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"TSTANȚA (coresp. „Scînteil').
1 - t pe platforma uneia dintre li
niile tehnologice de la Fabrica de 
ciment din Medgidia, cuprindem cu 
privirea șapte cilindri mari — cup
toarele. Ele se rotesc continuu, tran- 
sformînd mii de tone de 
clincher. Nlcolae Chircu, 
șef adjunct al fabricii, ne 
despre hărnicia cu care
întregul colectiv pentru a livra șan
tierelor ciment mai mult și de cali
tate superioară. „în întreaga țară 
se înfăptuiește un vast program de 
construcții industriale și social-cul- 
turale. Pentru terminarea la timp și 
chiar mai devreme a noilor obiecti
ve, colectivul fabricii noastre și-a 
propus ca pînă la 1 iulie să dea 
peste plan, în cinstea Congresului 
partidului, 5 500 tone de ciment și
2 200 tone de clinchet. Am luat 
un șir de măsuri tehnice și or
ganizatorice pentru folosirea la ma
ximum a capacității agregatelor. 
Acum, la flecare cuptor se realizea
ză în plus două tone de clincher pe 
oră’.

Trecem pe sub bolta cuptoarelor. 
Este ora cînd se termină schimbul 
de lucru. Gheorghe Fătu, șeful de 
tură de la cuptorul 7, notează în 
caietul său : 90 tone de clincher în 
plus. Cu puțin timp în urmă, 
cuptorul nr. 5 intrase în repa
rație. Inelele de rulare, fiecare de 
12 tone, trebuiau înlocuite. Era 
un caz mai dificil, care cerea o re
zolvare tehnică mai deosebită. Cup
torul nu putea fi rotit ca de obicei; 
demontarea trebuia făcută longitu
dinal. Munca n-a fost deloc u- 
șoară. Colosul de oțel, lung de 
peste 100 metri, a fost controlat 
centimetru cu centimetru, s-au 
schimbat inelele de rulare, s-a făcut
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CSțiva dintre membrii echipei conduse de Ion Baciu, de la mina Lonea, 

care îți depășesc zi de zi sarcinile de producție

Zilnic 5-8
BACĂU (coresp. „Scîn- 

teii"). — în toate sec
țiile Uzinei de țevi din 
Roman se desfășoară în 
aceste zile o vie între
cere pentru îndeplini
rea planului și a anga
jamentelor luate în cin
stea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului. 
Colectivul uzinei și-a 
exprimat hotărîrea ca 
pînă la 1 iulie să de
pășească planul pro
ducției marfă cu 12,4 
milioane lei, să rea
lizeze 700 000 lei e- 
conomii la prețul de 
cost și 2 200 000 lei be-

din 
sfe- 
ali- 
de

consolidarea răcttoarelor. Reparația 
a fost terminată cu două zile mal 
devreme. în timpul cîștigat, cuptorul 
a produs peste 700 tone de clincher.

De la sectorul „focului continuu* 
ajungem la secția mori de ciment, 
întrecerea socialistă are ca o- 
biectiv major calitatea cimen
tului — ne spune tovarășul Ște
fan Ciurea, șeful secției. în ultimul 
timp au fost aduse numeroase per
fecționări procesului tehnologic. 
Pentru o mai bună măcinare a clin- 
cherului, corpurile cilindrice 
moară au fost înlocuite cu bile 
rice ; s-au modificat benzile de 
mentare ale morilor șl sistemul
transmisie al elevatoarelor. în prime
le cinci zile ale acestei luni au iost 
date peste plan mai mult de 700 tone 
de ciment superior calitativ. întreaga 
cantitate a primit, în același timp, 
destinația : șantierele de construcții. 
„O cantitate importantă de 
ment — ne spune șeful 
schimb Alexandru Popa — 
destinată lucrărilor de construcții de 
complexitate tehnică ridicată și ex
portului. Aceasta pune în fața noas
tră cerința de a acorda calității 
producției o atenție deosebită, 
la începutul anului, schimbul 
care îl conduc a produs în plus 
proape 3 000 tone de ciment 
bună calitate. Prin aplicarea de noi 
măsuri tehnice și organizatorice 
vom realiza peste plan 700 tone ci
ment pe lună'.

Fiecare zi de muncă consemnea
ză pe graficele întrecerii acestui 
colectiv noi realizări. Sînt fapte care 
atestă hotărîrea cimentiștiîor de a 
întîmpina Congresul partidului cu 
planul și angajamentele îndeplinite 
exemplar.

ci- 
de 

este

De 
pe 
a- 
de

tone de țevi peste plan
neficii suplimentare. 
Laminatorii și-au pro
pus să dea peste plan 
4 000 m 1 de teavă.

Angajamentele prind 
viată. Laminatorii reu
șesc să realizeze zilnic 
5—6 tone de țevi peste 
plan. In întrecere se e- 
videntiază echipa con
dusă de Dumitru Coro- 
descu de la cuptoarele 
rotative. Laminatorii au 
realizat de la începutul 
anului, peste cantitatea 
planificată, 200 tone de 
țevi de calitate supe
rioară. Ca urmare a a-

plicării unor măsuri, 
indicii de folosire a 
agregatelor au crescut 
cu 3 tone pe ora efec
tivă de laminare La 
atelierul de ajustaj, 
muncitorii din brigăzile 
conduse de 
Vasile Botez, 
Ungureanu și Vasile 
Bulic realizează nu
mai produse de bună 
calitate. Totodată, prin 
aplicarea metodei 
retezare selectivă a 
petelor de țevi, ei 
economisit aproape 
tone de metal.

maiștrii 
Romeo

de 
ca-
au

400

FI GAZDĂ
Vorb esc oaspeții 
stațiunilor de odihnă

• „Certificate" și referințe superlative 
® Cum se ia „startul" concediului © Ci
ne te întîmpina la ușă ? • Mătura și să
punul — o emblemă • Buna dispoziție 
trece și prin stomac • Vacanță sau peni
tență ? • Șubahui — principal divertis
ment... cultural • Solicitudinea, bunăvoin
ța — atributul principal al oricărei gazde

în buna organizare a odihnei oamenilor muncii — preo
cupare de seamă a statului nostru — stațiunile balneo-cli- 
materice ocupă un loc însemnat. Condițiile create în anii 
puterii populare au deschis unor largi categorii de cetățeni
— vîrstnici, tineri, copii — porțile frumoaselor stațiuni de 
odihnă ale țării, în trecut apanajul oamenilor cu stare. în 
fiecare an își petrec acum concediul în stațiuni peste 600 000 
de oameni ai muncii ; pitoreștile noastre localități balneare 
atrag, în același timp, tot mai mulți turiști de peste hotare.

Rețeaua de stațiuni balneo-climaterice din țara noastră
— mult apreciate de vizitatori — cunoaște o permanentă 
dezvoltare. Situate într-un cadru natural de o mare frumu
sețe — pe litoralul însorit al mării sau pe înălțimile ozonate 
ale munților, în preajma unor izvoare renumite pentru efec
tele lor terapeutice — ele oferă oamenilor muncii excelente 
condiții de odihnă și de refacere a sănătății. Unități 
medicale specializate asigură tratarea a numeroase afecțiuni, 
sînt deservite de personal medical-sanitar bine pregătit.

Pentru dezvoltarea rețelei și extinderea capacității de ca
zare a stațiunilor de odihnă sînt cheltuite fonduri însem
nate. Luminoase construcții au schimbat fața litoralului, s-au 
înălțat hoteluri turistice în munți, s-au valorificat și se valo
rifică noi spații de cazare. Cum sînt valorificate aceste con
diții minunate ? Cum muncesc cel chemați să gospodărească 
această avuție a țării noastre 7 Cum se comportă gazdele 7 
Cum se simt oaspeții 7 Iată pistele urmărite de ziarul nostru 
în ancheta de față.

PROPAGANDA TEHNICĂ
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CE STÎRNEȘTE INTERES Șl CE NU
prlm-topLGHEORGHE BOLDAN, 

tor la Combinatul chimico-metalur- 
gic „Gh. Gheorghiu-Dej" din Baia 
Mare : Conferințele, axate pe pro
bleme majore ale producției, ne 
ajută să ne însușim metodele și 
procedeele avansate din tehnica 
metalurgiei neferoaselor. în ultima 
vreme, în secția noastră s-au ținut 
conferințe pe teme ca : „Rafinarea 
pe cale electrolitică a metalelor 
neferoase', „Prelucrarea scoarțe
lor antimonioase rezultate la faza 
de rafinare', „Obținerea zgurilor 
optime în faza de topire'. Din fie
care am aflat cu toții noutăți teh
nice utile și interesante. La ultima 
conferință s-a vorbit despre feno
menele fizlco-chimice care au loa 
în cuptoare, modul cum trebuie 
condus procesul de topire pentru 
a obține zguri cu un conținut de 
metal cît mai redus. Lucru foarte 
important, căci ridicarea randa
mentelor de extracție este condițio
nată tocmai de pierderile de me
tal în zgură.

Conferințele se dovedesc utile șl 
prin faptul că sînt ținute de ingi
nerii și tehnicienii care lucrează 
alături de noi. Ei cunosc bine nu 
numai instalațiile și tehnologia 
folosite în secție, ci și „golurile* 
existente în pregătirea noastră. 
Conferențiarii pun accentul asupra 
problemelor mai puțin cunoscute 
de noi, aduc în discuție exemple 
și fapte convingătoare. în curînd, 
va fi dată în producție o nouă sec
ție de topire ; aici se vor folosi 
procedee tehnologice noi, neapli-

cate pînă acum în țară. Aceste 
procedee nu mal prezintă pentru 
noi nici un „secret', deoarece în 
conferințe s-a vorbit pe larg des
pre ele.

VASILE CURMATUREANU, opera
tor mecanic. Combinatul chimic 
Craiova : Propaganda tehnică î în 
întreprinderea noastră e doar un 
deziderat. Comitetul sindicatului și 
serviciul tehnic nu și-au găsit încă 
timp să întocmească un plan te
matic pe Spocificui fiecărei fabrici 
și meserii. Rare și cu totul întîm- 
plător sînt organizate conferințe
le tehnice. La ele vreau să mă șl 
refer. O caracteristică a acestora 
o constituie abundența în genera
lități. Despre orice din domeniul 
vast al chimiei se vorbește, numai 
despre meseria de operator nu se 
amintește nimic. Altele nici nu au 
vreo legătură cu sfera activității în 
care lucrăm. Nu o dată am fost 
„mobilizat" să ascult conferințe 
despre: „Folosirea cuțitului de 
strung", „Tăierea cu arc electric a 
metalelor', „Instalații pentru meca
nizarea lucrărilor de întreținere și 
repararea autovehiculelor', trimise 
de Institutul de documentare tehni
că. Și se mai miră tovarășii din 
comitetul sindicatului de ce audi
toriul nu-i numeros 1 Altele sînt 
problemele care ne interesează. 
De pildă : conferințe pe teme ale 
utilizării catalizatorilor în procesele 
chimice de sinteză, ale automati
zării compresoarelor de gaz con
vertit.

VASILE CÎMPEANU, sondor. Sche
la petrolieră Băicoi: Schimburile 
de experiență, consultațiile și con
ferințele pe teme tehnice sînt cîte- 
va forme ale propagandei tehnice 
care ne ajută în munca de zi cu 
zi. Din păcate, cei care se ocupă 
de organizarea lor le dau un con
ținut formal. E vorba de exempli
ficarea conferințelor tehnice cu 
ajutorul diafilmului. La conferințe 
pe probleme de stringentă actua
litate — combaterea viiturilor de 
nisip, evitarea coroziunii la pom
pele de extracție etc. sînt folosite 
diafilme pe alte teme. Bunăoară, 
Ia una dintre acestea ni s-a pre
zentat povestea „Capra cu trei 
iezi'. Și cîte noutăți ar putea să 
popularizeze diafilmul ! Un exem
plu. La schela Boldești există o 
stație automatizată pentru contro
lul sondelor în exploatare. Am 
vrea să aflăm cum funcționează. 
De ce nu invită comitetul sindica
tului un specialist de la Institutul 
de proiectări de aparataj electro
tehnic și instalații de automatizare 
să ne țină despre ea o conferință 
interesantă ?

în secție primim cu regularita
te diferite materiale editate sau 
traduse de I.D.T. Pe noi, sondo
rii de la extracție, aceste publica
ții nu ne ajută cu nimic. Pe lîngă 
că sînt foarte greu de înțeles, în 
ele nu găsim descrierea regimuri
lor moderne de exploatare folosite 
în extracția țițeiului. De ce ne sînt 
trimise 7 Doar ca să ne lăudăm că 
există o activitate în acest sens 7

ADlNCIMEA
STUDIULUI UNIVERSITAR

■ Acad. Calus IACOB . ...............

S-a subliniat în atîtea rînduri, 
pe bună dreptate, că temelia ori
cărei pregătiri,de specialitate o 
constituie studiul individual, în
țeles ca proces continuu de muncă 
perseverentă și metodică, în 
scopul aprofundării cunoștințelor, 
al includerii lor într-un sistem 
unitar de gîndire.

în învățămîntul superior, stu
diul întreprins de fiecare tînăr 
în parte este sprijinit eficient 
prin acțiunile desfășurate coor
donat de conducerile facultăților, 
de corpul profesoral, de organi
zațiile de tineret. Dar, cea dinții 
verigă din lanțul instrucției u- 
niversitare este prelegerea. în 
tot mai desele referiri care se 
fac asupra cerințelor actuale în 
acest domeniu, în mod firesc se 
subliniază necesitatea ca în ex
puneri să ne oprim, în primul 
rînd, asupra chestiunilor de prin
cipiu care constituie nucleul te
mei studiate, să evidențiem cela 
mai reprezentative raporturi din
tre fenomene și direcțiile funda
mentale de evoluție ale acestora. 
Realizarea acestui deziderat are, 
după părerea mea, cea mai mare 
însemnătate pentru că numai ast
fel, după ce a audiat cursul, stu
dentul manifestă dorința de a 
merge în bibliotecă pentru adîn- 
cirea cercetării problemelor.

