parlamentare prevăzută pentru riry.- 
H septembrie.

ION D. GOIA

Sondaj

in S.U.A.

•lecer.le

PREMIERUL TURC

LA MOSCOVA

• SOSIT LA WASHINGTON 
tatr-o vizită de două zile, pre
ședintele Italiei, Giuseppe Sa- 
racat a avut luni o întrevedere 
eu președintele Johnson, cu 
care a discutat probleme privind 
.Alianța Atlantică, neprolifera- 
rea armelor nucleare, precum și 
• aerie de alte chestiuni legate 
de situația din Europa occiden
tală. La discuții au participat 
«?eretanil Departamentului de 
Stat al SALA., Dean Rusk, mi
nistrul afacerilor externe al Ita
liei. Amin to re Fanfani.

• FRONTUL DE ELIBERARE 
al «udului ocupat al Yemenului 
(FLO.S.Y.) și Frontul Național 
de eliberare (F.L.N.) — organiza
ții care conduc lupta de elibe
rare națională a popoarelor din 
Federația Arabiei de sud — au 
respins invitația de a participa 
la reuniunea Congresului gene
ral al mișcărilor de eliberare 
națională din Arabia de sud. în 
declarațiile purtătorilor de cu- 
vînt ai celor două organizații 
se arată că la reuniunea respec
tivă au fost invitați să partici
pe foști sultani din teritoriile 
federației, precum și reprezen
tanți ai așa-zisului guvern fede
ral, între care și ministrul in
formațiilor, Hussein Aii Bavoo- 
ni. cu care F.L.O.S.Y. și F.L.N. 
refuză să colaboreze.

• CITIND SURSE din Salis
bury, agenția M.A.P. relatează 
că partidul de guvemămint al 
lui Ian Smith, „Frontul rhode- 
sian“. intenționează să propună 
în parlament un proiect de lege 
prin care se interzic „orice fel 
de relații între persoane de di
ferite rase". Prin această acțiu
ne, arată agenția „regimul ra
sist al guvernanților lui Smith 
urmează calea regimului de la 
Pretoria", care aplică pedepse 
aspre celor ce se fac „vinovați" 
de încălcarea legilor segregațio- 
niste.
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Domnia biciului
Recent, „JOURNAL OFF IC IE L" din Johannesburg publica o 

știre care anunța că pedeapsa prin biciuire va fi menținută de 
autoritățile Republicii Sud-Africane. Deși știrea era plasată în pa
ginile ziarului în așa fel ca să treacă cît mai neobservată, ea a 
fost reprodusă de multe ziare occidentale, printre care și „LE 
MONDEM. Cine ar putea fi biciuifi în țara apartheidului ? Bine
înțeles că negrii. Notița din JOURNAL OFFICIEL" menționa 
că toți cei ce vor introduce sau vor primi arme în zonele rezer
vate populației de culoare nu vor scăpa de pedeapsa biciului, 
la fel ca pe vremea cînd negrul nu valora mai mult ca lemnul 
de abanos. In seria armelor figurează, potrivit ziarului citat: ba
stoane al căror diametru depășește 2 cm, cuțite a căror lamă este 
mai mare de 9 cm etc.

la Kinshasa a dat mercenarilor 
un răgaz de trei zile pentru a 
accepta oferta de a evacua pro
vincia congoleză de est. Potrivit 
declarației sale, în prezent au 
loc negocieri în vederea evacu
ării mercenarilor care după re
beliunea de la Kisangani, s-au 
retras prin orașul Bukavu în 
provincia de est din Congo-Kin
shasa.

• AUTORITĂȚILE boliviene 
au declanșat un nou Val de ares
tări și represiuni împotriva ele
mentelor cu vederi democra
tice. După cum transmite cores
pondentul din La Paz al agenției 
FRANCE PRESSE. una din 
persoanele arestate, studenta 
Loyola Guzman, a încercat să 
se sinucidă, aruneîndu-se de la 
etajul al III-lea al imobilului 
unde era interogată de agenții 
siguranței. Ea a fost transpor
tată la siptal în stare gravă.

• UN BOGAT COLECȚIO
NAR american. A. H. Meadows, 
a înaintat Palatului de Justiție 
din Paris o Dlîngere în care se 
arată că în anul 1964 el a cum
părat la Paris 54 de tablouri 
în valoare de 600 000 de dolari 
atribuite unor • maestri 
turii universale: Dufy. 
guin. Renoir. Chagall. 
Matisse. Picasso. Utrillo

„La întoarcerea mea ... 
tele Unite, a declarat Meadows, 
aceste tablouri au fost supuse

unor expertize de către Colin, 
unul din cunoscutii exporti de 
artă din New York. Rezultatul 
acestei expertize a demonstrat 
că peste 80 la sută din tablou
rile achiziționate erau false".

Colecționarul american a 
transportat la Paris cele 54 de 
tablouri pentru a fi examinate 
de specialiștii francezi, 
nele judiciare din 
pus deschiderea

• IN CADRUL _______
muzicii de la Shiraz, grupul de 
artiști români, compus din Car
men Hanganu. soprană. Daniel 
Padlovski. violonist. Gheorghe 
Costinescu. compozitor-oianist. 
a dat un recital în sala de fes
tivități a universității. Au fost 
de fată Sadri. guvernator gene
ral al regiunii, membrii comite
tului de organizare al festiva
lului. numeroși critici muzicali 
iranieni și străini, precum și 
Pavel Silard. ambasadorul Ro
mâniei în Iran.

Recitalul artiștilor români s-a 
bucurat de un frumos succes.

• TOATE ȚĂRILE arabe vor 
fi reprezentate la Conferința 
miniștrilor informațiilor, orga
nizată sub auspiciile Ligii Ara
be. care se va tine la Bizerta (în 
Tunisia) între 27 si 29 septem
brie. s-a anunțat marți la Tu
nis. Conferința va fi precedată 
de o reuniune pregătitoare a 
expertilor în probleme de infor
mații din tarile arabe.

RRDACJI^ ȘI ADMINISTRAȚIA: București. Piața „SclntelT. Abonamentela m fac la oflclila poștala, factorii poștali șl dlfuzorli voluntari din întreprinderi șl instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".


