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• Un munte de car

• Ca o imitare la șah
® Pedagogie
în abataj

bune *e linia aeriană

Șefi de brigăzi fruntașe de la 
Aninoasa
Foto : M. Andreescu

se pastreaza

Din adîncul pămîntului, acolo unde 
erele geologice au sedimentat straturile 
de cărbune, minerii de la Aninoasa au 
scos de curînd „la ziuă” cea de-a 
10 000-a tonă de cărbune peste plan. 
Un adevărat munte a călătorit de la în
ceputul anului pe linia aeriană a funi- 
cularului pînă la stația de preparație 
de la Petrila și de acolo, mai departe, 
spre toate colțurile țării. Minerii Ani- 
noasei s-au angajat că în cinstea Con
gresului partidului să extragă încă 2 000 
tone de cărbune în plus.

Oamenii fiecărei profesii spun despre 
munca lor că este cea mai frumoasă. 
O spun și cei din Aninoasa. în primăva
ră, exploatarea lor a primit steagul roșu 
de întreprindere fruntașă pe ramură și 
faldurile purpurii însoțesc parcă zi și 
noapte munca minerilor pînă în cel mai 
îndepărtat abataj. Le-a fost greu să cu
cerească steagul, dar și mai greu le 
este acum să-l păstreze, cînd toate ce
lelalte exploatări sînt cu ochii pe ei. O 
asemenea înaltă prețuire, care se răs- 
frînge asupra tuturor, are viață lungă 
doar dacă la temelia ei se așează noi 
victorii în muncă. Cine sînt cei care 
le făuresc ? Vi-i prezentăm pe doi din
tre ei :

Undeva, în albia fluviului negru, In
tr-un abataj frontal din orizontul 50, lu
crează brigada lui Ion David. Prima cu
noștință cu bărbatul voinic și oacheș am 
făcut-o prin intermediul panoului frun
tașilor. Mi-a fost greu să-l recunosc însă 
în inima muntelui, lîngă stratul de căr
bune, cînd doar ochii jucăuși mai stră
luceau din negreala obrazului. Ortacii 
săi, unul mai voinic ca altul, tăiau de 
zor în strat. îi priveam în tăcere și fie
care mișcare mi se părea gîndită, ca o 
m tare la jocul de șah. Ei aplică aici 
cu succes acțiunea: „Două fîșii pe zl“. 
Pe această bază au mărit viteza de a- 
vansare de la 35 m I pe lună, la 45 m. 
Dovedindu-se eficace, acțiunea va fi 
extinsă și permanentizată în toate aba
tajele frontale din Valea Jiului. Receptiv 
la tot ce este nou, șeful de brigadă a 
experimentat cel dintîi procedeul înam- 
tat de podire a vetrei cu plasă metalică. 
La început, unii au ridicat sceptici din 
umeri, dar David a știut că merge pe 
un drum bun și a perseverat. L-a spri
jinit comitetul de partid, conducerea ex
ploatării. Faptele au confirmat pe deplin 
eficiența procedeului : anual se econo? 
misesc 350 m c de lemn.

Calitatea cărbunelui preocupă în cel 
mai înalt grad pe brigadier și pe mine
rii săi. Alegînd din minereu șisturile vi
zibile, ortacii din brigadă au reușit ca 
în ultimele luni să nu aibă nici un 
vagonet rebutat. Ion David este deopo
trivă un bun organizator al producției,

un entuziast promotor al noului și un 
adevărat pedagog. De-a lungul anilor, 
prin „școala” sa din abataj au trecut 
zeci și zeci de mineri.

— Avem de apărat titlul de fruntaș 
pe sector pe care îl deținem de doi 
ani — îmi spune cu mîndrie Ion David. 
Și să sporim și rîndurile celor 35 de 
fruntași. Chiar la nivelul întregii brigăzi. 
Noi ne-am luat angajamentul ca pînă la 
Congresul partidului să scoatem „la 
ziuă’ 500 de tone de cărbune peste 
plan.

...Despre Aurel Cristea s-a scris de
seori în „Scînteia". Este unul dintre cei 
mai destoinici brigadieri, nu numai din 
Aninoasa, ci din întreaga Vale a Jiu
lui și, pentru meritele sale, minerii 
l-au propus să-i reprezinte ca deputat 
în Marea Adunare Națională. La prima 
vedere, Cristea nu are nimic din figura 
dîrză a omului care se ia la trîntă cu 
muntele și îl supune. Brigadierul și 
ortacii săi au fost printre primii care 
și-au însușit și aplică metoda „Fiecare 
schimb — cîte două cîmpuri pe a- 
ripă“. Această metodă, ca și organi
zarea exemplară a locului de muncă, 
i-au permis să obțină rezultate remar
cabile.
mai ei 
fie cu 
David, 
înainte, s-a format, cu ani în urmă, în 
brigada lui Aurel Cristea. Astăzi, elev 
și profesor pășesc cot la cot în rîndu
rile celor mai buni.

In biroul șefului exploatării, losif Le- 
drer, o mică masă rotundă. Se comu
nică ultimele rezultate, se analizează 
cum se aplică măsurile tehnico-organi- 
zatorice și mersul întrecerii socialiste. 
Din spusele celor de fată se conturează 
limpede hotărîrea colectivului de 
la Aninoasa de a obfine noi succese. 
Pînă la 19 iulie vor fi realizate economii 
suplimentare la pre(ul de cost de 
180 000 lei, pe baza creșterii productiv- 
tăfii muncii, reducerii consumurilor 
specifice de materiale și energie și se 
vor executa, peste prevederile planului, 
60 m I lucrări miniere de investiții.

Lîngă fereastră se vede steagul de 
mătase roșie de întreprindere fruntașă 
pe ramură. Cineva vorbește despre 
bunele rezultate raportate de către sec
toare în dimineața acestei zile. Prilej 
pentru secretarul comitetului de partid. 
Ion Barna, să facă remarca : „Steagul o 
să-l păstrăm prin muncă”.

Numai in prima decadă a lunii 
și-au depășii planul de produc- 
289 ione. Un amănunt : Ion 

despre care a fost ^orbe mai

Ion MARGINEANU

Anii care s-au scurs de 
prima conferință a 

arhitecților din R. P. Ro
mână au fost ani de rod
nică muncă pentru arhi- 
tecți; ei și-au adus con
tribuția entuziastă la e- 
fortul general al poporu
lui nostru pentru construi
rea socialismului, înde- 
plinindu-și din ce în ce 
mai competent sarcinile 
de mare răspundere ce 
le-au fost încredințate. 
Realizările obținute în do
meniul construcțiilor au 
schimbat fața țării, au fă
cut să apară orașe noi 
pe hartă, au trezit la o 
viață nouă satele.

Dezvoltarea nestăvilită 
a forțelor de producție, 
făurirea unei industrii noi, 
înaintate, transformarea 
socialistă a agriculturii, 
ridicarea continuă a nive
lului de trai, a cerințelor 
culturale ale maselor 
largi au pus în fața ar
hitecților noi și importan
te îndatoriri. Problemele 
de o amploare neobiș
nuită, la a căror rezolva
re arhitecții au fost che
mați să contribuie, ală
turi de toți cei antrenați 
în procesul de construc
ție, au schimbat în între
gime rolul arhitecților. 
Proiectele lor definesc 
viitorul orașelor pentru o 
bună perioadă de vreme ; 
de calitatea acestor pro
iecte depind dezvolta
rea armonioasă a loca
lităților, buna funcționare 
a clădirilor de tot felul, a- 
sigurarea confortului pen
tru cel ce le folosesc, ca
litatea estetică a ansam
blurilor, a clădirilor și in
terioarelor în care oame
nii își desfășoară viața și 
munca. De prevederile 
judicioase ale proiecte
lor de arhitectură depinde 
în bună măsură folosirea 
rațională a fondurilor și 
mijloacelor materiale pe 
care statul le investește 
într-un ritm din ce în ce 
mai susținut.

Mase din ce în ce mai 
largi, beneficiarele di
recte ale realizărilor con
structive, urmăresc cu in
teres dezvoltarea arhitec
turii și o comentează, 
bucurîndu-se de succese
le noastre — solicitînd 
noi realizări și mai în
drăznețe.

Conducerea de partid 
și de stat, manifestînd 
prețuire pentru progresele 
arhitecturii noastre, a fost 
și este preocupată per
manent de problemele noi

Prof. arh. Pompiliu MACOVEI 
președintele Uniunii Arhitecților 

din R. P. Română

se ridică în domeniulce 
construcțiilor, arhitecturii 
și sistematizării, dînd în
drumări, directive și in
dicații prețioase pentru 
ridicarea pe o treaptă și 
mai înaltă a activității în 
acest domeniu.

Răspunderea calitativ 
nouă a arhitectului de
curge din caracteristicile 
noi pe care arhitectura 
le-a căpătat în statul nou, 
socialist. Dintr-un așa-zis 
„liber profesionist”, su
pus capriciilor unor clien- 
ți înstăriți, arhitectul, azi 
adevărat creator de bu
nuri de masă, a căpătat 
o conștiință nouă, e pre
țuit de întreaga obște și 
simte la rîndul lui întrea
ga răspundere pentru 
sarcinile încredințate.