îmi aduc aminte, din timpul stu
denției, cu cîtă măiestrie ne vor
bea marele profesor și savant Di- 
mitrie Pompeiu. Cursurile sale 
erau asaltate, urmărite cu înfri
gurare, datorită puterii cu care 
ne fascina și ne entuziasma tot
odată. în prelegerea ținută la 
deschiderea cursului de Teoria 
funcțiilor de variabilă complexă, 
din anul III, cînd a vorbit des
pre aplicațiile acestor funcții în 
aerodinamică a avut pe catedră 
două volume pe care, la sfîrșitul 
orei, ni le-a recomandat ca bi
bliografie ; erau Teoria funcțiilor 
de J. Tannery și Mecanica flui
delor de Henri Villat — apere 
de bază pentru specialitățile res
pective, scrise la un interval de 
50 de ani și din care se desprin
dea clar evoluția teoriei funcți
ilor complexe. Ei bine, drumul 
meu ulterior a fost decis atunci, 
în timpul cînd am studiat cele 
două cărți la bibliotecă, pentru a 
descoperi secretul care conferea 
atîta savoare prelegerilor maes
trului.
Am făcut această scurtă Incursiu

ne către anii tinereții mele nu în- 
tîmplător. Adesea mă gîndesc la 
cauzele care determină ca unii * 
dintre studenți să aibă, chiar și 
în ultimul an de facultate, cunoș
tințe de suprafață, neputînd face 
față unei discuții mai de fond. 
Una din aceste cauze este lipsa de 
discernămînt sau superficialitatea 
în studiul individual. Din convor
birile pe care le-am avut cu ase
menea tineri mi-am dat seama că 
de vină e obiceiul de a nu se a- 
pleca asupra marilor lucrări de 
specialitate, devenite clasice, folo
sirea unor lucrări care prelucrea
ză sau compilează doar Ideile u- 
nor mari savanți; există și stu- 
denți care pentru unele semlnaril 
se mulțumesc să consulte broșuri 
de popularizare adresate altor 
categorii de cititori. La atari si
tuații se ajunge, între altele, șl 
datorită lipsurilor unor membri 
ai corpului profesoral care nu 
știu să determine pe tineri ca în 
pregătirea lor individuală să por
nească de la operele clasice ale 
domeniului respectiv. Cred că nu 
și-a îndeplinit pînă la capăt da
toria în anii studenției acel tî
năr care nu a făcut tot ce este 
posibil pentru a studia cît mal 
aprofundat lucrările consacrate 
din specialitatea căreia s-a dedi
cat. Convingerea mea este că cea 
mai eficientă pledoarie în favoa
rea studiului individual, aprofun
dat, selectiv este talentul și pri
ceperea conferențiarului de a se 
face ascultat, urmărit în expu
nere, aprobat. Din păcate, cu toate 
atributele lor pedagogice alese, 
unele prelegeri nu deschid noi 
orizonturi de gîndire care se cer 
înțelese mai profund printr-o ac
tivitate personală.

în facultatea noastră, ca și 
pretutindeni, se face foarte mult 
pentru larga popularizare a me
todologiei studiului individual. 
Cred însă că în simpozioanele 
consacrate acestei teme, ca și cu 
prilejul unor îndrumări date în 
grupele de seminarii, nu se ține 
seama în suficientă măsură de 
faptul că nu pot fi enunțate re
țete „general valabile". într-un 
fel se cere să fie îndrumați stu
denții spre însușirea cunoștințe
lor la disciplinele sociale și alta 
este calea pe care putem să-i a- 
jutăm pe tineri să-și consolideze 
noțiunile din domeniile științelor 
naturii sau celor tehnice.

(Continuare în pag. IlI-a)

Recepție la Ambasada 
Uniunii Sovietice

Ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Română, I. K. Jegalin, a oferit 
duminică seara o recepție cu prile
jul celei de-a XX-a aniversări a Zilei 
Victoriei asupra Germaniei fasciste.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Petre Blaj o viei, Gheorghe 
Gaston Marin, Gheorghe Rădoi, 
Gogu Rădulescu, Grigore Geamănu, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con

siliului de Stat și ai guvernului, ge
nerali și ofițeri superiori activi și 
în rezervă, foști comandanți de mari 
unități în timpul războiului antihi
tlerist, veterani ai luptelor împotri
va Germaniei fasciste, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, oameni ai 
muncii, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, ziariști români 
și străini.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Română, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
în gospodărirea stațiunilor de odihnă 

«-au înregistrat, de la an la an, pro
grese evidente. Mulți dintre cei că
rora li s-a încredințai administrarea a- 
cestor stațiuni se dovedesc oameni cu 
inițiativă, inimoși, atenți față de cerin
țele vizitatorilor ; ei sînt mereu pre
ocupați de a găsi noi soluții pentru 
asigurarea unor condiții optime oaspe
ților stațiunilor care să-și poată real
mente petrece un concediu plăcut «ub 
toate aspectele.

Din registrele de sugestii ale case
lor de odihnă, din scrisorile care ne 
sosesc la redacție, din convorbirile a- 
vute cu oameni ai muncii se desprind 
numeroase aprecieri pozitive tn legătu
ră cu condițiile de cazare și de deser
vire într-o serie de stațiuni ca Sinaia, 
Vatra Dornei, Tușnad, Călimăneșfi și 
altele. „Am urmat un tratament tn 
cursul lunii aprilie In stațiunea Vatra 
Dornei. M-am bucurat de condiții ex
cepționale de cazare, masă și trata
ment, de bunăvoința și comportarea 
frumoasă a personalului medical și ad
ministrativ" — ne scrie pensionarul Mi
hai Crăciun, din Botoșani. In încheierea 
scrisorii, el citează numele unor cadre 
medico-sanitare, ale unor salariați din 
rîndul personalului de deservire, a că
ror comportare plină de solicitudine 
l-a impresionat în mod deosebit.

La fel de mulțumit de ambianța plă
cută întîlnită în stațiunea Băile Hercu- 
lane, de condițiile create acolo pentru 
odihnă și tratament, se arată și lăcătu
șul lorgu lonescu, de la Revizia de va
goane a haltei Grivifa—București : 
„Am găsit în această stațiune pavilioa
ne de cazare de o curățenie exempla
ră, săli moderne de tratament. Per
sonalul medical, competent și sîrguin- 
cios, este plin de grijă față de bol
navi". Cuvinte de apreciere are și Ma
ria Donefschi, membră a cooperativei 
agricole de producție Cepari, comuna 
Cîrlogani, raionul Slatina. Ea declară : 
„Am fost la tratament la Călimăneșfi. 
Mi-au plăcut atitudinea personalului me
dical, hrana oferită la cantină".

Bună deservire, condiții optime de 
tratament și cazare, politețe și amabi
litate — iată ce impresii lasă vizitato
rilor multe dintre stațiunile balneo-cli
materice ale țării. Și ce poate dovedi 
mai convingător spiritul gospodăresc, 
comportarea caldă, tovărășească, înțele
gerea și dorința de a satisface Intr-un

mod cît mai corespunzător cerințele ce
lor veniți să-și petreacă concediul, de- 
cît asemenea „certificate" pe care oa
menii muncii le dau din toată inima 
atunci cînd sînt pe deplin mulțumiți.

Unele stațiuni — și activitatea gos
podarilor lor — mai lasă însă din pă
cate și altfel de impresii vizitatorilor...

„Bun venit!"... 
și pe urmă ?

Este plăcut să te vezi întîmpinat, chiar 
de la primul pas făcut pe peron, de 
obișnuita pancartă prin care ți se urea
ză „Bun venit la odihnă l“. Este însă 
foarte neplăcut să constați — de îndată 
ce ai luat contact cu tovarășii de la 
biroul de cazare, cu condițiile ce ți se 
oferă în stațiune — că frumoasa urare 
a rămas în gară și că, tn multe pri
vințe, ea rămîne neacoperită de fapte. 
„Am sosit la Borsec — ne-a scris mun
citorul reșițean Ion Vîlsan — cu con
vingerea că voi petrece aici un conce
diu frumos. Dar, chiar de cum am dat 
ochii cu funcționarii de la biroul de 
repartizare au început deziluziile. Mai 
întîi, ca și alfi vizitatori veniți o dată 
cu mine, a trebuit să-mi fac „stagiul" 
in așteptarea formelor de cazare. Cînd, 
în sfîrșit, au fost gata, am constatat că 
fusesem repartizat — fiind sufe
rind de inimă — într-o vilă foarte de
părtată de centrul stațiunii și de canti
nă, ceea ce mă obliga să fac zilnic 
kilometri întregi pe un drum în urcuș. 
Le-am atras atenția tovarășilor de la ca
zare, dar nu i-a impresionat. Vă închi
puiți cu ce bună dispoziție mi-am în
ceput concediul. Mai ales că, ulterior, 
am avut prilejul să constat că se mai 
puteau găsi locuri pentru mine și în vile 
mai apropiate de cantină. Era deci nu
mai o chestiune de înțelegere și de 
omenie".

Rîndurile de mai sus sînt semnifica
tive. Operativitatea la întocmirea 
formelor de cazare, grija față de 
cerințele celor Veniți la odihnă, 
preocuparea de a găsi, în măsura posi
bilităților, o soluționare cît mai potri
vită, contează ca un adevărat „start" 
pentru întregul concediu. De aceea, 
conducerile de stațiuni trebuie 
a& chibzuiascA bine «ui Încre

dințează această muncă — pri
ma verigă de contact cu vizita
torii — să controleze îndeaproape 
activitatea acestui personal și, nu 
numai atît, să ia măsuri hotărîte 
pentru a se evita orice motive de 
nemulțumire față de comportarea 
Iui.

Scrisorile care ne sosesc la redacție, 
o seamă de convorbiri pe care le-am 
avut cu oamenii muncii aflafi sau ve
niți recent la odihnă, cu directori ai 
unor stațiuni balneo-climaterice au scos 
la iveală și alte aspecte care influen
țează, într-un fel sau altul, dispoziția 
vizitatorului. Este foarte important să 
găsești încăperea în care vei locui pe 
timpul concediului curată, bine îngrijită, 
cu așternut proaspăt, în bună stare, cu 
instalațiile de încălzire, de apă, elec
trice și sanitare funcfionînd perfect.

Condițiile nesatisfăcăfoare de igienă 
și confort constatate în unele vile din 
Slănic-Moldova i-au determinat pe mun
citorii Petre Chita, Nicolae Munteanu, 
Marin Săulescu, Cosma Lupșan și alții, 
care și-au petrecut concediul aici între 
13 — 30 aprilie a.c., să se pro
nunțe în termeni destul de de
favorabili tn legătură cu activita
tea gospodarilor acestei stațiuni : 
„Am găsit camere neîngrijite, sobe de
fecte, mobilier prost întreținut. Cu
rățenia în încăperi se face superficial, 
uneori deloc. Instalațiile sanitare sînt 
neglijate, unele chiar stricate'. Adău
gind la acestea și alte aspecte 
care i-au nemulțumit, autorii scri
sorii trag, în mod firesc, concluzia 
că „lipsa de preocupare pentru condi
țiile igienice de cazare este, se pare, 
o trăsătură caracteristică a activității 
desfășurate de conducerea stațiunii". 
Sesizări asemănătoare despre această 
stațiune ne-a făcut și docherul Anton 
Lobodă din Galați.

In legătură cu cele semnalate mai 
sus, am căutat să aflăm părerea direc
torului stațiunii, Anton Bran.

— Avem un responsabil cu igiena, 
dar nouă ni s-a părut că îndeplinirea 
acestei sarcini nu-i ocupă toată ziua 
de muncă și, de aceea, l-am folosit șl 
la alte treburi.

Constantin MITEA 
Em. MIHÂILESCU

(Continuare in pag. U-a)
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Depuneri de coroane de flori cu prilejul
celei de-a XX-a aniversări a Zilei Victoriei

POȘTA REDACȚIEI TEATRE

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a Zilei Victoriei — 9 Mai — 
la Monumentul Eroilor Luptei pen
tru Libertatea Poporului și a Pa
triei, pentru Socialism, la Monu
mentul Eroilor Patriei și la Monu
mentul Eroilor Sovietici din Capi
tală au fost depuse duminică dimi
neața coroane de flori.

La solemnități au luat parte to
varășii Alexandru Birlădeanu, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Da lea, Grigore 
Geamănu, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, foști co
mandanți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, delegații ale oamenilor 
muncii.

Au participat șefii misiunilor di
plomatice acreditați în R.P. Româ
nă, atașații militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

După ce companii de onoare au 
prezehțat onorul, au fost depuse co
roane de flori din partea C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri, misiunilor diplo
matice acreditate în R. P. Română, 
Ministerului Forțelor Armate, Con
siliului Central al Sindicatelor, C.C. 
al U.T.M. și Uniunii Asociațiilor 
Studenților, Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. și Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, Comitetului executiv al 
Consiliului Național al Femeilor, 
Prezidiului Academiei R. P. Româ
ne, Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist, 
din partea unor mari uzine bucu-

reștene, precum și jerbe de flori din 
partea pionierilor.

Cei prezenți au primit apoi defi
larea companiilor de onoare.

★
La solemnitatea depunerii de co

roane de la Cimitirul Militarilor 
Britanici căzuți pe teritoriul Româ
niei în lupta împotriva fascismului 
au luat parte Avram Bunaciu, 
Gheorghe Rădoi, Grigore Geamănu, 
Ștefan Bălan, Ludovic Takacs, 
miniștri, reprezentanți ai Sfatu
lui popular al regiunii București, 
generali și ofițeri superiori, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice și atașați militari.

După ce companii de onoare au 
prezentat onorul, au fost depuse 
coroane de flori din partea Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, misiunilor 
diplomatice acreditate în R. P. Ro
mână, Ministerului Forțelor Arma
te, Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist, 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii București.

Cei prezenți au primit apoi defi
larea companiilor de onoare.

★
Duminică după-amiază, ambasa

dorul Uniunii Sovietice în R. P. Ro
mână, I. K. Jegalin, și membrii am
basadei, au depus coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Luptei pen
tru Libertatea Poporului și a Pa
triei, pentru Socialism, Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumentul E- 
roilor Sovietici, cu prilejul celei de-a

XX-a aniversări a victoriei asupra 
Germaniei fasciste.

La solemnități au luat parte gene
rali și ofițeri superiori ai Forțelor 
Armate ale R. P. Române, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

*
La Cimitirul eroilor români de la 

Ghencea și la Cimitirele eroilor so
vietici din comunele Herăstrău și Ji
lava au avut loc solemnități în ca
drul cărora au fost depuse coroane 
de flori din partea Ministerului For
țelor Armate ale R. P. Române și 
unor mari întreprinderi bucureștene.