Arhitectura a fost 
totdeauna definită ca 
sinteză armonioasă 
complexă între funcțiuni 
utilitare prin folosirea ju
dicioasă a unor materiale 
și mijloace tehnice cît 
mai adecvate, și forme 
și rapoarte care să aibă 
valori estetice. In condi
țiile ce caracterizează e- 
tapa actuală a dezvoltă
rii țării noastre, aceste 
trăsături specifice capătă 
în practica arhitecturii 
aspecte noi, decurgînd 
în special din următorii 
factori :

în primul rînd este vor
ba de caracterul nou, de 
masă, al comenzii socia
le, determinat de noua 
orînduire, care cere arhi
tecturii să facă față unor 
ample probleme și ce
rințe sociale, din ce în ce 
mai complexe, să rezol
ve funcțiuni din că în ce 
mai numeroase, mai di
verse și mai nuanțate.

în al doilea rînd, pen
tru a face față acestor 
nevoi de mare amploare 
și ritmului rapid al dez
voltării economice a ță
rii, arhitectura trebuie să 
utilizeze și să dezvolte o 
tehnică din ce în ce mai 
înaltă. Singura cale 
justă este de a se dez
volta toate mijloacele teh
nice de construcție de 
masă, pe calea unei in
dustrializări cît mai largi 
și cît mai complete, care 
să asigure un preț de cost 
cît mai scăzut , și o dare 
în funcțiune cît mai ra-

în- 
o 
Și

MARELE REZERVOR

Investițiilor res-pidă a 
pective.

Aceste 
ce în ce 
se mai pot satisface prin 
construirea de obiective 
izolate, 
rat, ci 
zarea 
din ce 
cartiere întregi și chiar 
orașe în întregime noi. 
Avînd de sistematizat te
ritorii ample, arhitectura 
se ridică pe o treaptă 
calitativ nouă, este din 
ce în ce mai strîns lega
tă de urbanism, limitele 
care o separă de acesta 
fiind din ce în ce mai 
greu de deosebit. Proiec
tarea are loc azi aproape 
în toate cazurile, 
drul unor 
nuri de 
precizîndu-se 
rea sau dezvoltarea in
dustriilor și a celorlalte 
zone și locuri de muncă, 
și în funcție de acestea, 
cartierele de locuit, do-

noi cerințe, din 
mai ample, nu

concepute sepa- 
numai prin reali- 
unor 
în ce mai vaste,

ansambluri

în că
mări pla- 

ansamblu, 
amplasa-

țările sociale, clădirile 
pentru învățămînt, sănă
tate, cultură, sport și re
creație. Dispoziția aces
tor zone, ansambluri sau 
clădiri trebuie să asigu
re o funcționare și un 
confort pe scară urbană, 
prin asigurarea celor mai 
bune legături și circula
ții, transporturi, condiții 
de muncă, de odihnă sau 
de cultură.

Concepția noilor pla
nuri de ansamblu trebuie 
să asigure, în același 
timp, posibilități de des
fășurare a noilor mijloa
ce tehnice de execuție și 
montaj, precum și o re
țea de lucrări edilitare 
completă și cît mai eco
nomică. O consecință a 
necesității de industria
lizare a construcției este 
prefabricarea în uzină 
a numeroase elemente 
componente ale clădiri
lor și, deci, standardiza
rea, ceea ce înseamnă 
tipizarea elementelor de 
clădiri și a blocurilor în
seși.
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Corespondența 

din Praga

„Primăvara 
muzicală"
Ca în fiecare an în luna mai, ca

pitala Cehoslovaciei găzduiește în a- 
ceste zile tradiționalul festival „Pri
măvara la Praga”. Datînd din 1946, 
această manifestare muzicală internal 
fională aniversează anul acesta 20 de 
ani. Actuala ediție „jubiliară" este 
marcată de durata mai mare a festi
valului — 4 săptămîni în loc de 3 — 
și de o largă participare a soliștilor 
și formațiilor de muzică simfonică, de 
cameră și de operă din diferite țări. 
Pe lîngă 9 orchestre cehoslovace, în 
cadrul festivalului își dau concursul 
4 colective simfonice și 4 formații 
de cameră din străinătate, printre 
care orchestra simfonică a Radioteie- 
viziunii sovietice, orchestra simfonică 
din Londra, orchestra simfonică din 
Cleveland (S.U.A.), „Mozarteum Or- 
chester" din Salzburg, cvartetul „Ama
deus" (Anglia), Quartetto Italiano etc. 
Printre oaspeții festivalului figurează 
numeroși dirijori, cîntărefi și inter— 
preți cu renume mondial : Charles 
Munch, Zubin Mehta, Sergiu Celibi
dache, Ghenadi Rojdestvenski, Bern
hardt Paumgartner, Nicolae Herlea, 
Ivan Petrov, Galina Vișnevskaia, Mi
roslav Ceangalovici, John Ogdon etc.

Programul festivalului cuprinde a- 
nul acesta o mare varietate de epoci 
și stiluri muzicale, începînd de la 
vechi cînfece husite pînă la creații 
aparținînd repertoriului preclasic și 
clasic și terminînd cu lucrări ale unor 
compozitori moderni și contem
porani. Potrivit tradiției, deschiderea 
festivalului a fost marcată de execu
tarea poemului simfonic „Patria mea” 
de Smetana. Anul acesta concertul 
inaugural a avut loc pentru prima 
dată în sala „Vladislav" a Castelului 
din Praga, sală cu o acustică excep
țională. A interpretat orchestra Filar
monicii cehe dirijată de V. Smetacek. 
A doua zi a festivalului a fost con
sacrată tot muzicii lui Smetana. Con
certele s-au bucurat de un mare 
succes.

A stîrnit interes și prezentarea o- 
perei „Katerina Ismailova" de $osfa- 
kovici. Iubitorii de operă au dat o 
înaltă apreciere Galinei Vișnevskaia, 
care a interpretat rolul Aidei din o- 
pera lui Verdi. Recitalul dat ulterior 
de cînfăreafa sovietică a oferit pu
blicului și surpriza de a-l înfîlni pe 
soțul cîntăreței, eminentul violonce- 
lisf Mstislav Rosfropovici, de astă 
dată în calitate de pianist acompa
niator.

La 19 mai, pe scena Teatrului 
„Smetana”, artistul poporului Nicolae 
Herlea a cîntat în opera „Don Carlos" 
de Verdi. Inferpretînd rolul marchi
zului Posa, cînfărețul român a obți
nut un mare succes, publicul răsplă- 
tindu-l cu vii și puternice aplauze. 
„Nicolae Herlea — scrie ziarul 
„Prace" — a uimit publicul atît prin 
vocea sa cît și prin dramatismul in
terpretării, interpretare cu adevărat 
verdiană”. Ziarul menționează că 
Herlea a cucerit în 1954 premiul I la 
concursul vocal din cadrul festivalu
lui „Primăvara la Praga".

Festivalul se va încheia, conform 
tradiției, cu executarea Simfoniei a 
IX-a de Beethoven, căreia i se va 
alătura opera vocală „Ciclopii" a 
compozitorului ceh, Ilia Hurnik.

(Continuare în pag. II-a)
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DE AER CURAT AL CAPITALEI
verii. Ano-Sîntem în preajma 

timpul pe care-1 așteptăm e prin 
excelență un „anotimp al parcuri
lor", în care zonele de verdeață cu
nosc o „perioadă de vîrf" a activi
tății lor. Mai toată populația ora
șului vine aici să-și petreacă tim
pul liber, să se odihnească pe aleile 
umbrite și pe marginea lacurilor. 
Parcurile Bucureștiului •— Cișmi- 
giu, Herăstrău, Băneasa, „23 Au
gust", — alături de Snagov, de 
Buda-Copăceni și de multe altele 
constituie un mare și generos rezer
vor de aer curat, dătător de liniște 
și sănătate.

Ancheta de față, întreprinsă 
pragul verii, vizează o suprafață 
circa 1 200 de hectare sub cerul
ber. In ce stare se află parcurile 
bucureștene, marele rezervor de aer 
curat al Capitalei ?

ANCHETA n

A

în 
de 
li-

Din avion și de aproape
odihnă din 
Triumf nu

Parcul de cultură și 
vecinătatea Arcului de 
are nevoie de o prezentare specială. 
E cel mai mare din București, dacă 
nu chiar și din țară. Primăvara, 
aleile se umplu de bucureșteni și de 
musafiri ai Bucureștiului. Ce-i atra
ge ? Aspectul „deschis" al priveliș
tii, lărgimea perspectivei, senzația 
că te afli nemijlocit în mijlocul na
turii, cît și faptul că amenajările 
existente — bărci, vaporașe, scene 
în aer liber, biblioteci — răspund 
unei diverse game de cerințe.

La cîțiva pași de intrare întîlnim 
un grup de tineri și de bărbați ve
seli, care vorbesc între ei cu însu
flețire. De la primele întrebări, dis
cuția se încheagă.

— Vă place parcul ?
— E frumos, ne răspunde tehni

cianul VIRGIL BALONIU. L-am

văzut și din avion. Aleile și zonele 
de flori și verdeață au forme armo
nioase. II cunoaștem bine și de a- 
proape.

Dar priviți ce puține bărci sînt 
pe lac, ne spune inginerul SILVIU 
MORARIU, arătînd imensa oglindă 
a Herăstrăului. Același „vaporaș" și 
aceleași bărci cu rame de cînd cu
noaștem lacul ăsta. Nu s-ar putea 
pune la dispoziția publicului hidro
biciclete sau bărci din plastic cu 
motor, așa cum există pe litoral ?

— De asemenea, reia în conti
nuare inginerul Morariu, însuflețit 
de ideea de a anima întinderea la
cului, s-ar putea aduce reflectoare. 
Lumina ar da o mare frumusețe 
nopților. Plimbările cu barca ar pu
tea continua și mai tîrziu de 9 și 
jumătate cum se întîmplă acum. 
Sau de ce nu s-ar putea organiza 
mai des demonstrații sportive, cum 
ar fi salturile cu parașuta, diferite 
concursuri nautice, 
Venind 
fiecare 
e în 
odihnă 
portant 
modernizeze și distracțiile pentru 
copii. Același scrînciob, aceiași că
lușei

Nu uitați statuile
Ne 

nerăbdător să-și deșerte sacul de 
sugestii. Tehnicianul Petre 
vechi și credincios vizitator 
cului.

— M-aș referi în primul 
cîteva lucruri

cișmelelor de apă. Mori de sete pînă 
găsești un chioșc cu răcoritoare. 
S-ar putea amenaja bufete auto
mate. Și aici e locul lor. Mai e și 
chestiunea restaurantelor. Nu știu 
de ce T.A.P.L.-ul a amplasat în parc 
numai localuri de categoria întîia ? 
Nu-i vorbă, și acestea, mai ales sea
ra, sînt luate cu asalt. Nu găsești un 
loc. Dar mă gîndesc la cei tineri, 
care doresc să danseze sau să as
culte muzică, să petreacă puțin. 
Există un singur ring de dans. N-ai 
unde să te așezi la o masă, să bei 
o bere, să mănînci o prăjitură. De 
ce ? De ce în timpul iernii parcul 
devine pustiu ? Restaurantele se în
chid, orice activitate încetează. Nu 
s-ar putea organiza distracții speci
fice sezonului ? Lumea ar veni să se 
plimbe, să se recreeze.

Următorul nostru interlocutor 
un bărbat cu ochelari care stă pe 
bancă citind o carte. Nu se supără 
că l-am deranjat și ne răspunde a- 
mabil:

— Dacă vorbiți de Herăstrău, să 
nu uitați statuile. Și ele contribuie 
la înfrumusețarea parcurilor. Din 
păcate, la acest capitol se pot sem
nala destule deficiențe. Și nu numai 
în parcul Herăstrău. Priviți de-a 
lungul aleii centrale. Le vedeți cum 
sînt. Au trecut 10 ani de cînd au 
fost așezate aici și parcă au îmbă- 
trînit. Din ce cauză ? Nu sînt lucra
te artistic. Unele din ele nu prea 
seamănă cu portretele oamenilor 
iluștri pe care îi înfățișează. Am mai 
constatat că sînt confecționate din 
materiale care nu rezistă la intem
perii..

Vasile NICOROVICI

(Continuare în pag. III-a)
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Alex, LIȚA
Praga (prin telefon)

ÎN ZIARUL DE AZI

H ASPIRAȚII educative 
Șl TENDINȚELE 
VERISMULUI MĂRUNT

(pag. a II-a)

■ Daca viitorii 
veterinari pășesc 
...cu stîngul

(pag. a II-a)

■SPORT
(pag. a IlI-a)

schi pe apă? 
aici am putea găsi de 

dată ceva nou. Herăstrăul 
felul său, ca parc de 
și cultură, cel mai im- 

din țară. Ar fi cazul să se

de mai bine de zece ani.

abordează un nou interlocutor,

Oprean, 
al par-

rînd la
mărunte. Numărul

Iole pe Herăstrău

INSTANTANEE

încercați vis-â-vis
Înarmat cu o rețele! pentru oche

lari, prietenul meu a trecut pra
gul elegantului magazin „Optica 
medicală" de pe calea Victoriei.

— Dacă vă lucrăm noi ochelarii, 
puteti obține o consultație chiar 
in magazinul nostru, i s-a spus a- 
mabil. Dar aproape simultan, omul 
de după tejghea a observat că 
noul client poartă ochelari cu len
tile fumurii.

— Lentile cu umbră nu punem, 
l-a avertizat.

— De ce ?
— Noi nu punem. Încercați la 

magazinul tehnico-medical, vis-ă- 
vis de „telefoane".

La magazinul indicat se primesc 
intr-adevăr astfel de comenzi. Aici 
nu se dau insă „consultații". Dar 
in definitiv nu e mare lucru să te 
repezi pînă la policlinică și să ob
ții o rețetă. Cu atit mai mult cu 
cit pe drum ai timp să meditezi și 
să te Întrebi de ce opticienli din- 
tr-un mare magazin, situat in cen
trul Capitalei, nu pot oferi aceleași 
condiții ele deservire ca și colegii 
lor care lucrează pe aceeași stra
dă, la numai citeva sute de metri 
depărtare.

Amicul meu a luat rețeta de la 
medic și s-a intors la magazin. 
Opticianul a dat să înregistreze 
comanda.

— in cit timp vor ft gata oche
larii ? — a întrebat clientul.

— Cam intr-un an — a răspuns 
impasibil omul cu creionul sus
pendat deasupra bonierului.

Oare nu înțelesese bine ? Nu 
cumva nici auzul nu-i era chiar în 
ordine ?

— In cît timp ?
— Un an I
Bineînțeles că a renunțat la 

comandă. Ceea ce nu l-a im
presionat cîtuși de puțin pe opti
cian care, la fel de impasibil, a lă
sat creionul pe tejghea, ca și cum 
ar fi spus :

— Gata I Altul la tind.
Cel „servit" astfel a ieșit din 

magazin și, contrariat, a pornit in 
căutarea altei posibilități de a-și 
comanda ochelari.

N-a avut mult de mers. Pe bu
levardul 6 Martie, la o unitate a 
cooperației meșteșugărești, i s-a 
respectat comanda in mai puțin de 
24 de ore 1

Pățaniile căutătorului de lentile 
cu umbră ne-au intrigat. Cum de 
reușesc cooperatorii să realizeze 
un articol care nu se poate obți
ne la două mari magazine optice 
din Capitală 1

— $i-au făcut ateliere de recti
ficat lentile, ni s-a explicat la ma
gazinul tehnico-medical de vis-ă- 
vis de „telefoane". Avem și noi 
unul — la unitatea de pe șos. Ste
fan cel Mare nr. 2. Meșterii nu se 
pricep însă la toate felurile de 
lentile.

— S< după cît timp este ono
rată o comandă din cele la care 
„nu se pricep" ?

— Păi... 7—8 luni.
— Intre timp însă dioptriile se 

pot modifica...
— Desigur. Dar să vedeți: co

menzile se adună la magazin t 
magazinul le înaintează — doar o 
dată pe lună — depozitului pe Ca
pitală al Oficiului central farma
ceutic. Apoi, depozitul Capitalei 
înaintează comenzile Depozitului 
central, care la rîndul lui, după ce 
primește comenzi de la toate depo
zitele din țară...

Mi se învîrtea capul.
— Cît ați spus că durează 7
— 7—8 luni. Si chiar un an.
— Mulțumesc. Dacă astfel stau 

lucrurile, poate că este într-ade- 
văr destul de puțin I

Em. MIHAILESCU
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Valoarea 
și răspunderea 
operei
de arhitectură
(Urmare din pag. I-a)

Tema cea mai frecventă, căreia 
arhitecții au să-i facă față în primul 
rînd prin tipizare, și care constituie 
fondul de bază al orașelor, este cea 
a locuinței, de la problema ansam
blului pînă la studiul minuțios al 
interiorului, al echipamentului, insta
lațiilor și mobilierului.

Pentru rezolvarea cerințelor tot 
mai complexe și nuanțate ale bene
ficiarilor trebuie realizată o gamă 
de proiecte tip cît mai largă și mai 
variată, și în același timp serii cît 
mai numeroase de elemente, în 
scopul de a obține spații interioare 
corespunzător necesităților diferite 
ale locatarilor. ,

O problemă care se pune astăzi 
cu acuitate arhitocților este ca, fo
losind mijloacele șl metodele unei 
producții de masă, in serii cit mai 
mari, să evite pericolul monotoniei 
și al șablonului în aspectul noilor 
cartiere sau clădiri de locuit și să 
realizeze lucrări variate și de înaltă 
valoare estetică.

Prin legătura din ce în ce mal 
strînsă a arhitecturii cu urbanismul, 
fiind permanent prezentă în cadrul 
orășenesc sau în ambianța ime
diată, creînd ambianțe în care se 
desfășoară toate procesele de mun
că, odihnă sau cultură, problemele 
estetice ale arhitecturii capătă azi 
o scară nouă.

Dacă valoarea unei opere sau a 
unui ansamblu de arhitectură cons
tă în rezolvarea într-un mod estetic 
a necesităților iuncționale-utilitare, 
în utilizarea ingenioasă a unor ma
teriale și metode tehnice cît mai 
înaintate, acestea nu rezultă de la 
sine, în mod mecanic. Valoarea 
estetică a operei de arhitectură nu 
poate fi decît rodul unui proces ac
tiv și conștient de creație pe care 
arhitectura trebuie să-1 desfășoare 
pe baza unor concepții principiale 
clare și a unor poziții îndrăznețe.

Trebuind să reflecte concepția 
despre lume a societății ce constru
iește socialismul, arhitectura noas
tră de azi trebuie să poarte o am
prentă proprie, care să constituie 
aportul original, valoros, al poporu
lui nostru la patrimoniul culturii 
mondiale.