în numeroase localități din țară, la 
cimitire, monumente și plăci come
morative ale eroilor români și sovie
tici au fost depuse coroane de flori 
din partea organelor locale de par
tid și de stat, organizațiilor de masă, 
unităților forțelor armate din gar
nizoanele respective, întreprinderi
lor și instituțiilor din localitate, pre
cum și din partea Ambasadei Uniunii 
Sovietice în R. P. Română.

(Agerpres)

La posturile de radio 
și televiziune

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a Zilei Victoriei asupra Ger
maniei fasciste și al aniversării pro
clamării independenței de stat a Ro
mâniei, generalul colonel în rezervă 
Costin Ionașcu a rostit o cuvîntare 
la posturile noastre de radio, iar ge
neralul colonel în rezervă Ilie Cre- 
țulescu a vorbit la televiziune.

(Agerpres)

A

In sectorul 

de concepție

Unde i 

corectitudinea 

profesională ?

Sectorul de concepție al 
Uzinei mecanice Tr. Severin, 
aduce o contribufie tot mai 
însemnată la imbunătă/irea 
concepției constructive și 
tehnologice a produselor, la 
ridicarea nivelului lor cali
tativ. Inginerii Viorel Pașca, 
Lucian Popescu și Dumitru 
Vioi au terminat recent pro
iectul unei instalații perfec
ționate de evacuare a ci
mentului din vagonul pentru 
transportat ciment. Ei au 
conceput o vană cu un ven
til de cauciuc, care se Închi
de și se deschide cu ajutorul 
unor brafe articulate. Acum 
studiază tipizarea atlrnători-

lor la vagoane și probleme 
legate de Îmbunătățirea ca
lității unor instalații la nave. 
Tehnologii Marin Zăulet, Lu
cian Paulescu, Constantin 
Ștefănescu și Dumitru Petcu 
se ocupă de perfectionarea 
tehnologiei sudurii, de reali
zarea de noi dispozitive și 
verificatoare.

In urma unor experien
țe s-a îmbunătățit siste
mul de presare a pere
ților de la nave. Pentru aco
perișul vagoanelor destinate 
exportului tehnologii au exe
cutat o nouă matrifă, punind 
la punct gofrarea tablei, Îm
binarea ei corectă.

Și laboratorul uzinal spri
jină eforturile colectivului 
Îndreptate spre realizarea de 
produse superioare calitativ, 
contribuind la buna desfă
șurare a controlului pe faze 
ale procesului tehnologic de 
fabricație. Maiștrii de fabri
cație și de control tehnic a- 
pelează tot mai mult la ser
viciile laboratorului uzinei 
pentru efectuarea unor ana
lize chimice și mecanice la 
materiale, verificarea calită
ții cordoanelor de sudură, a 
rezistentei cheilor de Împre
unare la nave.

Ion ȘOȘEA 
inginer

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera 
de trei parale — (orele 19,30), (sala Stu
dio, str. Al. Sahla nr. 76 A) : Fii cumin
te, Cristofor ! — (orele 19.30). Teatrul
Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe un ba
lansoar — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE

Cu aproape un an In urmă 
am dus la secția nr. 1 radio 
a cooperativei meșteșugă
rești „Metalul" din Tg. Mu
reș un aparat de radio-auto 
pentru a-1 repara. Mențio
nez că era vorba de execu
tarea unei reparații in ca
drul termenului de garanție. 
Eram Încredințat că apara
tul a ajuns in miinile unor 
tehnicieni conștiincioși și că 
In citeva zile 11 vor pune in 
funcțiune. Motivind că nu 
au piese, meșterii coopera
tivei m-au tot dus cu vorba 
citeva luni, pină a expirat 
termenul de garanție.

tn luna noiembrie, văzfnd 
că nu ajung la nici un rezul

tat, am cerut cooperativei 
să-mi restituie aparatul pen
tru a-1 da la reparat in altă 
parte. După ce au schimbat 
fete-fete și au dat din colt in 
colt, meșterii mi-au oferit 
surpriza cea mare : cutia a- 
proape goală a fostului a- 
parat de radio, pe care-1 dă
dusem intact și poate că nu 
avea decit un contact dez
lipit. Mai multe piese prin
cipale, intre care lămpi și 
blocul de alimentare, au fost 
sustrase spre a fi folosite la 
alte reparații sau pentru a 
fi vindute. Asta Înseamnă 
că „tehnicienii" de aici, că
rora cetățenii li se adresează 
cu Încredere, sint în fapt

niște oameni necinstiți, care 
nu au ce căuta in coopera
ția meșteșugărească. Condu
cerea cooperativei, pe care 
am sesizat-o, nu a luat mă
suri pentru compensarea pa
gubei ce mi s-a făcut și 
pentru sanctionarea vinova- 
tilor. După cite știu, legea 
pedepsește asemenea fapte 
necinstite, care știrbesc 
grav prestigiul unei unități 
cooperatiste. Aștept ca Uni
unea regională a cooperati
velor meșteșugărești să-și 
spună cuvintul.

Augustin HADARAU 
inspector de bancă

Palatul Mogoșoala — nestemată a arhitecturii vechi 
(stingă). Mâieitrele porți maramureșene își păstreazâ, 
peste veacuri, tradiția. Iatâ pe unul din meșterii popu
lari — Gheorghe Borodi din comuna Vad — migâlind 

la cea mal recentă operă a sa (dreapta)

Soți

și fruntași 

in producție

In căutarea

soluției

La Bumbăcărla Româneas
că Jilava din București sint 
multi muncitori despre a că
ror activitate rodnică, in 
producție și în viafa obșteas
că, merită să vă scriu, tn 
această scrisoare vă relatez 
doar despre doi dintre ei: 
sofii Gherghel.

Sint aproape cinci ani de 
clnd maistrul Ion Gherghel 
conduce schimbul I de la 
secția ring. Ridicîndu-și per
manent calificarea profesio
nală, străduindu-se să fie la 
curent cu ceea ce apare nou 
in meseria sa; el a acumulat 
In acest răstimp o bogată ex
periență de muncă. Schimbul 
său ocupă un Ioc de frunte 
in Întrecere. Oamenii din 
schimbul I 11 cunosc ca pe 
un priceput organizator al 
producției. Controlează cu 
grijă mașinile pe care, după 
cum spun muncitorii, le cu
noaște după „puls", se Îngri
jește ca ele să fie alimentate 
cu semitort de la preparație, 
așa Incit procesul de produc
ție să se desfășoare ritmic.

tn ultimul timp, fabrica a 
fost dotată cu mașini de

Înaltă tehnicitate. Buna lor 
folosire presupune cunoștințe 
aprofundate. Maistrul Ion 
Gherghel sprijină cu stăruin
ță muncitorii, mai ales pe cei 
tineri, să-și ridice calificarea 
profesională. Dacă astăzi fi
latoarele Maria Vasile. Petra

Enache, Maria Dincă, Maria 
Minciu și alte tinere din 
schimbul 1 sint muncitoare 
de nădejde, purtătoare ale 
insignei de fruntaș in între
cerea socialistă, aceasta se

datorește in mare măsură șe
fului de schimb. Pentru me
ritele sale In muncă, a fost 
distins doi ani la tind cu in
signa de fruntaș in Întrece
rea socialistă.

Tot așa de harnică este și 
filatoarea Viorica Gherghel, 
sofia lui. în fișa ei se înscriu 
lunar zeci de kilograme de 
fire de calitate peste plan. 
Pentru rezultate bune in 
muncă i s-a acordat insigna 
de fruntaș in Întrecerea so
cialistă.

Sofii Gherghel desfășoară 
și o bogată activitate ob
ștească. Amindoi sint pro
pagandiști la invătămintul 
politic. Ion conduce cercul 
care studiază „Statutul 
P.M.R." anul II, curs seral, 
iar Viorica — cercul „Să ne 
cunoaștem patria", frecven
tat de tineri.

Munca, pasiunile comune 
au făcut din comuniștii Ion 
și Viorica Gherghel doi tova
răși stimați și apreciati de 
colectivul fabricii.

Geo CIOLCAN 
tehnician

Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 
(ambele serii) : Patria (Bd. Magheru nr. 
12—14), București (Bd. 6 Martie nr. 6), 
Melodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț 
str. Lizeanu), Flamura (Șos. Giurgiului 
nr. 156). Casa Ricordi : Republica (Bd. 
Magheru nr. 2), Capitol (Bd. 6 Martie nr. 
16), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare), Grădina ,,Doina" (Str. Doamnei 
nr. 9). Tomls (Calea Văcărești nr. 21 — 
rulează și la grădină). Fernand cow-boy : 
Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), Feroviar (Ca
lea Griviței nr. 80), Excelsior (Bd. 1 Mal 
nr. 174), Grădina ,,Progresul" (Str. Ion 
Vidu nr. 5), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 
1). Sfioasa : Carpați (Bd. Magheru nr. 
29). Cronica unui bufon : Festival (Bd« 
6 Martie nr. 14, rulează șl la grădină —* 
Pasajul Eforie), Buzești (Str. Buzești nn 
9—11), Moșilor (Calea Moșilor nr. 221). 
Nu te atinge de fericire : Victoria (Bd. 
6 Martie nr. 7), Grivița (Calea Griviței
— podul Basarab), Volga (Șos. I. Pinti-
lie nr. 61). O stea cade din cer — cine
mascop : Central (Bd. 6 Martie nr. 2). 
Cîntînd în ploaie : Lumina (Bd. £ r- 
tie nr. 12). Soții în oraș : Union S1 
13 Decembrie nr. 5—7), Munca (Șos Mi
hai Bravu nr. 221). Animalele : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9), Unirea (Bd. 1 Mai 
nr. 143 — rulează și la grădină), Vitan 
(Calea Dudești nr. 97 — rulează șl la
grădină). Drumurile celui de-al cinciler 
continent — Comori de artă româneasca
— Rapsodie ungară — Omulețul de plas
tilină : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 
18). Fata în doliu . Giulești (Calea Glu- 
lești nr. 56), Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57 — 
rulează și la grădină), Cosmos (Șos. 
Pantelimon nr. 89). Regina cîntecelor : 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2), Grădi
na ,,Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : în
frățirea între popoare (Bd. Bucureștii- 
Noi). Scaramouche — cinemascop: Dacia 
(Calea Griviței nr. 137), Floreasca (Str. 
J. S. Bach nr 2). Gaudeamus igitur : 
Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42), Ferentari 
(Calea Ferentari nr. 86). Parisul vesel : 
Flacăra (Calea Dudești nr. 22). Rachetele 
nu trebuie să decoleze — cinemascop : 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127), Arta (Ca
lea Călărași nr. 153 — rulează și la gră
dină). Pădurea spînzuraților — cinema
scop (ambele serii) : Popular (Str. Mătă- 
sari nr. 31). Viață particulară : Grădina 
,,Moșilor" (Calea Moșilor nr. 221). Han- 
ka : Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118. La 
grădină — Veselie Ia Acapulco). Cel trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 127). Lo
godnicele văduve : Colentina (Șos. Co- 
lentina nr. 84, rulează și la grădină). 
Mofturi 1900 : Rahova (Calea Rahovei nr. 
118, rulează și la grădină). Nevasta nr. 
13 : Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3), 
Grădina „Progresul-Parc" (Str. 11 Iunie). 
Misterele Parisului — cinemascop : Lira 
(Calea 13 Septembrie nr. 196. La grădină 
rulează Sedusă și abandonată). Două 
etaje de fericire : Drumul Sării (Str. 
Drumul Sării nr. 30). Vieți uscate: Co- 
troceni (Șos. Cotroceni nr. 9). Cu bici
cleta spre Lună : Pacea (Bd. Uverturii 
nr. 70—72).

TELEVIZIUNE

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19,20 — Pentru pionieri și școlari : Con- 
struiți-vă singuri... un microscop. Fil
mul pentru copii „Pană albă". 20,15 — 
Telefilatelia. 20,30 — Revista spectacole
lor. 21,30 — Recitalul pianistului italian 
Giovanni Dell’Agnola. in încheiere : bu
letin de știri, buletin meteorologic.

Din cauza unor defecte de 
construcție la acoperișul blo
cului C de pe strada Al. I. 
Cuza nr. 14 din Craiova, 
Unde locuim, clnd plouă apa 
pătrunde In unele aparta
mente. La cererea adminis
trației blocului, s-au trimis 
echipe de lucrători și mate
riale pentru refacerea aco
perișului. în plină iarnă, ei 
au desfăcut plăcile care al
cătuiau stratul izolator și- 
au plecat, lăsind acoperișul 
intr-o situafie și mai rea de
cit Înainte, tntrebind de ce

au procedat așa, ni s-a răs
puns că „specialiștii trustu
lui regional de construcții 
caută soluția cea mai bună 
pentru izolare împotriva 
pătrunderii apei”. In sfîrșit, 
după multă așteptare, se pă
rea că soluția a fost găsită 
pentru că echipele s-au a- 
pucat de treabă. Dar clnd 
lucrarea era in stadiul de 
finisaie, iar a fost oprită. Am 
aflat că trustul a dat dispo
ziții să se strice tot ce s-a 
făcut, pe motiv că soluția 
aplicată nu va da rezultate.

Se poate să fie așa. Dar nu 
Înțelegem de ce după luni 
de tărăgănare pentru găsi
rea „celei mai bune soluții", 
s-a aplicat totuși o soluție 
necorespunzătoare, irosin- 
du se materiale și bani? 
Organele de resort ar trebui 
să-i tragă la răspundere pe 
cei vinovati de risipă și să 
ia măsuri pentru terminarea 
cit mai grabnică a reparației 
acoperișului, a cărei tărăgă
nare ne-a pricinuit necazuri.

Cum e vremea

Un grup de locatari

A
(Urmare din pag. I-a)

FI GAZDĂ
Ciudat I Intr-o asemenea stațiune, în 

care vizitatorii — și nu numai ei, ci și 
inspecțiile făcute în cursul acestui an — 
constată o nepăsare crasă față de nor
mele elementare de curățenie, direc
torul își închipuie că responsabilul cu 
igiena nu are cu ce să-și umple ziua 
de muncă I Cînd conducerea stațiunii 
are o asemenea optică, este oare de 
mirare că lipsurile amintite dăinuie de 
ani de zile ?

...In schimb, tovarășe — ne asigură 
directorul stațiunii — stăm foarte bine 
cu spatiile verzi. Avem chiar și o ino
vație : un calendar floral de mari prq- 
porfii în care schimbăm cu regularitate 
data zilei, alcătuită din flori frumos co
lorate.

Vorba ceea, tichie de mărgăritar...
Mai este oa'e necesar să se sublinie

ze ce loc ocupă igiena, Curățenia pen
tru oricare gospodar in casa lui l Pen
tru conducătorii de stațiuni, responsa
bilii cu igiena, îngrijitorii de vile etc., 
mătura și săpunul trebuie să fie la 
mare cinste, iar curățenia să devină o 
adevărată obsesie. Orice stațiune 
trebuie să fie curată ca paharul.

În sufragerii
T'a CÎteva ori pe zi, la ora mesei, vi

zitatorul dă calificative personalului 
stațiunii. Oamenii muncii veniți la odih
nă remarcă buna deservire în sălile de 
mese — sub toate aspectele — în sta
țiuni ca Sovata, Călimănești, Băile Her- 
culane etc. Grija pentru alcătuirea unui 
meniu variat, de calitate în aceste sta
țiuni ne-a fost subliniată recent în cu
vinte de laudă de către un grup de 
muncitori din Tulcea, printre care Tăna- 
se P. Tănase (despre stațiunea Băile 
Herculane), E. Topalov (despre Călimă-

nești), tehniciană Rozalia Becherman 
(despre Sovata) și alții.

Dar din unele stațiuni ne vin și altfel 
de ecouri. Muncitorul Marin Neagu de 
la uzinele ,,Republica" din Capitală, 
întors recent din concediul de odihnă, 
petrecut la băile „1 Mai"-Oradea, ara
tă, nu fără humor, înfr-un fel de cro
nică rimată : „De mîncare n-am ce 
zice ; / Curată și asortată, / iaurt și varză 
tocată, / Ciorbe bune, nesărate ' dar 
în schimb prea piperate..;". Cum se 
explică oare că multe stațiuni reușesc 
să asigure vizitatorilor o hrană variată, 
gustoasă; bogată în substanțe nutritive 
— și altele, dispunînd de aceleași po
sibilități de aprovizionare, de aceleași 
alocații pentru alimentație, pun pe 
masa celor veniți la odihnă „bucate" 
de felul celor satirizate de muncitorul 
Marin Neagu. O singură explicație : 
exigența scăzută a conducerii, contro
lul insuficient asupra acestei activități 
de primă importanță în buna deservire 
a vizitatorilor.

Consistența alimentației, buna 
organizare a muncii la bucătărie 
și la servirea mesei, orarul judicios 
întocmit al cantinelor, eforturile 
de a evita aglomerația în orele 
„de vîrf“. grija pentru cură
țenia localului, a fețelor de 
masă, veselei, tacîmurilor, pen
tru ținuta îngrijită a persona
lului de serviciu — sînt obligații 
elementare care influențează însă 
în mod hotărîtor asupra atmosfe
rei în care-și petrec oamenii con
cediul de odihnă. Dacă multe din a- 
ceste aspecte depind numai de buna 
rînduială, altele — și în rîndul acestora 
se înscriu pe primul plan problemele 
aprovizionării cantinelor cu alimentele 
necesare — depind în mare măsură de 
inițiativa, de „stilul" în care lucrează 
cei cărora li s-au încredințat aceste sar
cini.

Mulți dintre gospodarii stațiunilor

reușesc să asigure o aprovizionare co
respunzătoare cu produse de sezon, 
proaspete, a căror mare varietate per
mite întocmirea unor meniuri diverse. 
Merită extinsă inițiativa unor 
conduceri de stațiuni care au sta
bilit relații directe cu producătorii 
de mărfuri agroalimentare, cu coo
perative agricole de producție.

După cumpărături 
și suveniruri

Este oare o pretenție exagerată ca 
restaurantele, magazinele de textile, în
călțăminte, unitățile de desfacere a le
gumelor, fructelor, librăriile, debitele 
de tutun, centrele de desfacere a pro
duselor de artizanat din stațiuni să fie 
aprovizionate cu sortimente variate, cu 
produse de calitate, cu ultimele nou
tăți în sezonul respectiv, ca orice uni
tate a .comerțului nostru socialist? 
îndeosebi în localitățile balneo-clima- 
terice mai mici, unde unitățile co
merciale aparțin cooperației de con
sum, vizitatorii sînt puși adesea în si
tuația să constate că aprovizionarea 
este la nivel sătesc. „în orașul Bu- 
ziaș — ne-a declarat Vasile Ciornei, 
funcționar din Tg. Lăpuș — nu găsești 
de cumpărat aproape nimic nou și fru
mos. Vrei să cumperi un pantof de 
damă sau bărbătesc de calitate, un 
ciorap frumos, un batic mai bun — 
asemenea lucruri rețeaua comercială lo
cală nu-ți oferă. De asemenea, 
dacă vrei să duci copiilor, ca amintire 
din stațiune, o jucărie — zadarnic cauți. 
Mă întreb cum reușesc să se aprovi
zioneze atît de bine cu astfel de ar
ticole alte stațiuni pe care le-am vi
zitat — Mamaia, Eforie, Vatra Dornei. 
Le aduc oare de pe alte planete î“

Nu, tovarășe Ciornei, nu se aduc de 
pe alte planete ; este vorba numai de 
indolența celor care răspund de activi
tatea comercială pe plan local. Pe 
bună dreptate te întrebi : „Ce au 
de spus în legătură cu aceasta Uniu
nea regională a cooperativelor de con
sum și Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Buziaș, și cum se 
exercită aici controlul de către forurile 
de resort din raionul Lugoj Ne a- 
sociem la întrebarea dumitale.

Exigențele oamenilor muncii 
sint aceleași, in orice localitate din 
țară, cu atit mai mult in cele 
unde-și petrec concediul de odihnă 
și unde vor să se simtă cit mai 
bine. Este cu totul greșită men
talitatea gospodarilor unor sta
țiuni care-și închipuie că a veni 
la odihnă sau tratament înseamnă 
a te retrage intr-un fel de chilie 
de minăstire, a renunța la plăce
rea de a-ți cumpăra un lucru fru
mos, de a petrece o seară la res
taurant, de a asculta muzică, de a 
fi deservit în mod civilizat — în- 
tr-un cuvînt la a-ți petrece timpul 
agreabil.

Ce oferă 
responsabilul cultural

Foarfe importanfă în Crearea unei 
ambianțe plăcute este activitatea cul- 
tural-artistică ce se desfășoară în sta
țiuni. In acest domeniu gospodarii sta
țiunilor au un cîmp vasf de manifesta
re a priceperii lor organizatorice. 
Omului venit la odihnă trebuie să 
i se dea prilejul să ia parte la o 
viață culturală intensă, bogată in 
manifestări atrăgătoare — instruc
tive și distractive in același timp. 
Răspunde înfr-o mare măsură acestei

cerințe activitatea cultural-artistică ce 
se desfășoară la Vatra Dornei, Sinaia 
și în alte localități de vilegiatură. O 
scurfă convorbire cu tov. Nisfor Ilie, 
directorul stațiunii Vafra Dornei, ne-a 
dat prilejul să desprindem din activi
tatea culturală desfășurată aici o expe
riență interesantă care — așa cum 
ne-au semnalat mai mulți cititori
— se bucură de aprecierea vizita
torilor. In primul rînd se remarcă 
o bună și permanentă îndrumare din 
partea comitetului regional pentru cul
tură și artă, o judicioasă progra
mare de spectacole susținute de an
sambluri de artiști profesioniști și ama
tori. Scena acestei stațiuni cunoaște o 
activitate intensă în tot cursul anului
— atît în sezonul călduros, cît și iarna.

Nu la fel stau lucrurile în alte sta
țiuni — ca Sîngeorz bunăoară. Se 
poate reduce oare această activitate la 
șubah și table ? Desigur, gusturile sînt 
diferite, se găsesc amatori și pentru 
astfel de jocuri. Sînt însă considerabil 
de mulți aceia care doresc ca în sta
țiune să poată împrumuta de la bi
bliotecă o carte interesantă — și mai 
ales nouă — să asculte un concert, 
să ia parte la recenzii, medali
oane literare și concursuri, specta
cole în aer liber, chermeze, la excursii,

manifestări sportive etc. Clubul, activi
tatea culturală și artistică în stațiune 
trebuie să vină zi de zi în înfimpi- 
narea acestor cerințe pe deplin justifi
cate.

Există toate condițiile ca în stațiu
nile balneo-climaterice să se organizeze 
o activitate culturală bogată prin so
licitarea, folosirea forțelor artistice lo
cale — a teatrelor din regiunea res
pectivă sau din regiunile învecinate, a 
celor mai bune formații artistice de a- 
matori etc. Unii dintre gospodarii sta
țiunilor neglijează acest lucru, așfep- 
tînd — comod — numai turnee de la 
centru.

Întreprinderile regionale de cinema
tografie pot contribui și ele la îmbo
gățirea activității cultural-artistice în 
stațiuni programînd filme noi care să 
fină pasul cu „premierele" din cen
trele regionale. Mulți vizitatori sesizea
ză că în unele stațiuni sînt programate 
destule filme pe care le-au mai vizio
nat în orașele lor cu multe luni în 
urmă ; or, dacă tot e vorba de filme 
vechi, n-ar fi mai interesant să ruleze 
în stațiuni pelicule împrumutate de la 
arhiva de filme ? Căci, după cum se 
știe, întotdeauna inițiativa întreprinde
rilor cinematografice de a programa 
pe ecrane astfel de filme a fost primită 
cu interes de un public larg.

Ieri în țară : Vremea a fost căl
duroasă. Cerul a prezentat înno- 
rări mai accentuate spre prînz, cînd 
cu totul izolat s-au semnalat averse 
însoțite de descărcări electrice. Vîn- 
tul a suflat potrivit cu intensificări 
pînă la tare în Moldova din sectorul 
nord-vest. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 13 grade 
la Huedin și întorsura Buzăului 
și 24 grade la București. în Bucu
rești : Vremea a fost călduroasă, iar 
cerul a prezentat înnorări după-a
miază, cînd s-au semnalat ploi izo
late. VîntuJ a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul nord-vest. Tempe
ratura maximă a atins 24 de grade. 
Timpul probabil pentru 11,12 și 13 mai. 
In țară • Vreme ușor instabilă cu 
cer schimbător Vor cădea ploi lo
cale sub formă de averse. Vîntul va 
sufla potrivit din vest. Temperatura 
se va menține în general staționară 
except.înd sfîrșitul intervalului cînd 
va scădea începînd din nord-vestul 
țării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 1 și 11 grade iar ma
ximele între 13 și 23 grade. Mai ™br- 
rîte la sfîrșitul intervalului. în.
rești : Vreme schimbătoare cu cer 
temporal noros în cursul după-amie- 
zii cînd vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt potrivit. Temperatura 
va scădea la sfîrșitul intervalului.

Nu peste mult timp sezonul călduros va revărsa spre 
stațiunile de odihnă ale țării mii și mii de vizitatori. 
Aceștia trebuie să întîlnească chiar de la primii pași 
solicitudinea, atitudinea plină de înțelegere a perso
nalului din stațiuni — la biroul de cazare, în vile sau 
cabane, la cantină sau restaurant, la club, în plimbările 
cotidiene etc. Pretutindeni să-i întîmpine iețe priete
noase pe care să se citească atenția, respectul, grifa 
tovărășească, nu iigurile plictisite sau îmbufnate ale 
unor oameni indolenți sau irascibili ce stîrnesc la rîn
dul lor Iritare.

Una dintre condițiile esențiale ale succesului este 
exigența conducerilor de stațiuni față de intregul per
sonal dar, în aceiași timp, și aceea a organelor locale 
de partid și de stat față de activitatea celor ce conduc 
stațiunea. Căci răspunzători de telul cum sînt primiți și 
deserviți oaspeții sint cu toții.

Lucrări de electrificare în comuna 
Oraș Nou, din raionul Oaș, regiunea 

Maramureș
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„CURSA PĂCII Finala „C. C. E.“

*00 km
la volei masculin fotbal 0 etapă cu multe goluri

pe ploaie și vint
Cicliștii noștri pe locul trei
BERLIN 9 (Agerpres). — Compe

tiția ciclistă „Cursa Păcii" a con
tinuat ieri cu etapa a doua, care 
s-a disputat contra-cronometrului pe 
echipe. Cele 17 formații participante 
au luat startul din cinci în cinci mi
nute parcurgînd 100 de kilometri pe 
șoseaua dintre Konigswusterhausen 
și Cottbus. Ploaia și vîntul au soli
citat eforturi deosebite alergătorilor 
în această dificilă probă, conside
rată ca o adevărată oglindă a va
lorii echipelor. Cel mai bun timp a 
fost realizat de selecționata R. D. 
Germane, cronometrată în 2h 13’ 13”. 
La 27 secunde după rutierii germani 
a sosit echipa U.R.S.S., iar repre
zentativa R. P. Române a ocupat lo- 

trei la 2’33” față de învingători.
^iportarea cicliștilor noștri este 

promițătoare. Ei au luat un start în 
prima etapă, plasînd doi oameni 
(Dumitrescu și Ziegler) în evadarea 
decisivă, apoi la contracronometru, 
în condiții foarte grele de concurs, 
au întrecut puternicele echipe ale 
R. S. Cehoslovace, Belgiei și R. P. 
Polone. Clasamentul general pe e- 
chipe după etapa a II-a : 1. R. D. 
Germană 9h 45’14”, 2. U.R.S.S. la 1’ 
10”, 3. R. P. Română la 2’50”, 4.
R. S. Cehoslovacă la 4’ 07”, 5. Fran
ța la 4’ 13”, 6. Belgia la 5’ 50”, 7. 
R. P. Polonă la 6’09’'. Astăzi, etapa 
a 3-a Cottbus — Zittau (180 kilome
tri).