în același timp, la proiectarea di
feritelor ansambluri sau clădiri ce 
se ridică pe cuprinsul întregii țări, 
trebuie luat mai atent în conside
rare specificul propriu fiecărei lo
calități, căutîndu-se ca soluțiile noi, 
satisfăcînd toate nevoile funcționale 
și constructive, să păstreze și să 
pună în valoare elementele locale 
care pot diferenția o localitate de 
alta, dîndu-i o atracție și un speci
fic propriu. Desigur că pentru rea
lizarea unei arhitecturi valoroase 
care să reprezinte societatea noas
tră de azi nu se poate recurge la 
copierea directă a oricăror formule 
sau forme moștenite din trecut, ci 
a acelor tradiții ale arhitecturii care 
pot fi sursă de inspirație actuală. 
Calea creatoare a arhitecturii zile
lor noastre nu poate fi urmată decît 
printr-un proces de creație profund 
desfășurat în adîncime, care să ri
dice pe o treaptă nouă, mai înaltă, 
tradițiile progresiste ale arhitecturii 
românești.

Arhitectura poate lărgi sensibil 
gama posibilităților sale de expre
sie și asigura o mai mare varie
tate a ansamblurilor și clădirilor, 
prin asocierea artelor plastice, în 
special a celor monumentale. Arhi
tectura, ca fenomen complex de 
cultură, poate realiza astfel o sin
teză armonioasă între tehnica cea 
mai înaintată și artele plastice. De
corarea spațiului urban sau a clă
dirilor cu monumente, sculpturi, fîn- 
tîni sau lucrări murale poate contri
bui într-un mod interesant la ridica
rea valorii estetice a arhitecturii, la 
obținerea unei expresii și a unui 
caracter propriu, la o mai mare va
riație.

Desigur că prezența artelor plas
tice trebuie realizată într-o deplină 
armonie cu arhitectura, nu trebuie 
să devină un abuz care să ne facă 
să neglijăm mijloacele specifice ar- 
hitectural-urbanistice. Asupra aces
tora trebuie să acționăm în primul 
rînd pentru a obține realizări este
tice variate. Se cuvine să avem în 
vedere: soluții urbanistice de ampla
sare cît mai variate, variația for
melor și înălțimilor clădirilor, a tra
seelor și profilelor străzilor, folosi
rea atentă și cît mai ingenioasă a 
terenului, a reliefului și a oricăror 
elemente naturale, proiectarea în
grijită și variată a lucrărilor exte
rioare, a plantațiilor, suprafețelor 
de apă, a iluminatului nocturn și a 
tuturor dotărilor cu caracter social 
sau de agrement.

Pentru lărgirea acestor posibili
tăți, un roj important l-ar avea re
vederea unor norme care reglemen
tează, uneori prea rigid, proiectarea 
și nu stimulează suficient posibili
tățile de diversitate a creației, îm
bogățirea formelor de exprimare ar
tistică și dezvoltarea personalității 
creatoare.

Conferința arhitecților din R. P. 
Română, evocînd succesele realizate 
pînă acum, va avea de dezbătut pro
bleme ample și variate, pe care 
practica de fiecare zi le pune în 
fața arhitecților, atît în domeniul sa
tisfacerii nevoilor practic-utilitare, 
al tehnicii constructive cît și în cel 
al esteticii arhitecturale. In felul a- 
cesta arhitecții se pregătesc să în- 
tîmpine Congresul al IV-lea al 
Partidului Muncitoresc Român, care 
va trasa sarcini de o amploare me
reu creseîndă și la a căror rezolvare 
arhitecții își vor aduce aportul lor 
entuziast pentru a contribui, alături 
de toți oamenii muncii, la dezvol
tarea patriei noastre pe calea victo
rioasă a socialismului.

In viitoarea dansului

Dacă viitorii veterinari
cu stîngul

• 75 de zile împărțite în două e Studii 
care incep și nu se mai termină din lipsă 
de obiect • Cînd corespondența durează 
cit stagiul de practică

Actuala organizare a învățămîn- 
tului nostru superior asigură for
marea unor specialiști temeinic 
pregătiți pentru diferitele sectoare 
ale agriculturii socialiste. O mare 
însemnătate are în această privin
ță accentul pus pe instruirea prac
tică a studenților, căreia i se rezer
vă prin planurile de învățămînt 37 
de săptămîni pentru fiecare promo
ție. La realizarea acestui țel 
esențial contribuie faptul că stu
denții de la facultățile de agrono
mie, horticultură, medicină vete
rinară iau parte la stagii de prac
tică cu obiective diferențiate, a- 
vînd posibilitatea ca în timpul 
celor cinci ani de studii să cu
noască întregul ciclu de producție 
agricolă. Urmărind evoluția unor 
foști studenți care îndeplinesc azi 
cu succes sarcini de răspundere în 
unități ale agriculturii noastre so
cialiste, mi-am putut da seama cît 
de mult au contribuit la pregătirea 
lor lunile de practică din anul V 
pentru întocmirea proiectului de 
diplomă.

După părerea mea, la facultă
țile de medicină veterinară, spre 
deosebire de celelalte facultăți din 
institutele agronomice, studiul 
practic din ultimul an ar fi suscep
tibil de o seamă de îmbunătățiri, 
atît din punct de vedere al dura
tei cît și al eșalonării lui.

Iată cîteva considerente în favoa
rea acestui punct de vedere. Du
rata de numai 75 de zile a sta
giului de practică pentru elaborarea 
proiectului de diplomă nu favori
zează pregătirea unor lucrări te
meinice în care să se îmbine atît 
cunoștințele zootehnice, cît și cele 
sanitar-veterinare. De fapt, subiec
tele cu caracter zootehnic nici nu 
pot fi studiate profund în cadrul 
actualului stagiu de practică,

Pe șantierul Combinatului de la Turnu Măgurele. Instruirea practică 
a unui grup de viitori operatori-chimiștl, elevi ai școlii profesionale

Conf. Nicolae PIPERNEA 
prorectorul Institutului agronomic 

lași

deoarece, după cum se știe, pen
tru formularea unor concluzii 
cu privire Ia creșterea anima
lelor sau alimentația acestora 
sînt necesare cel puțin 4—6 luni. 
La aceste inconveniente se adaugă 
un altul; perioada de practică este 
împărțită în două etape: 11 februa
rie— 17 martie și 5 iulie — 15 au
gust. Lipsa de continuitate face ca 
studentul să nu-și poată da seama, 
în suficientă măsură, de organiza
rea procesului de producție, de toa
tă complexitatea factorilor care-I 
determină.

Nu rare sînt situațiile cînd lu
crările de diplomă se întocmesc cu 
adevărate peripeții. Cum este și 
firesc, în prima etapă a practicii, 
studenții supun observării un lot 
de animale din unitatea unde sînt 
repartizați, culeg o parte din date, 
iar cînd se întorc în iulie, pentru 
a-și continua observațiile, lotul 
respectiv dintr-un motiv sau altul 
nu mai există. Astfel, proiec
tul de diplomă nu mai poate 
fi terminat la timp și, în conse
cință, se amînă și prezentarea la 
examenul de stat. Consider că Mi
nisterul învățământului ar trebui 
să reexamineze planul de învăță- 
mint al facultăților de medicină 
veterinară și să stabilească o pe
rioadă mai lungă pentru practica 
de diplomă, între 4—6 luni, eșalo- 
nind-o într-o singură etapă. Ast
fel s-ar rezolva, cred, inconvenien
tele semnalate.

Desigur, buna desfășurare a 
practicii nu este asigurată numai 

de durata ei; o Importanță pri
mordială are locul unde se execu
tă și modul cum este organizată. 
Gospodăriile de stat oferă cadrul 
cel mai propice pentru această 
importantă perioadă de pregătire 
a viitorilor specialiști. Deși acest 
punct de vedere este unanim ac
ceptat, uneori Trusturile Gostat 
aprobă cu greutate sau nu-și 
dau consimțămîntul ca studen
ții din institutul nostru să exe
cute unele lucrări practice în a- 
numite gospodării de stat. Mai 
mult chiar, întîlnim lipsă de soli
citudine din partea unor gospo
dării de stat și atunci cînd do
rim să organizăm vizite ale stu
denților în aceste unități. Moti
vul ? E stingherită producția I 
Intr-o oarecare privință afir
mația are desigur temei, dar 
să ne gîndim și la faptul 
că, fără a cunoaște încă din anii 
studenției problemele complexe 
ale producției agricole, absolvenții 
nu vor avea pregătirea dorită. De 
altfel, observînd goluri în cunoș
tințele tinerilor specialiști, cei din
tîi nemulțumiți vor fi tocmai unită
țile agricole care în prezent mani
festă prea puțin interes față de 
pregătirea studenților. în acest an 
am avut și situații cînd, în urma 
unei dispoziții a Trustului cen
tral Gostat, unor studenți nu 
li s-a permis să-și adune datele 
pentru lucrarea de diplomă. Este 
adevărat că, după o îndelungată 
corespondență, trustul a revenit 
asupra acestei dispoziții, dar între 
timp s-a scurs și perioada afec
tată primei etape de practică, și 
astfel unii dintre studenți nu au 
putut culege materialul necesar.