Cu prudența impusă de șoseaua 
alunecoasă din cauza ploii, echi
pa română (la trenă I. Stoica) 

pedalează spre Cottbus
Telefoto : Agerpres

In primul meci, 
Mimor-Rapid 3-1

SOFIA (prin telefon). — Finalistele 
ediției din acest an a „Cupei campioni
lor europeni" la volei masculin — for
mațiile Minior Pernik (Bulgaria) și Rapid 
București — au susținut duminică la Per
nik prima lor înfilnire pentru cîștigarea 
trofeului pus în joc. Scor : 3—1 (15-12 ; 
15-8 ; 7-15 ; 15-8) în favoarea voleiba
liștilor bulgari. Deși au avut conducerea 
de mai multe ori pe parcursul jocului, 
rapidiștii nu au menținut un ritm constant, 
permițînd gazdelor să refacă diferența. 
Cu toate acestea ei au dat dovadă că 
au suficiente resurse pentru a-și depăși 
adversarii (setul III le-a revenit cu 15-7), 
încîf în partida retur de la București (16 
mai) să-și poată lua revanșa.

LUPTE

Succesul selecționatei 
române în Iugoslavia
BELGRAD 9 (Agerpres). — Selec

ționata de lupte libere a R. P. Ro
mâne a avut o bună comportare în 
întîlnirile susținute la Skoplje (R.S.F. 
Iugoslavia). Luptătorii noștri au în
vins sîmbătă cu 12—4 prima echipă 
a Iugoslaviei, iar duminică au între
cut cu 16—0 formația secundă. Spor
tivii români — transmite corespon
dentul agenției Taniug — au demon
strat în ambele meciuri disputate la 
scurt interval de timp, o bună pre
gătire tehnică și condiție fizică im
pecabilă. Echipa noastră a cuprins 
pe Focaru, Cristea, Geantă, (Radu), 
Poalelungi, Popescu, Cureianu, Ba
log și Stîngu.

Din colțul tribunei

CONCURS
ÎN OGLINDĂ

lmaginafi-vă un stadion pe zeci 
de hectare, străbătut de cărări și 
alei, ornamentat cu cele mal diver
se podoabe vegetale și scăldat de 
soarele unei dimineți de primăvară 
atit de radioase, incit vreun critic 
posac ar putea s-o decreteze 
„schematică" E vorba de par
cul Herăstrău, pe oglinda căruia se 
dispută prima competiție nautică 
importantă din acest sezon — 
„Cupa Olimpia".

tn pofida orei matinale, numeroși 
spectatori s-au adunat la debarca
derul dinspre Bordei, punctul ter
minus al fiecărei curse. Se vede 
€ >aba că, la canotaj, cine se scoală 
l.tai de dimineață... Suporterii, ca 
și concurenta, sint tineri, entuzi
aști și cu p/ămini puternici; evi
dent, nu-i tocmai lesne să-ți încu
rajezi favoritii de la distante apre
ciabile. Singurii susținuți pe tot 
traseul sint reprezentanții clubului 
gazdă : din ambarcațiunea cu mo
tor, care urmărește îndeaproape 
desfășurarea probelor, răsună în
demnul i repetate la adresa „olim- 
piștilor" ; de altminteri, aceștia se 
comportă onorabil, ocupind citeva 
locuri de frunte, atit la schif cit și 
la caiac-canoe. Astfel, Frumușanu 
și Mitrea smulg victoria intr-o so
sire extrem de strînsă (trei caiace 
„piept la piept"), iar cuartetul co
legelor de club se clasează pe lo
cul secund în cursa respectivă, 
după echipajul Științei-București.

Cum era de așteptat, partea le
ului revine sportivilor de la Di
namo. Caiacul de patru-băiefi îm
bunătățește substanțial recordul 
pistei, realizind 2 min. 52 sec. pe 
800 m in timp ce la dublu-canoe 
tricourile roșii se detașează încă 
din start, trec cu avans prin dreptul 
ipsulei și termină cu peste șapte 

Jn jhde. înaintea principalilor ad- 
sari, cuplul Steaua. Rezultatele 

concursului — veritabil criteriu al 
tineretului — au darul să satisfacă 
pe cei mai multi dintre antrenorii 
și tehnicienii prezenti. Merită sub
liniat. in primul tind, afluxul de 
participând la schif, unde in anii 
precedenfi sufla vintul — dar nu 
în sens favorabil...

îmbucurătoare, de asemenea, ți
nuta mezinilor întrecerii, reprezen
tanții Scolii sportive de elevi — 
îndeosebi a dublului Panlea-Filip 
și a celor două „opturl" de băieți. 
Dintre învingătorii zilei a doua 
s-au detașat Sciotric, medaliat 
olimpic la Tokio, și juniorul Gh. 
Sidorov, un canoist care promite 
să calce pe urmele fratelui mai 
mare.

Dan DEȘLIU

Nu numai
Cuvîntul maestru are un sens foarfe 

precis, în ciuda destinației arbitrare 
pe care i-o dau cîfeodată amatorii de 
exprimări năstrușnice. El subliniază, 
precum se știe, prezența unor cali
tăți deosebite, cu mult superioare me
diei comune, în diverse domenii de 
activitate. Pentru stimularea și eviden
țierea realizărilor excepționale, ter
menul poate fi oficializat transformîn- 
du-se în titlu : la noi în țară există, 
de pildă, maeștri ai artei, maeștri ai 
sportului. Asupra celei de-a doua ca
tegorii — mai exact, asupra norme
lor pe baza cărora se acordă titlul 
respectiv (maestru al sportului) — 
anumite reflecții se impun cu necesi
tase.

Regulamentul cu privire la clasifi
carea sportivă, dafînd din 1962, are 
în vedere, în primul rînd, rezultatele 
tehnice, apoi ținuta morală și activi
tatea obștească a candidaților. în ge
nere „ștacheta performanței" a fost 
fixată judicios; totuși, la unele din cele 
47 de ramuri, înaltul fitlu de maestru 
al sportului este condiționat de cifre 
și norme insuficient de stimulative, 
mai ales dacă ținem seama de pro
gresul rapid și continuu pe plan in
ternațional. Ce reprezintă timpuri ca 
14,4 sec. pe 110 m garduri și 21,3 
sec. pe 200 m plat ? A trecut cam 
un sfert de veac de cînd ele dădeau 
dreptul la locuri de frunte în marile 
competiții atletice. Astăzi, cu 14,4 
sec., spre exemplu, un alergător nu 
poate ocupa decît locul 70—80 în 
ierarhia mondială a probei de 110 
m.g. Cine aruncă discul la 52 m de
vine la noi maestru al sportului — 
dar încă în 1946 rezultatul acesta ar 
fi fost insuficient pentru a ocupa lo
cul II la campionatele europene. Cît 
despre norma de 47,6 sec. pe 400 m 
plat, ne mărginim să arătăm că ea 
coincide cu timpul realizat de cîști- 
gătorul probei respective la JocurMe 
Olimpice din... 1924 și că la J.O. de 
la Tokio n-ar fi asigurat nici măcar 
calificarea între cei 16 semifinaliști ai 
probei. Ce-i drept, datorită rămînerii 
în urmă la anumite specialități, nor
mele respective sînt destul de difi
cile pentru sportivii noștri, deși, în 
comparație cu nivelul mondial, nu 
înseamnă mare lucru. Este cazul celor 
17 m la aruncarea greutății (băieți), 
al timpului de 1,05 min. la proba fe
minină de înot pe 100 m liber etc.

Un alt aspect al problemei este 
legat de acordarea titlului în acele 
ramuri de sport în care succesele nu 
se exprimă prin cifre cafegorice. Ast
fel, pentru box, regulamentul prevede 
— între altele — clasarea în primele 
4 locuri la Jocurile Olimpice sau în 
primele 3 la „Europene”, pentru ci
clismul de șosea ocuparea unuia dm 
primele 10 locuri în clasamentul in
dividual la „Cursa Păcii”, la campio
natele mondiale sau la Jocurile Olim
pice — sau locul I în turul R. P. Ro
mâne, cu minimum 4 țări străine. De
sigur, această ultimă posibilitate a 
devenit inoperantă : cu sau fără par-

Portarul Gaboraș (U.T.A.) din nou pe fază
Foto : Gh. Vințilă

Rezultate tehnice
DINAMO BUCUREȘTI — MINE

RUL 4—2 (2—2). Autorii golurilor: 
Pîrcălab (min. 13), Ene II (min. 35, 
76, 90) pentru bucureșteni; Sdo 
(min. 40, 43) pentru băimăreni. 
(Ene și Sdo au înscris cite un gol 
din 11 m). Arbitru: G. Bîrsan (Ga
lați).

RAPID — UTA 0—0. Arbitru : 
N. Cursaru (Ploiești).

Stadion „Republicii". Spectatori 
30 000.

PETROLUL PLOIEȘTI — FARUL
3— 0 (1—0). Au marcat: Dridea I 
(min. 29), Badea (min. 58), D. Mun- 
teanu (min. 73). Spectatori: 20 000. 
Arbitru: I. Ritter (Timișoara).

ȘTIINȚA CRAIOVA — C.S.M.S.
4— 0 (2—0). Au marcat: Vasilescu 
II (min. 7 și 30), Sfîrlogea (min. 64), 
Eftimie (min. 88). Spectatori: 
15 000. Arbitru: N. Mihăilescu 
(București).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
ȘTIINȚA CLUJ 2—1 (1—0). Au în
scris Ivăncescu din 11 m (min. 38) 
și Selimeși (min. 39) pentru brașo
veni, Adam (min. 48) pentru 
Știința. Spectatori 10 000. Arbitru 
A. Rădulescu (București).

CRIȘUL ORADEA — STEAUA 
2—3 (0—2). Autorii golurilor : So

rin Avram (min. 1), Constantin 
(min. 14), Voinea (min. 68) pentru 
Steaua ; Iacob (min. 51) Sacacz III 
(min. 79). Spectatori: 10 000. Ar
bitru : Gh. Osiac (Timișoara).

DINAMO PITEȘTI — PROGRE
SUL 2—1 (2—1). Au marcat:
Naghi (min. 15 și 19) pentru Dina
mo ; Baboie (min. 40) pentru Pro
gresul. Spectatori: 14 000 Arbitru: 
P. Sotir (Mediaș).

CLASAMENT
Rapid 21 12 6 3 25:10 30
Dtnamo Buc. 21 12 4 5 37:19 28
Steaua 21 10 5 6 31:20 25
Steagul Roșu 21 10 4 7 24:15 24
Petrolul 21 9 4 8 27:17 22
U.T.A. 21 7 7 7 26:34 21
Dtnamo Pitești 21 7 5 9 27:27 19
Crișul 21 fi 7 8 18:21 19
C.S.M.S. 21 7 5 9 21:29 19
Farul 21 7 5 9 18:29 19
Știința Cluj 21 7 4 10 28:32 18
Știința Craiova 21 7 3 11 24:35 17
Minerul 21 7 3 11 22:33 17
Progresul 21 5 6 10 18:25 16

Etapa viitoare
Steaua — Dinamo Pitești; Pro

gresul — Farul; Știința Craiova — 
U.T.A.; Minerul Baia Mare — Ra
pid ; Știința Cluj — Crișul; CSMS 
Iași — Dinamo București; Steagul 
roșu Brașov — Petrolul.

Cuplajul 
de pe stadionul 
Republicii
• Nota maximă pentru portarul 

arădan • Nota minimă pentru 

arbitrul G. Birsan

Cu toate că au jucat „acasă" și cu 
un adversar situat pe la mijlo
cul clasamentului, rapidiștii — lideri 
de mai multă vreme — n-au putut 
obține ieri decît un rezultat alb. Pen
tru arădani, scorul de 0—0 are sem
nificația unui oarecare succes, dar 
rapidiștii nu se pot declara cîtuși de 
puțin satisfăcuți. Avansul lor asu
pra dinamoviștilor bucureșteni a 
scăzut la numai două puncte și „tri
courile de campioni" nu le mai sînt 
chiar așa de aproape, cum se părea 
la un moment dat. Lupta pentru 
titlu a devenit din nou pasionantă 
și desigur va fi urmărită cu interes.

Jocul prestat ieri de echipele Ra
pid și U.T.A. a nemulțumit însă zecile 
de mii de spectatori și telespectatori. 
Deși pe teren s-au aflat component! 
de bază ai lotului reprezentativ, în 
90 de minute nu s-a înscris nici un 
gol. La ineficacitate s-a adăugat 
slabul nivel, uneori sub orice critică, 
al fotbalului practicat. Cele cîteva 
faze mai interesante din ultimele mi
nute nu pot modifica deloc califica
tivul de „nesatisfăcător" acordat 
partidei- Rapid-U.T.A. de numeroși 
spectatori. De altfel, mulți dintre ei 
au reacționat ieri într-un mod pu
țin obișnuit : au început să pără
sească tribunele chiar la începutul 
reprizei secunde...

Un singur jucător merită a fi 
menționat: portarul arădan Gaboraș 
— pentru promptitudinea, plasamen
tul și curajul cu care a rezolvat si
tuațiile critice din propriul careu.

în meci de deschidere, dinamo- 
viștii bucureșteni au cîștigat între
cerea cu echipa băimăreană. Evolu
ția scorului, comportarea echipelor 
pe teren au arătat însă că învingă
torii nu s-au ridicat cu mult peste 
nivelul de joc al învinșilor. Dinamo- 
viștii au acționat cu predilecție prin 
contraatacuri. Pîrcălab (accidentat, 
din păcate, spre sfîrșitul meciului) a 
produs derută prin pătrunderile lui 
impetuoase pe extremă, prin cen
trări precise. Fără a străluci, Ene II

și-a adus o substanțială contribuție 
la victoria echipei sale : a înscris trei 
goluri.

Echipa din Baia Mare a jucat cu 
mult curaj. Condusă cu 2—0, a ega
lat. Apoi n-a lipsit mult să ia con
ducerea. O frumoasă impresie au 
produs-o Sasu și Soo — deosebit de 
activi și buni șuteri (de mai multe 
ori, Datcu a oprit cu greu mingile 
expediate de cei doi atacanți băimă
reni).

O gravă greșeală în conducerea 
jocului a comis-o arbitrul gălățean 
G. Bîrsan. La protestele nejustificate 
și puțin reverențioase ale dinamoviș
tilor, el a anulat băimărenilor un 
gol (min 42), după ce consemnase 
valabilitatea acestuia arătînd repu
nerea mingei în joc de la centru.

I. D.

un iversitar
(Urmare din pag. I-a)

ficipanți de peste hotare, federația 
noastră de ciclism a renunțat de mult 
la organizarea popularei competiții. 
Să vedem, însă, cum stau lucrurile 
la fotbal.