Cred că pentru viitor asemenea 
probleme trebuie să capete o re
zolvare de principiu în urma unul 
studiu temeinic întocmit de Minis
terul învățământului, cu sprijinul 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, deopotrivă interesate în buna 
pregătire a viitoarelor cadre de 
specialiști pentru agricultură.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

schimbătoare, cu cerul mai mult 
noros în Banat și Ardeal, unde au 
căzut ploi locale, mai ales sub formă 
de averse, însoțite pe alocuri de 
descărcări electrice. în celelalte re
giuni cerul a fost temporar noros ; 
în Muntenia și Oltenia s-au sem
nalat cu totul izolat ploi slabe. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 25 grade la Tr. 
Măgurele, Urziceni și 15 grade la 
Constanța și Mangalia. In București : 
Vremea a fost schimbătoare, cu cerul

TEATRE CINEMATOGRAFE TELEVIZIUNE
TEATRE

Teatrul de stat de operetă : Țara su- 
rîsului — (orele 19,30). Teatrul ,,Lucia 
Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale
— (orele 19,30), (sala din Str. Alex. Sa- 
hia nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor !
— (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Doi pe un balansoar — 
(Spectacol prezentat de Secția română a 
Teatrului de stat din Tg. Mureș — orele 
19,30). Teatrul de Comedie : Capcană 
pentru un om singur — orele 16,30; Ve
dere de pe pod — orele 20. (Spectacole 
prezentate de Secția română a Teatru
lui de stat din Tg. Mureș). Studioul In
stitutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" (Str. 30 Decem
brie nr. 9) : Patima roșie — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran 

panoramic : Patria (Bd. Magheru nr. 
12—14). Asta-i tot ce s-a întîmplat : Sala 
Palatului R. P. Române (seria de bilete 
1 441 — orele 19,30), Republica (Bd. Ma
gheru nr. 2 — completare Zilele Sighi- 
șoarei), București (Bd. 6 Martie nr. 6 — 
completare Zilele Sighișoarei), Feroviar 
(Calea Griviței nr. 80 — completare
1 Mai 1965), Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174
— completare 1 Mai 1965), Modern (Piața
G. Coșbuc nr. 1 — completare 1 Mal
1965), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel

Combinatul de Industrializare a 
lemnului de la Slghetul Marma- 
țlel. Macaralele depozitului de 

bușteni

temporar noros dimineața. Tempera
tura maximă a atins 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 mai. In țară : Vreme căl
duroasă, mai ales în a doua parte a 
intervalului. Cerul va fi schimbător. 
Averse locale. Temperatura aerului 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele în
tre 20 și 30 de grade. In București : 
Vreme călduroasă, mal ales în a 
doua parte a intervalului. Cerul va fi 
schimbător. Temperatura aerului în 
creștere.

Mare), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie
— completare 1 Mai 1965). Spre culmi : 
Luceafărul (Bd 1848 nr. 6), Festival (Bd. 
6 Martie nr. 14; rulează și la grădină — 
Pasajul Eforie), Grădina „Doina'1 (Str. 
Doamnei nr. 9), Grivița (Calea Griviței
— podul Basarab). Drumul spre înalta
societate : Carpați (Bd. Magheru nr. 29). 
Ne asumăm răspunderea : Capitol (Bd. 
6 Martie nr. 16). Spărgătorul — cinema
scop : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7). 
Nopțile Cabiriei : Central (Bd. 6 Martie 
nr. 2). Cronica unei crime — cinema
scop: Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12), Flo- 
reasca (Str. J. S. Bach nr. 2). Două eta
je de fericire : Union (Str. 13 Decembrie 
nr. 12 — completare Sport nr. 2/1965).
program pentru copii : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9 — rulează numai dimi
neața). Animalele : Doina (Str. Doamnei 
nr. 9 — completare Gura lumii), Popu
lar (Str. Mătăsari nr. 31 — completare 
Celule amețite). Kremlinul Rostovian — 
cinemascop — Barankin, fii om I — Pă
sări de noapte — Gelozia — Puiul de 
vultur — Jbris Ivens : Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie nr. 16). Cronica unui bufon : 
Ciulești (Calea Giulești nr. 56 — comple
tare Rapsodia ungară). Cerasella : Gră
dina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5). 
Parisul vesel : Cultural (Piața I. Pintilie 
nr. 2 — completare Călătorie imaginară). 
Merii sălbatici: înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștii-Noi — completare Jdris 
Ivens), Moșilor (Calea Moșilor nr. 221 — 
completare Rapsodia ungară ; rulează și

ASPIRAȚII EDUCATIVE
Șl TENDINȚELE
VERISMULUI MĂRUNT
Cronică la „Infîlnire cu îngerul”

Cea de-a patra piesă a Sidoniei 
Drăgușanu reia, dintr-un unghi 
inedit, dezbaterea întreprinsă pînă 
acum de autoare cu privire la 
viața de familie, din perspectiva 
moralei noastre socialiste. Drama
turgul solicită spectatorii la un 
colocviu de etică, aducînd în sce
nă, deschis, „cazul" arhitectului 
Mîrza, în comportamentul și men
talitatea căruia se întîlnesc, abil 
deghizate, trăsăturile unui mod 
învechit de a înțelege raporturile 
dintre soț și soție, ideea de fe
ricire conjugală întemeiată pe 
așa-zisa inegalitate dintre bărbat 
și femeie, izvor, din păcate și 
azi, al unor numeroase drame.

Atacînd asemenea zone intime 
ale vieții, scriitoarea nu se sfiește 
să releve — în pledoaria ei pen
tru sănătatea și noblețea noțiunii 
de căsătorie, aptă, în climatul 
nostru spiritual, să-și afle, cu a- 
devărat, expresia cea mai depli
nă și mai înaltă — întreaga țesă
tură de compromisuri, lașități, ra
baturi făcute demnității, sustrageri 
de la obligații asumate etc. — ex
primate în conduita protagonistu
lui — care concură la întreținerea 
unui focar vicios, cu grave reper
cusiuni pe planul social-moral. Si- 
donia Drăgușanu descifrează în 
caracterul personajului, cum spu
neam, acele elemente ale unei 
concepții inferioare și nedemne, 
care presupun și argumentează 
barbar despărțirea flagrantă din
tre îndatoririle de „interior" ale u- 
nui soț și viața sa extraconjugală.

Liniștit și satisfăcut în orgoliul 
său meschin de posesor al unei 
soții leale, eroul Sidoniei Drăgu
șanu își arogă „libertatea" și 
„dreptul" de a-și construi, pqralel 
cu familia, o viață personală de 
cuceritor galant, cu aventuri mai 
mult sau mai puțin efemere, care, 
chipurile, n-ar putea să afecteze 
în vreun fel moralitatea căsniciei 
lui, cu atît mai puțin pe cea strict 
individuală.

Intreprinzînd radiografia spiri
tuală a unui asemenea caracter, 
dramaturgul își asociază reacția 
firească de dezaprobare a spec
tatorului, făcînd să treacă pozitiv 
rampa implicațiile etice ale come
diei sale satirice.

Dar, făcînd rechizitoriul lipsei 
de demnitate la care se coboară 
„eroul", autoarea nu ezită să dez
văluie, în același timp, și celălalt 
aspect determinant, dacă se poate 
spune așa, al dramei. Prezența în 
scenă a Ginei Beiu rezumă un 
alt efect negativ al moralei retro
grade pe care o profesează Gri- 
gore Mîrza. Acceptînd condiția 
Impusă de o asemenea morală, 
Gina Beiu ia înfățișarea tristă, în 
care se complace, a femeii care 
se prețuiește exclusiv ca partene
ră extraconjugală a unor tipuri u- 
mane de la periferia societății. 
Concepția ei de viață, întemeiată, 
de asemenea, pe renunțarea la 
demnitate în numele unei existen
țe ușoare, întîmpină din ce în ce 
mai categoric, în lumea noastră, o 
reprobare colectivă. Autoarea lumi
nează profilurile celor doi cu luci
ditate și obiectivitate, dezvăluin- 
du-le caracterul fără nici o umbră 
de compasiune.»Anecdotica piesei 
păstrează tot timpul o egală des
fășurare în ceea ce privește tra
tarea deschisă de către autoare 
a ideii, fără ca aceasta să atenu
eze concluziile morale ce se des
prind din logica faptelor cu o a- 
cuitate direct recepționată de 
spectatori.

Abordarea unul asemenea su
biect, considerat „delicat", se do
vedește, prin reacția sălii, îndrep
tățită și binevenită. Militînd pen
tru sănătatea și puritatea morală 
a societății noastre, corespunză
toare înaltelor idealuri umaniste 
ce o animă, privim lucid drumul 
pe care se desfășoară raporturile 
vieții de familie, oglindă fidelă a 
concepției care stă la baza unui 
anume proces social-spiritual.

Din acest punct de vedere, a- 
plecarea dramaturgilor noștri spre 
o astfel de tematică apare pe de
plin justificată, în măsura în care 
opera dramatică este capabilă să 
reverbereze ecouri profunde în 
conștiința publicului.