In baza regulamentului actual, 
poate deveni maestru al sportului ju
cătorul unei echipe care cîșfigă în 
același an campionatul și Cupa R. P. 
Române, cu condiția să fi parficipaf 
efecfiv la 60 la sută din jocuri și să 
fi făcut parte o dată din reprezen
tativa A, în meci inter-țări. Prin ur
mare, dacă echipa Rapid cîșfigă anul 
acesta și campionatul și cupa — ceea 
ce, în treacă! fie zis, nu-i de loc 
exclus — afîf I. lonescu cît și C. Dan, 
devin, fiecare, maestru al sportului, 
deși toată lumea va fi de acord că 
între cei doi există o sensibilă dife
rență de valoare. Acest exemplu, de
parte de a fi singurul posibil, demons
trează caracterul mecanic, neselectiv 
al anumitor prevederi ale regulamen
tului. Orice s-ar spune, pare destul 
de straniu să vezi un maestru al spor
tului care nu știe să execute un stop 
corect, care ratează goluri gata fă
cute și trimite mingea la adversar în 
opt cazuri din zece...

Regulamentul în vigoare cuprinde 
și alte puncte discutabile. Astfel, limi
ta de vîrstă este fixată la 14 ani (pen
tru înot, sărituri în apă și patinaj ar
tistic), și la 16 ani pentru celelalte 
sporturi. Paragrafele alăturate prevăd 
că sportivul în cauză trebuie să fie 
un permanent exemplu de conduită 
morală, să depună o activitate ob
ștească susținută, să transmită expe
riența și cunoștințele sale altor spor
tivi. Oare la 14 sau 16 ani s-a definit 
clar conduita cuiva, se poate vorbi 
despre activitate obștească susținută 
și despre transmiterea experienței ? 
Fără îndoială, nimeni nu va fi împo
triva unor distincții, chiar excepționa
le, cînd avem de-a face cu valori 
ieșite din comun. De pildă, o perfor
manță ca aceea a atletei Mihaela Pe- 
neș, campioană olimpică la Tokio, 
merită din plin suprema recompensă 
sportivă, indiferent de numărul ani
lor. Insă, în principiu, firesc ar fi ca 
titlul de maestru al sportului să încu
nuneze o bogată activitate pe tărîm 
sportiv, reprezenhnd un stimulent, o 
treaptă accesibilă doar talentelor au
tentice, dublate de o mare putere de 
muncă. Altminteri — apare primejdia 
facilității, a deprecierii și bagateliză
rii. Încă de pe acum avem cam prea 
mulți maeștri ai sportului, unii chiar 
în domenii în care ne situăm pe 
locuri submediocre în ierarhia inter
națională.

Să sperăm că noul regulament, în 
curs de elabora-e, va remedia lacune 
de felul celor semnalate, dînd dova
dă de mai multă exigență în apre
cierea ansamblului de împrejurări 
care condiționează înaltul titlu de 
maestru al sportului.

C. DANESCU

In categoria B,
Seria I. Dinamo Bacău — Poiana 

Cîmpina 2—0 ; Știința București — 
Siderurgistul Galați 0—1 ; Știința 
Galați — Flacăra Moreni 1—2 ; 
Tractorul Brașov — Metalul Bucu
rești 2—2 ; C.F.R. Pașcani — Uni
rea Rm. Vîlcea 2—0 ; Chimia Făgă
raș —■ C.F.R. Roșiori 1—1 ; Con
structorul Brăila — Metalul Tîrgo- 
viște 2—1.

După 21 de ebape, în clasament 
conduce Siderurgistul cu 26 puncte.

Seria a II-a. C.F.R. Timișoara — 
Minerul Lupeni 2—1 ; A.S.A. Tg. 
Mureș — A.S. Cugir 2—0 ; Clujeana
— Vagonul Arad 3—1 ; Jiul Petrila
— Sătmăreana 5—0 ; C.S.M. Reșița

— Industria Sîrmei Cîimpia Turzii 
2—1 ; C.S.M. Sibiu — Gaz metan 
Mediaș 0—0 ; Recolta Cărei — Ști
ința Timișoara 0—1.

în clasament conduce Știința Ti
mișoara, cu 28 de puncte.

Scorul etapei 
la Craiova

Corespondentul nostru pentru re
giunea Oltenia, Victor Deleanu, 
ne-a transmis de la Craiova urmă
toarele : Duminică, pe un timp foarte 
plăcut, pe stadionul Tineretului din 
localitate a avut loc întîlnirea dintre 
Știința Craiova și C.S.M.S. Iași. 
Amatorii de fotbal craioveni au asis
tat la un joc frumos, de bună cali
tate. Echipa lor favorită s-a compor
tat bine. Aproape tot timpul fotba
liștii craioveni au avut inițiativa. 
Chiar din primele minute, ei au con
struit atacuri spectaculoase în fața 
porții adverse și, ceea ce nu prea fă
cuseră pînă acum, au fructificat o 
serie de ocazii. în mod deosebit s-a 
remarcat Vasilescu II, autorul prime
lor două goluri în repriza secundă, 
formația ieșeană și-a organizat ceva 
mai bine jocul, atacînd periculos. 
Fără rezultat însă, întrucît apărarea 
echipei craiovene este de netrecut. 
Al treilea gol al meciului îl înscrie 
tot Știința, la mijlocul reprizei. 
Cu două minute înainte de termina
rea partidei, Eftimie pecetluiește 
scorul : 4—0 pentru localnici.

• Meci echilibrat la Oradea : 
Steaua a dominat în prima re
priză, Crișul în cea de-a doua. 
De remarcat că Iacob, autorul 
primului gol al orădenilor, a în
scris dintr-o lovitură liberă de la 
circa 25 m.

• în ciuda celor trei goluri pri
mite la Ploiești, portarul constăn- 
țean Manciu a apărat foarte 
bine. în minutul 58, Dridea I a 
ratat un 11 m. D. Munteanu a în
scris al treilea gol al ploieșteni- 
lor transformînd o lovitură de la 
25 m.

• La Pitești, joc slab. Doar 
momentele înscrierii golurilor au 
fost aplaudate. în timpul parti
dei, s-au comis abateri de la 
conduita sportivă : Ilie Stellan 
(Dinamo Pitești) l-a lovit intențio
nat pe Mateianu (Progresul). La 
ieșirea de pe teren, antrenorul 
Ozon și portarul Matache s-au 
insultat și bruscat reciproc.

După părerea mea, nu Se ț\une 
întotdeauna un accent corespun
zător asupra adevărului de atî- 
tea ori confirmat că, oricare ar fi 
metodologia studiului individual, 
disciplina muncii este un atribut o- 
bligatoriu. Din primele zile de facul
tate chiar, studenții trebuie să bene
ficieze de atenția și experiența noas
tră, a cadrelor didactice, în ce pri
vește formarea unui stil de lucru în 
care să se includă atitudinea activă 
față de învățătură, cercetarea pro
gresivă a problemelor, extragerea și 
prelucrarea într-un limbaj propriu a 
elementelor esențiale etc. Mai ales 
celor aflați în primii ani de studiu 
am impresia că e nevoie să li se ex
plice mai temeinic metodele de con
sultare a bibliografiei, rostul utili
zării conspectelor ca formă supe
rioară de sistematizare și valorifica
re a cunoștințelor.

Vreau să subliniez că, oricît de 
insistent și variat ar fi ajutorul a- 
cordat, succesul acestei munci siste
matice depinde, în primul rînd. de 

i tenacitatea, de voința și hotărîrea 
fiecărui tînăr. Tocmai spre cultiva
rea acestor calități este nevoie să ne 
îndreptăm eu mai multă perseve
rență eforturile noi, cadrele didacti
ce, precum și organizațiile de partid, 
U.T.M. și asociațiile studențești.

Nu e mai puțin adevărat că efi
ciența pregătirii individuale a stu
denților ^ste legată și de unii factori 
organizatorici. în biblioteci, în spe
cial, aparatul informativ este une
ori deficitar. Cititorii au cîteoda- 
tă mai puține posibilități de a 
primi date complete referitoare 
la o temă cercetată. în plus, du
rata dintre prezentarea fișei de 
cerere și primirea volumelor soli
citate e mult prea lungă pentru 
timpul de învățătură al fiecărui 
student. E adevărat că în perioa
dele de examene, extinderea să
lilor de lectură, amenajarea de vitri
ne cu cărți pentru autoservirea stu
denților, ca și alte măsuri similare 
reușesc să asigure condițiile necesa
re unui ritm intens de învățătu
ră, dar problema în sine nu se 
schimbă. Pentru aceasta consider 
că ar fi binevenită inițiativa unui 
colectiv larg, compus din biblio
tecari, cadre didactice universita
re, specialiști în probleme de bi
blioteconomie. de a analiza, pe 
baza situației reale, posibilitatea per
fecționării modului de organizare în 
special a bibliotecilor universitare. 
Ar fi o acțiune utilă, care ar con
tribui într-o măsură importantă la 
creșterea eficienței studiului indivi
dual — cheia pregătirii științifice a 
viitorilor specialiști.

„REZULTATELE SÎNT DEOCAMDATĂ SLABE“
Maestra emerită a sportului IOLANDA BALAȘ 

despre campionatul de atletism pe echipe

PE SCURT 
de peste hotare

Pentru a treia oară consecutiv în ac
tualul sezon, atletul american Randy 
Matson a corectat recordul mondial la 
aruncarea greutății, reușind sîmbătă (la 
College Station) .performanța de 21,51 
metri, după ce săptămîna trecută tre
cuse de granița celor 21 m cu o arun
care de 21,05 m. In același concurs 
Matson a participat și la aruncarea dis
cului, obținînd rezultatul de 60,85 metri.

Atletul etiopian Bikila Abebe, campion 
olimpic de maraton la Roma și Tokio, a 
cîștigat ieri a 20-a ediție a „Marato
nului Mainichi* din Japonia, parcurgînd 
distanța de 42,195 kilometri în 2h 22'55” 
8/10. Cursa s-a disputat în jurul la
cului Biwa de la poalele muntelui 
Fuji, pe o vreme umedă și călduroasă 
(plus 28 grade). în urma lui Abebe s-a 
clasat japonezul Hirokazu Okabe, cu 
timpul de 2h 25’47” 6/10.

Turneul internațional de șah de la 
Zagreb a fost cîștigat de marii maeștri 
Bora Ivkov (Iugoslavia) și Wolfgang 
Uhlmann (R. D. Germană) cu cîte 13,5 
puncte fiecare, din 19 posibile. Cam
pionul mondial Tigran Petrosian s-a cla
sat pe locul trei cu 12,5 puncte. în cla
sament urmează maghiarul Portisch și 
iugoslavul Parma cu cîte 12 puncte, 
Bronstein 11,5 puncte etc. Marele maes
tru iugoslav Gligorici a obținut 8,5 
puncte, la egalitate cu Bisguier, Gipslis 
și Damianovici (locurile 14—17).

în turul ciclist al Spaniei conduce, 
după 10 etape, alergătorul german Rolf 
Wolfshol, urmat de francezul Poulidor la 
7’02”. Belgianul Rik van Looy se află 
pe locul 4 la 9’27". Etapa 10-a, Salou— 
Barcelona (115 km) a fost cîștigată de 
belgianul Maikeenbeck în 3h00’22”.

PRONOSPORT
Concursul nr. 10 din 9 mal

Bulgaria—Turcia 1
Rapid—U.T.A. x
Dinamo București—Minerul 1
Știința Craiova—C.S.M.S. 1
Dinamo Pitești—Progresul 1
Steagul roșu—Știința Cluj 1
Petrolul—Farul 1
Crișul—Steaua 2
C.S.M. Reșița—Ind. Sîrmei 1
Recolta—Știința Timișoara 2
Bologna—Milan 2
Genoa—Varese 2

In campionatul republican de 
atletism pe echipe s-a desfășurat 
sîmbătă și duminică o nouă etapă. 
Pe stadionul Tineretului din Ca
pitală au avut loc două meciuri: 
la unul au participat echipele 
bucureștene Steaua și Știința și 
reprezentativa regiunii Banat, iar 
la celălalt formația Metalul Bucu
rești și selecționatele regiunilor 
Brașov și Crișana.

Despre aceste întreceri, despre 
competiție în general, maestra 
emerită a sportului Iolanda Balaș 
ne-a spus următoarele:

— Din cîte îmi dau seama întrecerea 
prezintă un mare interes pentru atlefi și 
atlete, pentru antrenorii respectivi. Și la 
prima etapă, și acum, cluburile au avut 
în general garnituri complete, alcătuite 
din cei mai buni atlefi de care dispun, 
îmi permit o paranteză : eu n-am parti
cipat la săritura în înălfime, întrucît simt 
încă dureri la piciorul accidentat acum 
cîtăva vreme, (n.n. — lolanda a concurat 
ieri la proba de aruncare a greutății, 
realizind 10,64 m.„). Cum spuneam, com
petiția se dovedește binevenită ; ea oferă 
posibilitatea de a se verifica permanent 
forma fiecărui sportiv, de a îmbogăți ex
periența de concurs a tuturor participan- 
ților. Cluburile sînt și ele interesate să-și 
formeze echipe complete. Pînă și la clu
bul Steaua, unde, se știe, atletismul nu 
s-a bucurat de o prea mare atenție, a în
ceput să funcționeze secții atletice pen
tru copii și juniori. Deocamdată tinerii 
atleți ai acestui club, ca și ai altor clu
buri cu secții noi înființate, nu au o pre
gătire suficientă pentru a face față cam
pionatului pe echipe. Se speră însă ca 
înfr-un timp cît mai scurt acest gen de 
competiție — folosit pe scară destul de 
largă în atletismul internațional — să ducă 
la descoperirea și afirmarea unor noi și 
autentice talente.

— Cum apreciați rezultatele 
tehnice realizate pînă acum în a- 
cest campionat ?

— Desigur, nu sînt prea bune. Dintre 
rezultatele primei zile a etapei de acum 
aș evidenția doar cel ai Vioricăi Viscopo- 
leanu la săritura In lungime (6,08 m), al 
lui Constantin Grecescu la 10 000 m 
(29'49”8/l 0) și oarecum cel al lui Eugen 
Ducu la săritura în înălțime (2,01 m). Și 
probele de duminică dimineața s-au în
cheiat cu rezultate modeste. Fără a 
însemna că-i scuz pe cei nepregătiți — și

este regretabil că numărul lor este des
tul de mare — vreau să arăt că în bună 
parte valoarea rezultatelor a fost influen
țată de timpul atît de capricios al acestui 
început de sezon ; antrenamentele nu s-au 
putut desfășura în bune condiții și cu 
destulă regularitate.