Firește, abordarea problema

la grădină), Rahova (Calea Rabovei nr. 
118 — completare Sănătate Tako ; ru
lează și la grădină). Regina cîntecelor : 
Dacia (Calea Griviței nr. 137). Ianoșik — 
cinemascop (ambele serii) : Buzești (Str. 
Buzești nr. 9—11 ; rulează și la grădină). 
Pădurea spînzuraților — cinemascop 
(ambele serii) : Crîngași (Șos. Crîngași 
nr. 42 — completare Pionieria nr. 2/1965). 
Casa Ricordi : Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57; 
rulează și la grădină), Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. Lizeanu). 
Soții în oraș ■- Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143 
— completare Calatis ; rulează și la gră
dină). Fernand cow-boy : Tomis (Calea 
Văcărești nr. 21 — completare Comori 
de artă românească ; rulează și la gră
dină). Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118 — 
completare Comori de artă românească; 
rulează și la grădină), Flamura (Șos. 
Giurgiului nr. 156 — completare 1 Mai 
1965). Fata în doliu : Flacăra (Calea Du- 
dești nr. 22), Cotroceni (Șos. Cotroceni 
nr. 9) Cu bicicleta spre lună : Vitan 
(Calea Dudești nr. 97. La grădină rulea
ză Cei șapte magnifici — cinemascop). 
Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 
(ambele serii) : Miorița (Calea Moșilor 
nr. 127 — completare Șopîrle), Arta (Ca
lea Călărași nr 153 — completare Șo
pîrle ; rulează și la grădină). Nu te a- 
tinge de fericire : Munca (Șos. Mihai 
Bravu nr. 221 — completare Secretul
diamantului), Progresul (Șos. Giurgiului 
nr. 3 — completare Să păstrăm curate 
apele țării). Joe limonadă — cinema

ticii nu poate suplini valoarea 
actului creator, nu poate su
plini criteriul de valoare. Așt^ 
se face că nu toate piesele (și, 
din păcate, într-o mare măsură 
nici cea discutată de noi), care 
își află izvorul de inspirație în 
zona cercetată și de Sidonia Dră
gușanu, rezistă interesului artistic. 
Este și ideea care se desprinde din 
numeroasele intervenții apărute în 
presă, în ultima vreme, ale unor 
dramaturgi și regizori cu autori
tate, care denunță cu spirit de răs
pundere major acel „verism mă
runt, plăcut nu numai unei anu
mite categorii de public, așa cum 
se afirmă de obicei, ci care satis
face mica doză de prost gust ce 
poate fi găsită chiar și la publi
cul onorabil ; verism lipsit de an
vergură, înfățișînd o realitate 1 ca
strată de semnificații, adică tri
vială și fără preț din punct de 
vedere artistic*  (H. Lovinescu).

Opera de artă presupune toc
mai ridicarea deasupra interesu- z 
lui mărunt, stîrnit de o anecdoti
că colorată, în sine, dar fără pu
terea de a generaliza, de a for
mula, filozofic, cu mijloacele ar
tei, idei superioare.

Intr-o măsură, piesa Sidoniei 
Drăgușanu are capacitatea de a 
face ca dezbaterea propusă să 
depășească sugestiile stricte, di
dacticiste, ale anecdoticii, altfel 
excelent construită și cu o sigu
ranță care atestă progresul făcut 
de autoare în acest dificil gen de 
creație. Caracterele celor doi pro
tagoniști, îndeosebi, sînt bine de
senate și evoluția lor în scenă 
argumentat susținută, după cum 
dialogul, în general, ilustrează în
sușiri relevabile. Nu e mai puțin 
adevărat, însă, că autoarea se 
lasă totuși adesea furată de anec
dotică, rămînînd la înălțimea ei sau 
coborînd discuția sub nivelul im
plicat de obligativitatea literaturii 
de a generaliza artistic. Anume 
scene și situații sînt tratate astfel , 
cu o scăzută exigență în planul 
artei, și frizează uneori vulgarita
tea, dînd satisfacție unui gust în
doielnic.

★

Spectacolul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", pe scena căruia 
a avut loc premiera piesei „Intîl- 
nire cu îngerul", se bucură, în an
samblu, de o ținută corespunză
toare.

In regia lui Mihai Berechet, a- 
tent la sublinierea valorilor reale 
ale lucrării, evoluează un colectiv 
de actori fruntași. In rolul arhitec
tului Mîrza, Geo Barton redă cu 
bogate mijloace procesul de alu
necare a personajului, în contrast 
izbitor cu eforturile acestuia de a 
păstra aparențele unui om inte
gru și onorabil. Zbaterea înfrigu
rată și penibilă din final a eroului 
cînd acesta se simte încolțit ca un 
păianjen în propria lui plasă de 
compromisuri și minciuni este ex
celent realizată de actor.

Intr-un rol cu totul nou și opus 
chiar acelora în care am fost o- 
bișnuiți s-o vedem, Irina Răchl- 
țeanu creionează portretul „înge
rului" cu vervă și reușește să 
sublinieze convingător „drama" 
femeii care și-a pierdut dreptul la 
respect și demnitate.

Din păcate, amîndol actorii, 
foarte buni în rolurile lor, sînt în 
anume împrejurări și ei atrași de 
tendința de a îngroșa comporta
mentul vulgar al protagoniștilor.

Un rol care trebuia să reliefe
ze, prin contrast, teza piesei, Stela 
Mîrza, soția arhitectului, a fost 
jucat de Simona Bondoc cu înțe
legerea nuanțată a personajului 
și cu multă naturalețe, luminînd o 
reținută dramă.

Anca Șahighian conturează 
sobrietate și distincție profilul me
dicului Liliana Botez, dînd glas 
repulsiei organice a acesteia față 
de mizeria morală a celor dintîi.

Au mai apărut, în spectacol, în 
cîteva roluri episodice, dar inspirat 
conturate de actori, prin interpre
tări excelente, Coca Andronescu, 
Al. Alexandrescu Vrancea, Draga 
Olteanu, Dan Tufaru și alții. Deco
rul semnat de Gabriela Nazarie a- 
sigură desfășurării piesei un cadru 
adecvat. i

Dinu SARARU

scop: Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 89 — 
completare Pionieria nr. 2/1965). Gau- 
dearnus igitur : Viitorul (Str. M. Emi- 
nescu nr. 127 — completare Praga fără 
ochelari). Drumul Sării (Str. Drumul 
Sării nr. 30 — completare Sport ^nr.
2/1965). Cartouche — cinemascop : Jo- 
lentina (Șos. Colentina nr. 84. La grădi
nă rulează filmul Hanka). Rachetele nu 
trebuie să decoleze — cinemascop — 
Țărmul ospitalier — cinemascop : Volga 
(Șos. I. Pintilie nr 61). Pe urmele lui 
Ahmed : Liiv (Calea 13 Septembrie nr. 
196 — completare Scoarțe populare ; ru
lează și la grădină). Doi băieți ca pîinea 
caldă : Ferentari (Calea Ferentari nr. 
86 — completare Albinele și oamenii), 
Scaramouche — cinemascop: Pacea (Bd. 
Uverturii nr. 70—72 — completare Pio
nieria nr. 2/19G5). Veselie la Acapulco — 
Artiști amatori : Grădina „Progresul- 
Parc" (Str. 11 Iunie).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune : Flto-tarmaceutice, de ing. 
Constantin Popa, de la Combinatul chi
mic Borzești. 19 00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,15 — Matematică distractivă : 
„Secrete matematice" 19,45 — Specta
colele săptămînîi. 20,00 — Vitrina lite
rară. 20,45 — Din lume adunate. 21,00 — 
Telefilatelia. 21,15 — Artiști amatori în 
studio. în încheiere : buletin de știri» 
buletin meteorologic.
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fiecărui jucător. An- 
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cele folosite în ulti-

folosit din 
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fizic al

«««ax. Marele rezervor 
de aer curat 
al Capitalei

Selecționabilii au susținut 
ultim meci de verificare înaintea în- 
tîlnirii de la 30 mai cu echipa R. S. 
Cehoslovace. Parteneră de joc: e- 
chipa olandeză „Sparta"-Rotterdam. 
Fotbaliștii noștri au cîștigat cu 2—0, 
ambele goluri fiind înscrise în prima 
repriză, în minutele 29 și 40, de So
rin Avram și de Pîrcălab.

Firește, în astfel de ocazii, specia
liștii — ca și publicul spectator, de 
altfel — 
tarea în 
tura din 
tențialul 
trenorii Oană și 
tat ieri pe teren 
diferită față de 
mele săptămîni : Haidu—Popa, Nun- 
weiller III, Dan, Hălmăgeanu — Ja- 
maischi (din min. 5 — Ghergheli), 
Georgescu — Pîrcălab, Mateianu, 
Sasu, Sorin Avram. în general, echi
pa a acționat rapid, dominînd tere
nul și jocul. O impresie mai bună a 
lăsat înaintarea (în primul rînd ex
tremele), deși aportul lui Mateianu 
a fost mai șters ca altădată. Trebuie 
spus că formația olandeză (cu ju
cători robuști, tehnici, ambițioși, u- 
neori cam duri), a dat o replică e- 
nergică. în repriza a doua, oaspeții 
au luat meciul mai în serios, atacînd 
cîteodată destul de periculos. In a- 
semenea momente apărătorii noștri 
n-au rezolvat cu prea mare ușurin
ță situația.

Este de dorit ca lotul selecționa- 
bililor, conducerea tehnică să acor
de toată seriozitatea pregătirilor din 
această săptămînă. Importanța me
ciului de duminică, interesul cu 
care marele public așteaptă această 
partidă îi obligă la mai mult pe fot
baliștii noștri.

Joi la
televiziune
Internazionale
Benfica

Joi, în nocturnă, pe sta
dionul San Siro din Mila
no, va avea loc finala 
„Cupei campionilor , eu
ropeni" la fotbal. După 
cum se știe, finalistele 
actualei ediții a C.C.E. 
sînt „Internazionale" Mi
lano, deținătoarea trofeu
lui, și „Benfica" Lisabo

Reîntîlnire 
cu rugbiștii

• SURPRIZA ETAPEI : 
PROGRESUL — GRIVIȚA 
ROȘIE 6—0 • STEAUA ȘI 
DINAMO AU OBȚINUT 
VICTORII DIFICILE • 
ȘAPTE JUCĂTORI ELIMI
NAȚI IN DOUA MECIURI I

După întreruperea cauzată de în- 
tîlnirea cu selecționata Pirineilor, 
campionatul republican de rugbi a 
fost reluat cu jocurile etapei a VIII-a, 
în care fruntașele clasamentului — 
formațiile bucureștene Dinamo, Steaua 
șl Grivița Roșie — aveau de susținut 
partide în compania unor adversari 
greu de trecut. O dovedesc, de altfel, 
rezultatele înregistrate: Dinamo și 
Steaua au cîștigat la scoruri strînse, 
respectiv 9—6 cu C.S.M.S. Iași și 9—3 
cu Gloria, iar Grivița Roșie a fost 
întrecută de Progresul cu 6—0 I în 
general, cele trei meciuri au avut o 
factură tehnică mediocră, fazele de 
rugbi veritabil fiind puține în raport 
cu posibilitățile acestor formații, care 
cuprind numeroși selecționabili. Cînd 
s-a jucat deschis, cu acțiuni „la mînă", 
echipele au reușit să marcheze punc
te prețioase oferind totodată specta
torilor prilej de satisfacție. Așa au 
fost, de pildă, încercările înscrise de 
Dragomir și Coravu (Dinamo), Dur- 
bac, Luscal și Mateescu (Steaua). în 
rest însă, au predominat acțiunile în- 
cîlcite, lipsite, firesc, de eficacitate.

Mai supărătoare a fost însă com
portarea unor jucători certați cu dis
ciplina, preocupați mai mult de dispu
te personale cu adversarii sau chiar 
cu conducătorii partidelor. Pentru a- 
semenea abateri au fost eliminați de 
pe teren Baciu, Stoica, Nica (Dinamo), 
Mațievschl (C.S.M.S.-Iași), Eascu, Lus- 
can (Gloria) și Șerban (Steaua). Deci 
7 jucători în două meciuri 1 Nu ne 
rr.al putem mira, în aceste condiții, de 
ce este neglijată latura spectaculară, 
sau de ce avem uneori indisponibili
tăți în echipa națională și în cele de 
club. Foarte bine au procedat arbitrii 
sancționînd riguros abaterile de la 
disciplină, iar pe viitor vor trebui să 
fie Ia fel de exigenți. Rugbiul nu este 
un joc dur prin esența lui, iar cei 
care nu-1 înțeleg ca atare trebuie să 
fie pedepsiți corespunzător de federa
ție și cluburile respective.

Rezultatele partidelor desfășurate 
în provincie: Rulmentul Bîrlad— 
Știința Petroșeni 11—0, $tiința-Timi- 
șoara—Constructorul București 6—3.

Campionate

DAR UN JOC MULT MAI BUN europene

Dispută strînsă între înaintașii români și apârâtorii echipei olandeze.

Tot ieri, lotul de tineret a întîlnit 
într-un meci de verificare echipa 
„PetroluV'-Ploiești. Jocul tinerilor se- 
lecționabili a fost de-a dreptul 
mentabil. O arată și scorul cu 
s-a încheiat partida: 4—0 (1—0) 
tru ploieșteni. în ultima vreme, 
de tineret oferise amatorilor de fot
bal unele satisfacții : jocuri frumoa
se, victorii internaționale. Care să 
fie cauzele acestui declin ?

la- 
care 
pen- 
lotul

na. Studioul de televiziu
ne ne-a comunicat ieri că 
intenționează ca, prin in
termediul „Interviziunii", 
să transmită în întregime 
desfășurarea acestei par
tide. Transmisia ar urma 
să înceapă în jurul orei 
22,25 (ora Bucureștiului).

ciclism S-a încheiat „Cursa Păcii**

• In cadrul preliminariilor campiona
tului mondial de fotbal s-au disputat du
minică noi intilniri. Iată rezultatele înre
gistrate : U.R.S.S.—Grecia 3—1 (1—0),
R. D. Germană—R. P. Ungară 1—1 (1-—1), 
R. P. Polonă—Scoția 1—1 (0—0).

e Turul ciclist al Italiei a continuat 
cu desfășurarea etapei a 8-a : Maratea— 
Catanzaro (203 km). Victoria a revenit 
belgianului Francois Brandts, cronome
trat în 5 h 02’ 18’’. In clasamentul ge
neral conduce italianul Bruno Mealli, ur
mat Ia 36’' de Vittorio Adorai (Italia) 
și la 1’ 58" de Galbo (Italia).

• Intr-un meci de baschet (masculin) 
contînd pentru „Cupa celor 5 națiuni", 
R. S. Cehoslovacă a învins cu 78—68 
(41—30) echipa Italiei.

O Cu prilejul unei reuniuni atletice 
desfășurate la Pullman au fost înregistra
te o serie de rezultate valoroase. Morgan 
Groth a parcurs 880 yarzi în 1’ 47" 5/10, 
iar Roger Johnson a cîștigat proba de 
440 yarzi garduri in 50" 9/10. Ken Moore 
a învins în proba de 3 mile cu timpul 
de 13’ 45". Alte rezultate : lungime — 
Clayton 7,73 m ; prăjină — Eschelman 
4,90 m i 1 milă — Ringle 4’ 00" 3/10 i 
suliță — Purma 74,07 m.

e Echipa SU Agen este noua campi
oană a Franței la rugbi XV. In finala 
competiției, SU Agen a învins cu 15—8 
(6—3) formația Brive.

• In acest an campionatul de fotbal 
al R. F. Germane a revenit echipei Bo
russia Dortmund, care în ultimul joc a 
învins cu 2—0 formația Alemannia 
Aachen.

• La Roland Garros din Paris au con
tinuat campionatele internaționale de te
nis de cîmp ale Franței. Rezultate din 
proba de simplu masculin : Fred Stolle 
(Australia) — Luis Arilla (Spania) 7—9 ; 
6—2 ; 3—6 ; 6—4 ; 6—3 ; Lejus 
(U.R.S.S.) •— . Hoogs (S.U.A.) . 6—3 ;
6—3 ; 4—6 I 8—10 ; 9—7 ; Roche (Aus
tralia) — Pietrangeli (Italia) 2—6 6—4 ; 
6—0 ; 6—1 ; Barthes (Franța) — Hewitt 
(Australia) 6—3 ; 4—6 ; 6—4 ; 6—3 ; Bu- 
ding (R.F.G.) — Fletcher (Australia) 
4—6 ; 7—5 i 10—8 j 6—3.

Concursul nr. 21 din 23 mai 1965

R.D. Germană—R.P. Ungară (1—1) x 
R.P. Polonă—Scoția (1—1) X
U.R.S.S.—Grecia (3—1) 1
Metalul Tîrgoviște—Siderurgistul x 
C.F.R. Roșiori—Metalul București 2 
Știința Galați—Poiana Cîmpina 1 
Jiul Petrila—C.S.M. Reșița 1
Sătmăreana—Minerul Lupeni 1
Atalanta—Internazionale (1—3) 2
Foggia—Juventus (1—0) 1
Mantova—Lazio (1—3) 2
Roma—Lanerossi (0—0) x

Rubrica sportivă realizată de 
Ion DUMITRII! 
Constantin ANI

Foto : S. CRISTIAN

REZULTATUL FINAL
La Varșovia s-a încheiat ieri cea 

de-a XVIII-a ediție a „Cursei 
Păcii". Cîștigători: Ghenadi Lebe
dev și reprezentativa U.R.S.S. La 
actuala ediție s-a dat o luptă strînsă 
între un lot de rutieri valoroși, care 
prin combativitatea și buna lor pre
gătire tehnică au creat numeroase 
momente interesante. Printre ani
matorii cursei s-a numărat și ci
clistul român Constantin Dumi
trescu, aflat Ia un moment dat pe 
locul doi în clasamentul general. El 
a avut însă neșansa să cadă' în două 
busculade, pierzînd minute prețioa
se. Alergătorul nostru a ocupat în 
cele din urmă un meritoriu loc 5 
în această grea întrecere. Ceilalți 
concurenți români s-au comportat 
sub așteptări, astfel că echipa nu 
s-a putut clasa decît pe locul 6.

Ca de obicei, ultima etapă a fost 
o promenadă lentă, în tare s-a pe
dalat cu 32 kilometri la oră. La 
sprintul final, pe stadionul „Cea 
de-a 10-a aniversare" din Varșovia 
s-a prezentat un pluton de 40 de 
alergători, între care și cicliștii 
noștri. -Primul a trecut linia de so
sire belgianul Spriet, urmat de so
vieticul Saidhujin.

Clasamentul general individual : 
Lebedev (U.R.S.S.), Dolezal (Ceho
slovacia) — la 2' 08", Kudra (Po
lonia) — la 2'31", Saidhujin (U.R.S.S.)
— la 2' 34", Dumitrescu (România)
— Ia 3' 11", Peschel (R.D.G.) — la 
3' 49", Swerts (Belgia) — la 4' 02", 
Ritter (Danemarca) — la 4' 38", Zie
linski (Polonia) — Ia 4' 45", Ampler 
(R.D.G.) la 4' 48" etc. Clasamentul pe 
echipe : U.R.S.S., R. P. Polonă, R. D. 
Germană, R. S. Cehoslovacă, Fran
ța, R. P. Română, Belgia, R. P. Un
gară, Danemarca, R.S.F. Iugoslavia 
etc.

Alte știri
VOLEI. Masculin : C.S.M.S. Iași— 

Steaua 1—3, Știința Cluj—Pro
gresul București 3—1, Minerul Baia 
Mare—Dinamo București 1—3, Pe
trolul Ploiești—Știința Galați 3—0, 
Constructorul Brăila—Dinamo Bi
hor 3—0, Farul Constanța—Știința 
Timișoara 3—0 ; feminin : C. P. 
București—Partizanul roșu Brașov 
3—0, Știința București—Farul Con
stanța 2—3, Metalul București—Ști
ința Cluj 2—3, C.S.M. Sibiu—Pro
gresul București 3—0, C.S.M. Cluj— 
Voința Craiova 3—2.