— Ce ne puteți spune despre 
organizarea competiției ? Poate 
contribui aceasta la popularizarea 
atletismului, la obținerea unor 
performanțe de înalt nivel ?

— în bună parte, organizarea unei 
competiții asigură (sau nu) succesul gene
ral al întrecerilor. Din păcate, în cele două 
etape de pînă acum ale campionatului 
nostru atletic organizatorii nu s-au achi
tat cu destulă conștiinciozitate de îndato
ririle ce le reveneau. Stadionul Tineretu
lui (mă refer mai ales la starea pistelor de 
alergări și de elan) a constituit un exem
plu negativ în această privință. înghe
suiala din timpul probelor zilei a doua a 
îngreunat desfășurarea întrecerilor. Oare 
nu se putea organiza etapa pe stadionul 
„23 August" sau pe stadionul „Republi
cii" ? Nu greșesc cîtuși de puțin dacă a- 
firm că unele rezultate puteau fi mult 
mai bune dacă organizatorii concursului 
asigurau condiții corespunzătoare pentru 
desfășurarea fiecărei probe în parte. Pro
blema organizării optime a etapelor cam
pionatului atletic va trebui să fie rezolvată 
de forurile sportive locale, bineînțeles, cu 
sprijinul federației de specialitate. O bună 
organizare presupune și o bună popu
larizare pentru atletism. în acest sens, al 
dezvoltării gustului pentru practicarea a- 
tletismului, aș vrea să fac o propunere te
leviziunii noastre : cu ocazia transmiterii 
unor programe sportive de pe marile sta
dioane să fie redate și imagini din timpul 
unor probe de atletism care au loc pe 
stadioanele respective. Să nu se dea le
gătura cu studioul îndată ce se termină 
fotbalul I...

P. S. — In încheierea convor
birii, interlocutoarea noastră a a- 
dăugat următoarele : „Să nu vi 
se pară curios ca am concurat la 
aruncarea greutății. Intenționez 
să mă specializez și la pentatlon. 
Chiar în acest sezon voi debuta 
în „proba celor cinci probe". S-ar 
putea ca la europenele de anul 
viitor de Ia Budapesta să particip 
și la săritura în înălțime, și la 
pentatlon.

Uzinele de tractoare din Brașov

ȘTIRI CULTURALE
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist, la cinematograful 
„Republica" din Cluj a avut loc du
minică seara un spectacol de gală cu 
filmul „Cronica unui bufon", o pro
ducție a .studiourilor cehoslovace. 
Scriitorul Dumitru Mircea, președin
tele Comitetului orășenesc pentru 
cultură și artă Cluj, a prezentat pu
blicului pe cineaștii cehoslovaci 
prezenți la spectacol. A fost de față 
Oldrich Sigut, secretar al Ambasa
dei R. S. Cehoslovace la București.

★

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
în satul „George Enescu", raionul 
Dorohoi, unde s-a născut și și-a pe
trecut primii ani ai copilăriei marele 
muzician, au avut loc duminică ma
nifestări culturale închinate come
morării a 10 ani de la moartea sa. 
Profesorul loan Siminiceanu, vice
președinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Suceava, 
dirijorul Grigore Macovei și muzeo
graful Ion Bălan au evocat persona
litatea compozitorului, interpretului 
și dirijorului George Enescu. Filar
monica de stat din Botoșani a in
terpretat Rapsodiile I și a II-a de 
George Enescu. Manifestările s-au 
încheiat cu o trecere în revistă a 
cîntecului, jocului și portului popu
lar din raionul Dorohoi.



4 5CÎNTETA Nr. 6614

SĂRBĂTORIREA zilei victoriei
MOSCOVA

MOSCOVA 9. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : La 
9 mai, în Piața Roșie din Moscova a 
avut loc o mare paradă militară con
sacrată celei de-a 20-a aniversări a 
victoriei asupra Germaniei fasciste.

In tribuna centrală a Mausoleului 
lui V. I. Lenin au luat loc conducă
torii partidului comunist și ai gu
vernului sovietic, precum și șefii de
legațiilor străine, printre care și 
conducătorul delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Române, to
varășul Emil Bodnaraș.

La tribuna Mausoleului se aflau 

Aspect de la parada militarâ

mareșalii Budionnîi, Jukov, Timo- 
șenko, Voroșilov, alți cunoscuți con
ducători militari sovietici, eroi ai 
războiului, sosiți din toate colțurile 
Uniunii Sovietice. Au fost prezente 
delegațiile militare ale statelor so
cialiste, ale țărilor prietene din Asia 
și Africa, sosite la sărbătoarea de la 
Moscova. In tribune se aflau, de ase
menea, veterani ai războiului din 
diferite țări, numeroși invitați de 
peste hotare, membrii corpului diplo
matic, atașați militari.

La ora 10 dimineața, mareșalul 
Uniunii Sovietice Malinovski, însoțit 
de comandantul parăzii, generalul de 
armată Belogorodov, au trecut în re
vistă trupele aliniate pentru paradă.

Apoi mareșalul Malinovski a ros
tit o scurtă cuvîntare.

Parada trupelor a fost deschisă 
de steagul victoriei, purtat de colo
nelul Konstantin Samsonov, flancat 
de sergenții în rezervă Mihail Ego
rov și Meliton Kantaria, care au 
arborat cu 20 de ani în urmă 
deasupra Reichstagului acest steag, 
trecut prin multe bătălii. După 
ei au defilat într-o aliniere per
fectă unități ale diviziei care a luat 
cu asalt Reichstagul, ultimul punct 
de rezistență al trupelor hitleriste.

Apoi, în Piață și-au făcut apariția

P&AGA

PRAGA 9. — Corespondentul
Agerpres, Al. Liță, transmite : Cu 
ocazia celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist, pe cîmpia Letna din apropie
rea Pragăi s-a desfășurat o paradă 
militară. în tribuna oficială au luat 
loc Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, alți con
ducători de partid și de stat, șefii 
delegațiilor străine, printre care to
varășul Ion Gheorghe Maurer, șeful 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. P. Române.

După trecerea în revistă a trupe
lor, a luat cuvîntul generalul de ar
mată Bohumir Lomsky, ministrul a- 
părăril naționale a R. S. Ceho
slovace.

Parada militară a fost deschisă de 
ofițerii-elevi ai academiilor militare. 
Apoi au defilat batalioanele de secu
ritate, de grăniceri, unități ale mi

BELGRAD

BELGRAD. 9 —-Cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a victoriei asu
pra Germaniei hitleriste, la Belgrad 
a avut loc o mare paradă militară 
a Armatei populare iugoslave și o 
demonstrație a oamenilor muncii. 
La tribuna oficială din Bulevardul 
Revoluției se aflau I. B. Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, și alți 
conducători de partid și de stat. Au 
fost, de asemenea, prezenți oaspeți 
de peste hotare, șefii misiunilor di
plomatice și atașați militari acredi
tați la Belgrad. ★

După cum anunță agenția Taniug, 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, a făcut o declarație cu 
prilejul Zilei Victoriei în care se a- 
rată că după 20 de ani de la înfrîn- 
gerea forțelor întunecate ale fascis
mului, lumea se află din nou într-o 
situație în care pacea este primej
duită. „Este necesară unitatea tutu
ror forțelor iubitoare de pace care 
pot da un răspuns hotărît și pot 

formațiile Academiilor militare 
„Frunze", „Dzerjinski", „Kuibîșev", 
ale Școlii superioare de aviație „Ju- 
kovski", în rîndurile cărora pășeau 
60 de Eroi ai Uniunii Sovietice. Au 
urmat unități ale marinei militare ; 
împreună cu ele au defilat și apără
torii orașului-erou Leningrad. După 
defilarea diviziei „Dzerjinski", uni
tăților de grăniceri, elevilor școli
lor militare „Suvorov" și școlilor 
de marină „Nahimov", în Piața Ro
șie au pătruns formațiunile de ma
șini blindate, de amfibii mijlocii și 
mari, de șasiuri purtătoare de ra

chete antitanc ale diviziei de gardă 
„Tamanskaia". Apoi au defilat 
unități aeropurtate de desant și u- 
nități de tancuri ușoare aeropurtate. 
Au urmat tancurile diviziei de gar
dă „Cantemir", care a început răz
boiul pe Volga și a participat pînă 
la ultimele bătălii pe Elba. Printre 
tanchiști se aflau 31 de Eroi ai Uni
unii Sovietice. Apoi și-au făcut apa
riția unitățile de artilerie motoriza
tă și cu reacție.

Cu un deosebit interes a fost ur
mărită defilarea trupelor de rachete, 
deschisă de o coloană de rachete 
antiaeriene teleghidate, urmate de 
cele mai moderne tipuri de antira- 
chete gigantice. Și-au făcut apoi a- 
pariția rachetele balistice ale sub
marinelor oceanice, iar după rache
tele intercontinentale, prin fața tri
bunei au trecut rachetele interconti
nentale cu trei trepte, cu combustibil 
solid. Ca o încununare a parăzii au 
apărut pe platforme lungi de mai 
mulți metri rachetele orbitale. înru
dite cu cele care au plasat în Cos
mos navele „Vostok" și „Voshod", ele 
pot atinge obiective în orice direcție, 
ceea ce le face practic invulnera
bile pentru apărarea antirachete.

Parada militară în cinstea Victo
riei a durat o oră și 5 minute.

liției populare, unități ale aviației 
cu reacție, unități mecanizate, regi
mente de tancuri și trupe de rachete.

După încheierea parăzii militare, 
președintele A. Novotny a rostit o 
scurtă cuvîntare. A vorbit apoi ma
reșalul Uniunii Sovietice I. S. Konev.★

După-amigză, pe stadioane și în 
parcuri au avut loc programe cultu- 
ral-artistice și sportive. Delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. Ro
mâne, însoțită de O. Simunek, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al gu
vernului, a asistat la competițiile 
sportive desfășurate pe stadionul 
Strahov. ★

Seara, ambasada U.R.S.S. din Pra
ga a oferit o recepție, la care au luat 
parte și membrii delegației R. P. Ro
mâne.

spune „nu" tuturor celor care acțio
nează de pe poziții de forță, se joacă 
cu destinul omenirii și amenință pa
cea, independența și libertatea po
poarelor" — se subliniază în decla
rație. ★

In marea sală a Casei Sindicatelor 
din Belgrad a avut loc o ședință 
festivă.

Kocea Popovici, membru în Co
mitetul Executiv al Comitetului Fe
deral al Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia, a pre
zentat raportul cu privire la însem
nătatea zilei de 9 Mai.

Participanții la ședința festivă au 
adoptat în unanimitate o declarație 
pe care Skupștina Federală o va a- 
dresa parlamentelor tuturor țărilor, 
în care se exprimă îngrijorarea po
poarelor din Iugoslavia în legătură 
cu încordarea relațiilor internațio
nale și hotărîrea lor de a zădărnici 
încercările de a se impune omenirii 
o politică similară celei care a dus 
la cel de-al doilea război mondial.

PEKIN
PEKIN 9. — Cea de-a 20-a aniver

sare a Victoriei în războiul împotri
va fascismului a fost sărbătorită 
duminică la Pekin în cadrul unui 
miting. Cu acest prilej, s-a sărbăto
rit și eliberarea Cehoslovaciei și a 
poporului german de sub jugul fas
cist.

La miting au participat mareșalul 
He Lun, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez și vice- 
premier al Consiliului de Stat, și 
membri de frunte ai unor departa
mente și organizații, precum și 
membri ai corpului diplomatic din 
Pekin. Au rostit cuvîntări Go Mo-jo, 
vicepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării Reprezentanți
lor populari din întreaga Chină, 
precum și ambasadorii Uniunii So
vietice, R. D. Germane și Ceho
slovaciei, acreditați în R. P. Chi
neză.

BERLIN
BERLIN 9. — Corespondentul Ager

pres, St. Deju, transmite : Delegația 
de partid și guvernamentală a R.P. 
Române, condusă de Alexandru 
Drăghici, a participat duminică di
mineața, împreună cu alte delegații 
străine aflate în R.D.G. și cu con
ducători de partid și de stat din 
R.D.G., la o excursie cu vaporul pe 
Spreea.

Hermann Matern, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., a 
oferit duminică o masă în cinstea 
delegației R. P. Române.

★
Sîmbătă seara a avut loc la Ber

lin o recepție oferită de C.C. al 
P.S.U.G., Consiliul de Stat, Consi
liul de Miniștri și Consiliul Națio
nal al Frontului național ale R.D.G.

Au toastat W. Ulbricht, A. Kosî- 
ghin, precum și Șt. Cleja, ambasa
dorul R.P.R. în R. D. Germană, de
canul corpului diplomatic acreditat 
la Berlin.

ROMA

ROMA 9.— Cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a încheierii celui 
de-al doilea război mondial și a eli
berării Italiei a avut loc duminică, 
în Piața centrală a orașului Milano, 
o mare paradă militară, precum și 
defilarea foștilor luptători ai Corpu
lui de voluntari ai libertății și ai al
tor unități de partizani.

In tribuna centrală se aflau pre
ședintele Republicii Italia, Giuseppe 
Saragat, președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Aldo Moro, mem
bri ai guvernului, precum și conducă
torii Comitetului de eliberare națio
nală a Italiei (C.L.N.), Luigi Lon
go, secretar general al Partidu
lui Comunist Italian, Riccardo Lom
bardi, membru în conducerea na
țională a Partidului Socialist Ita
lian, Feruccio Parri, fost președinte 
al Consiliului de Miniștri. Președin
tele republicii, Saragat, a adresat un 
mesaj de salut către poporul italian.

IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Manifestație Ia Napoll împotriva agresiunii americane In Vietnam
Aspect de la una din ședințele Consiliului de Securitate care a discutat 

problema Intervenției trupelor americane In Republica Dominicană

Dupâ recentele alegeri, Basuto- 
landul, fost protectorat britanic, a 
devenit teritoriu autonom. Foto
grafia înfățișează un grup de ale

gători așteptind să voteze. CARACAS. Poliția încearcă să reprime pe participanții la o manifestație 
de protest împotriva legii care Interzice demonstrațiile

In memoria ostașilor 
români căzuți in laptele 
purtate acum ZO de ani

PRAGA.— La Monumentele din 
Pieătany și LuCenec ale ostașilor ro
mâni căzuți în luptele purtate acum 
20 de ani împotriva fascismului, 
au fost depuse coroane de flori din 
partea Ambasadei R. P. Române la 
Praga, precum și din partea orga
nelor locale de partid și de stat, a 
unor organizații de masă și unor 
întreprinderi și instituții.★

Atașatul militar al R. P. Române 
la Praga, lt. col. Petre Constantin, a 
avut o întîlnire cu ofițeri elevi ai A- 
cademiei militare generale și ai Aca
demiei militare politice, care au 
participat la parada militară de- la 
9 mai. Cu acest prilej, el a vorbit 
despre contribuția armatei române 
la zdrobirea fascismului în perioada 
celui de-al doilea război mondial.★

BUDAPESTA. — Cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a victoriei a- 
supra Germaniei hitleriste, la cimi
tirul din Râkosliget, unde sînt în- 
mormîntați ostași români căzuți în 
lupta pentru eliberarea Budapes
tei, au depus coroane de flori lt. col. 
Alexandru Macavei, atașatul militar 
și aero al R.P.R. la Budapesta, 
general maior Kovâcs Imre, șeful 
garnizoanei militare din Budapesta, 
și col. Tolgyes Erno, din partea Mi
nisterului Apărării al R. P. Ungare.

Plenara C. C.
al P. C. din Austria

VIENA 9 (Agerpres). — Ziarul 
„Volksstime" anunță că la Viena a 
avut loc o Plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Austria, la care au fost discutate 
probleme referitoare la al XIX-lea 
Congres al Partidului.

Plenara a adoptat în unanimitate 
o rezoluție de protest împotriva a- 
gresiunii S.U.A. în Vietnam și în 
Republica Dominicană.

Azi, alegeri 
în Burundi

USUMBURA 9. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : Luni 
dimineața, peste un milion de ale
gători din statul Burundi se vor 
prezenta în fața urnelor pentru a 
alege 33 de deputați ai noului Par
lament. Cele două partide principa
le : Partidul poporului și Partidul 
unității și progresului național 
(UPRONA) și-au desemnat în acest 
scop peste 500 de candidați. De la 
proclamarea independenței, în 1962, 
alegătorii din Burundi se vor pre
zenta în fața urnelor pentru prima 
oară. Vechea Adunare constituantă, 
aleasă în 1961, care număra 64 de 
membri a fost dizolvată în urma a- 
sasinării în luna ianuarie a.c. a pri
mului ministru P. Ngendandumwe.

In U. R. S. S. a fost lansata

0 rachetă cosmică în direcția Lunii
MOSCOVA 9 (Agerpres).— După 

cum anunță agenția TASS, în Uniu
nea Sovietică a fost lansată o rachetă 
cosmică în direcția Lunii. Pe bordul 
ei se află stația automată „Luna-5“, 
avînd o greutate de 1 476 kg și fiind 
înzestrată cu aparatură telemetrică 
pentru cercetări științifice.

Lansarea a fost efectuată cu aju
torul unei rachete cu mai multe 
trepte. Ultima treaptă a rachetei a

Corespondență din Rio de Janeiro

LARGĂ MIȘCARE DE PROTEST A POPOARELOR
LATINO-AMERICANE

Evolujia evenimentelor din Republica 
Dominicană este marcată în ultimele 24 de 
ore de următoarele știri :

Ministerul Apărării al S.U.A. a anunțat 
că numărul militarilor americani debarcat' 
în mica tară din Marea Caraibilor se ri
dică acum la 21 800 de oameni.

Structura noii junta guvernamentale de 
dreapta, constituită sub pulpana interven- 
fioniștilor americani, a fost modificată fiind 
prezentată acum ca alcătuită nu numai 
din militari, ci și din civili. Orientarea ei 
a rămas însă aceeași, după cum o dove
dește scrisoarea prin care unul din șefii 
ei, colonelul Pedro Benoit, cere Statelor 
Unite „sprijin pentru restabilirea deplină 
a ordinei”. Planul de reprimare a forjelor 
insurgente care cer restabilirea regimului 
constitutionalist al fostului președinte Juan 
Bosch începe astfel să iasă la iveală.

In ce le privește, aceste forje se men
țin pe pozifia de apărare a suveranităjii 
republicii și de denunțare a intervenției 
americane pe care s-au situat. La Santo 
Domingo, președintele provizoriu recent 
ales, Francisco Caamano, a declarat că 
„nu există nici o posibilitate de negocie-e 
cu junta", nici în noua ei versiune. La 
Porto Rico, unde se află în prezent, Juan 
Bosch a declarat unui ziar canadian : „In 
mod virtual sînt prizonierul nord-america- 
nilor. Nu pot părăsi orașul, iar declarațiile 
mele sînt falsificate de presa americană. 
Prin intervenția în tara mea, S.U.A. vor să 
arate cum vor fi tratate revoluțiile cu ca
racter nationalist. Americanii oferă două 
solufii : sau ascultați Washingtonul, sau 
sinteji considerați comuniști. Acțiunea lor 
este imorală, contrară legilor internațio
nale și înseși legilor S.U.A.".

Manevrele antidominicane au continuat 
și în cadrul O.S.A. Propunerea de a se 
considera vacant locul Republicii Domini
cane în acest organism pînă cînd un gu
vern dominican va obține controlul de
plin asupra tării a fost respinsă. In favoa
rea ei au votat Mexicul, Ecuadorul, Uru- 
guayul, Peru și Chile. Reprezentantul jun
tei de dreapta a fost recunoscut astfel ca 
reprezentant la O.S.A. al Republicii Domi
nicane. t

Pe măsură ce intervenea americană se 
prelungește și se accentuează, pe conti
nentul latino-american protestele împotriva 
acestei acfiuni samavolnice devin tot mai 
viguroase. Astfel, la Santiago, în momen
tul cînd Harriman, trimisul special al pre
ședintelui Johnson în fările Americii La- 
t:ne, urca în avion după întrevederea cu 
președintele Frei, sute de manifestant! 

fost plasată, în prealabil, pe o orbită 
de satelit artificial al Pămîntului, iar 
apoi, potrivit programului dinainte 
stabilit, a plasat stația automată pe 
o traiectorie de mișcare în direcția 
Lunii.

La 9 mai 1965, ora 22 (ora Mosco
vei), stația „Luna-5“ se afla la o dis
tanță de 110 000 km de Pămînt. Toa
te aparatele aflate la bord funcțio
nează normal.

scandau lozinci ca „Yankei, afară din Re
publica Dominicană", „Trăiască poporul 
dominican". Aceleași lozinci erau repe
tate pe străzile capitalei de participant" 
la o mare manifestație organizată de Fe
derația centrală a oamenilor muncii. In 
orașul Cartagena din Columbia, patru sute 
de persoane au dat foc unui steag al 
S.U.A. La Guayaquil (Ecuador) în clădirea 
consulatului american a explodat o bom
bă. O altă bombă a fost detonată în fața 
birourilor companiei „AII America Cable 
din Montevideo. La Caracas (Venezuela) 
a fost atacată clădirea frustului „General 
Electric".

Aici, la Rio, a fost distribuit un mani
fest semnat de zeci de intelectuali de 
frunte ai Braziliei. Manifestul confine cu
vinte de energică împotrivire față de in
tervenția americană. „Denunțăm în fața 
națiunii — se spune în manifest — votul 
favorabil dat de guvern propunerii ameri
cane de a interveni colectiv în viața poli
tică internă a Republicii Dominicane și 
încercările de a compromite țara noas
tră prin trimiterea de trupe". Printre sem
natarii manifestului se numără cunoscuți 
intelectuali de diverse convingeri politice 
ca Jorge Amado, Alceu Amoroso Lima, 
arhitectul Oscar Niemeyer, Cavalcanti 
Proenca, Sergio Bernardes, Jose Conde, 
Marques Rebelo și alții. Deputatul brazi
lian Arino Filho (din partidul democrat 
creștin) a declarat în parlament că „în
ființarea unei forțe inferamericane ar fi 
numai o acoperire tîrzie a unui act uni
lateral înfăptuit da S..U.A.". Pînă și pre
ședintele Camerei deputafilor, Bilac Pinto, 
iegat de linia guvernului, a anunțai că se 
opune sus-men(ionatei forțe de intervenție.

în timp ce guvernul brazilian sprijină 
S.U.A., alte guverne latino-americane își 
exprimă dezaprobarea față de interven
ția americană. Guvernele mexican, Uru
guayan, chilian și Peruvian au făcut cu
noscut că nu sînt dispuse să urmeze 
S.U.A. și nu vor trimite trupe în Repu
blica Dominicană.

în sfîrșit, criticile la adresa orientării 
Washingtonului în evenimentele din Re
publica Dominicană sînt tot mai nu
meroase și în S.U.A. Senatorul Robert 
Kennedy, fost ministru de justiție, a de
clarat : „Nu cred că am cîntărit consecin
țele pe care le-ar putea avea atitudinea 
noastră. între aceste consecinfe posibile 
figurează înrăutățirea relațiilor cu guver
nele latino-americane".

Vasile OROS

Trupe australiene debarcind la Sin
gapore pentru a lua parte la opera

țiunile militare din Malaya
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ALGER. Astăzi se deschide la 
Accra conferința Consiliului de so
lidaritate al țărilor Asiei și Africii.

BONN. Ministerul de Externe al 
R. F. G. a anunțat că ministrul de 
externe al Franței, Couve de Mur- 
ville, va sosi la Bonn la 24 mal. 
El va rămîne în capitala R.F.G. o 
zi, în cursul căreia va avea con
vorbiri cu colegul său vest-ger- 
man, Gerhard Schrbder. Această 
întîlnire are loc în cadrul consul
tărilor periodice prevăzute de tra
tatul franco-vest-german.

DELHI. Primul ministru indian, 
Lal Bahadur Shastri, a declarat la 
8 mai în parlamentul țării că India 
nu se va opune unui arbitraj în 
problema conflictului de frontieră 
cu Pakistanul dacă negocierile bi
laterale la nivelul miniștrilor nu 
vor da rezultate.

LONDRA. George Thomson, mi
nistru de stat pentru afacerile ex
terne al Marii Britanii, a părăsit 
Londra, plecînd pe calea aerului 
într-o vizită în protectoratele en
gleze din Golful Persic. Călătoria 
lui Thomson este menită, după cum 
relevă agenția Reuter, să atenueze 
resentimentele provocate în pro
tectoratele din Golful Persic de re
primarea puternicelor manifestații 
care au avut loc recent în Bahrein.

CAIRO. Corespondentul din Lon
dra al ziarului „Al Akhbar" scrie 
că „guvernul englez examinează 
în prezent problema retragerii tru
pelor britanice din Aden ca urma
re a presiunii continue exercitate 
de forțele patriotice din sudul 
Arabiei". Zilele trecute, revista 
americană „U. S. News and World 
Report" scria că Anglia intențio
nează să transfere baza militară 
din Aden pe insula Diego Garcia 
din Oceanul Indian.

WASHINGTON. Departamentul 
de Stat al S.U.A. a dat publici
tății o declarație în care arată că 
delegația S.U.A. la sesiunea Consi
liului Ministerial al N.A.T.O., care 
va avea loc la Londra între 11 și 
13 mai, va fi condusă de George 
Ball, subsecretar de stat. Declara
ția menționează că absența lui 
Dean Rusk se datorește necesității 
prezenței sale în capitala S.U.A., 
ca urmare a situației din Republica 
Dominicană.

SANAA. Postul de radio Sanaa 
a difuzat textul constituției provi
zorii a Yemenului, care a fost ela
borat de participanții la conferin
ța de la Khamer a șefilor de tri
buri. Potrivit constituției provizo
rii, Adunarea Consultativă, alcă
tuită din 99 de persoane, ur
mează să elaboreze noua constitu
ție, care va fi supusă unui referen
dum popular după încheierea pe
rioadei de tranziție începută la 2 
mai a.c. In atribuțiile Adunării 
Consultative intră, de asemenea, 
numirea noului președinte al țării 
după expirarea legislaturii.

BEIRUT. Cotidianul libanez de 
limbă franceză „Le Jour" scrie că 
Tunisia va cere Libanului să me
dieze diferendul survenit între 
președintele Nasser și președintele 
Burghiba. Ziarul subliniază că dacă 
din anumite motive politice Liba
nul va refuza acest lucru, se va 
face apel la Algeria pentru o astfel 
de mediere, înaintea întrunirii șe
filor de guverne arabi de la 24 
mai.

LA VALLETTA. Primul ministru 
al Maltei, Borg Olivier, a decla
rat că în cursul convorbirilor pe 
care le-a avut în Franța cu minis
trul de externe francez, Couve df 
Murville, a fost abordată probh 
ma aderării țării sale la N.A.T.O. 
El a stabilit contacte în această 
privință și cu miniștrii de externe 
ai Angliei și Italiei. Se știe că în 
Malta există încă din timpul do
minației coloniale britanice o im
portantă bază militară a blocului 
Atlanticului de nord.

BEIRUT. Intr-un articol publicat 
în ziarul „Al-Dunia Al-Jadida", 
deputății parlamentului libanez 
Kamal Jumblat și Jamil Lahud 
s-au pronunțat pentru lărgirea și 
consolidarea relațiilor Libanului 
cu țările socialiste.

REAL DEL MONTE. Ca urmare a 
unui accident produs sîmbătă 
la Real del Monte, centru minier 
din nordul Mexicului, 27 de mineri 
și-au găsit moartea, iar alți trei au 
fost grav răniți. Accidentul s-a da
torat ruperii cablului unei cabine 
care transporta pe mineri în adîn- 
cul minei. Cabina a căzut de la o 
înălțime de 410 metri.

VIENA. Duminică a încetat din 
viață Leopold Figl, unul din lid ■ 
marcanți ai partidului populist. 
1945, Figl a fost ales cancelar 
primului guvern austriac de după 
război.

LIMA. La Huache, localitate si
tuată la 200 km nord de Lima, a- 
proximativ 500 de familii au ră
mas fără adăpost, în urma inunda
țiilor provocate de ploile toren
țiale.

TEHERAN. Tribunalul militar 
din Teheran l-a condamnat Ia 
moarte pe studentul Mohammed 
Bokharai, asasinul fostului prim- 
ministru Hassan Aii Mansour. Trei 
complici ai lui Bokharai au fost 
de asemenea condamnați la moarte.
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