HANDBAL : masculin : Știința Galați— 
Voinfa Sighișoara 25—16, Dinamo Bra
șov—Steals București 14—14, Știinfa 
Petroșeni—Tractorul Brașov 21—19, Di
namo Bacău—Știința Timișoara 16—8, 
Știinfa Tg. Mureș—Dinamo București 
11—30; feminin: Știinfa București— 
Știinfa Cluj 12—3, Confecția București— 
Ș.S.E. Plc'ești 32—4, Tractorul Brașov— 
Șc. Medie nr. 4 Timișoara 18—9, Știința 
Timișoara—Mureșul Tg. Mureș 6—4, 
C.S.M. Sibiu—Rcpid București 8—14.

Brăila 4—3,
Pașcani—Tractorul Brașov

h categoria B
Seria I : Metalul Tîrgoviște—Side- 

rurgistul Galați 1—1, C.F.R. Roșiori— 
Mefalul București 1—2, Flacăra Mo- 
reni—Constructorul
C.F.R.
1—0, Știința Galati—Poiana Cîmpina 
4—1, Unirea Rîmnicul Vîlcea—Dina
mo Bacău 0—1, Știința București— 
Chimia Făgăraș 2—0. După 23 de 
etape, în clasament conduce Dinamo 
Bacău cu 30 puncte ; Seria a ll-a : 
Jiul Petrila—C.S.M. Reșița 3—1, Gaz 
metan Mediaș—Vagonul Arad 2—1, 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii—Recol
ta Cărei 1—0, Știinfa Timișoara—■ 
C.S.M. Sibiu 4—0, Clujeana—A.S.A. 
Tg. Mureș 5—0, A. S. Cugir—C.F.R. 
Timișoara 4—2, Sătmăreana—Minerul 
Lupeni 4—1. în clasament conduce 
Știința Timișoara cu 31 puncte.

„CICLOTURIȘTI" SAU LUPTĂTORI 
PENTRU VICTORIE?
De ce s-a comportat slab echipa noastrâ

La edițiile anterioare ale „Cursei 
Păcii", cicliștii noștri au avut în ge
neral o bună comportare. De cîteva 
ori, ei au ocupat locuri fruntașe în 
clasamentele diferitelor etape, pre
cum și în clasamentele generale. 
Anul trecut, formația R. P. Române, 
s-a situat pe locul II în clasamentul 
final pe echipe. Aceste rezultate au 
dovedit posibilitățile reale ale cicliș
tilor români într-o asemenea impor
tantă competiție internațională.

In ce privește însă cursa încheiată 
ieri, evoluția echipei noastre repre
zentative provoacă serioase nedume
riri. Din relatările transmise, din a- 
naliza rezultatelor tehnice s-a creat 
impresia că formația noastră n-a 
acționat ca o echipă unită, în care 
toți componenții să conlucreze spre 
a aduce echipa în ansamblu pe un 
loc cît mai bun și spre a ajuta pe ci
clistul cel mai bine clasat (C. Dumi
trescu) care, dacă ar fi beneficiat de 
concursul și sprijinul coechipierilor, 
ar fi avut perspective de a cîștiga 
cursa.

în etapa a VIII-a, de exemplu, ci
cliștii i noștri au stat pasivi în pluton, 
chiar și-atunci cînd din grup se de
tașaseră alergători din echipe cu care 
formația română concura direct 
pentru locurile fruntașe în clasamen
tul general pe echipe. Această espec- 
tativă a dăunat în aceeași măsură 
și poziției din clasamentul general al 
lui Dumitrescu. Pînă și însoțitorii 
altor formații (antrenorul cicliștilor 
belgieni) și-au exprimat uimirea față 
de această comportare. Lipsa de co
laborare între componenții echipei

Lovitura de la 7 metri a fost transformată. Studentele clujene au înscris 
astfel unul din puținele lor goluri în meciul cu Știința București

SOFIA 23 (Agerpres). — O dată cu 
încheierea probelor pe aparate, în 
sala Universiadei, din Sofia au luat 
sfîrșit aseară întrecerile „Cupei Euro
pei" la gimnastică feminin. Un re
marcabil succes a repurtat campioana 
olimpică Vera Ceaslavska (R. S. Ce
hoslovacă), clasată pe primul loc la 
toate aparatele (bîrnă, sărituri, para
lele, sol). Gimnasta română Elena 
Ceampelea a ocupat locul 5 la bîrnă.

Mc Cluskey (Scoția) b. p. 
Bulgaria) ; Freistadi (R. F. 
p. Ucar (Turcia) ; Humm 
Junghaus (R. P. Ungară) ;

BERLIN 23 (Agerpres). — „Europene
le" de box au continuat duminică la 
Berlin (R.D.G.) cu desfășurarea a două 
reuniuni.

Campionul țării noastre la cat. muscă, 
C. Ciucă, a debutat cu o victorie între- 
cîndu-l la puncte pe iugoslavul Pajkovici. 
Tinărul nostru reprezentant la „mijlocie- 
rnică", V. Dobre, a pierdut prin descalifi
care în rundul doi în fața austriacului 
Schnedl, iar la cat. „grea" iugoslavul 
Trifunovici a dispus la puncte de V. Ma- 
riuțan. La cat. semi-mijlocie V. Mîrza a 
pierdut la puncte în fața lui Dahn (R.D.G). 
O mare surpriză a furnizat pugilisful turc 
Semvili (semi-ușoară) care l-a învins la 
puncte pe cunoscutul campion francez 
Cofot, unul din favoriții categoriei.

Alte rezultate mai importante : cat. 
muscă : Huppen (Olanda) b. p. Magnus
son (Suedia) ; 
Konțev (R. P. 
Germană) b. 
(Anglia) b. p.
cat. pană : Traikov (R. P. Bulgaria), b. p. 
Ano (Finlanda) ; Baranyai (R. P. Ungară) 
b. p. Tracay (Irlanda) ; Buchanan (Sco
ția) b. ab. Perez (Spania) ; cat. semi- 
ușoară : Baranikov (U.R.S.S.) b. ab. Zou- 
fal (R. S. Cehoslovacă) ; Pitulainen (Fin
landa) b. p. Gilfeather (Scoția); cat, semi- 
mijlocie : Kucera (R. S. Cehoslovacă) 
b. p. Husted (Danemarca) ; cat. mijlocie : 
Popencenko (U.R.S.S.) b. p. Horning 
(R. F. Germană) ; Karall (Austria) b. p. 
Maki (Finlanda) ; Laurent (Franța) b. p. 
Kapin (R. S. Cehoslovacă) ; cat. grea : 
Pandov (R. P. Bulgaria) b. p. Degenhardt 
(R. D. Germană).

s-a manifestat și în alte etape, ceea 
ce a făcut ca formația română să nu 
ocupe in clasamentul final un loc 
fruntaș.

Ce s-a întîmplat oare în echipa ro
mână ? De ce cicliști ca Moiceanu (Di
namo), Stoica (Steaua), Ziegler (Dina
mo) s-au complăcut de-a lungul etape-, 
lor în postura de... cicloturiști (avînd 
resurse fizice doar pentru sprinturile 
finale cu premii) și nu și-au adus con
tribuția la care îi obliga tricoul re
prezentativei naționale ?

Pe lîngă aspectele privitoare Ia 
desfășurarea etapelor, provoacă sur
prindere și faptul că nu au fost înde
plinite recomandările antrenorului (E. 
Golgoți — Steaua). Din relatările celor 
ce au însoțit cursa rezultă că, nici spre 
sfîrșitul competiției, cicliștii n-au pus 
în practică sfaturile antrenorului, 
care ținteau situarea echipei pe un 
loc cît mai bun și sprijinirea lui Con
stantin Dumitrescu în lupta pentru 
cîștigarea „tricoului galben".

S-au furnizat unele explicații — 
posibilitatea ca unii alergători să se 
rezerve pentru alte întreceri interna
ționale, „oboseala" (?) în urma se
zonului trecut etc — dar aceste ex
plicații sînt, firește, inacceptabile, 
într-o importantă competiție interna
țională nu pot fi în joc alte interese 
decît cele ale echipei care ne repre
zintă țara. Comportarea unora dintre 
echipierii formației noastre, în opo
ziție marcată cu cea din alte ediții 
ale „Cursei Păcii", necesită o exami
nare serioasă, urmată de măsuri co
respunzătoare.

Bătrînul stadion al Tineretului 
a cunoscut ieri dimineață o ani
mație de zile mari. Nu în virtutea 
vreunei Intilniri internaționale 
sau a unui campionat republican ; 
pur și simplu, in această dumini
că, organizatorii au 
plin capacitatea bazei 
la Șosea, olerindu-ne 
de excepție. Ceea ce, 
ne-ar fi să devină regulă.

In decurs de cîteva ore, pe te
renurile de handbal, rugbi, volei 
și atletism, în bazinele de Înot sau 
pe poligonul în miniatură S-au 
perindat zeci de echipe, aliniind 
sub culorile lor peste o mie de 
tineri din Capitală și din provin
cie. in centrul stadionului 
atenfiei — s-a situat atletismul. 
Concursul școlilor medii tehnice 
și etapa secundă a campionatului 
orășenesc pentru copii au reunit 
la start citeva sute de concurent!. 
Numai proba de 60 m fete a însu
mat nouăsprezece serii, cel mai 
bun timp fiind realizat de Magda 
Pretorian (Viitorul). La 13 ani, 8,1 
secunde constituie o promisiune 
demnă de atenție, ca și cei 11,51 
m ai Milianei Milcu — un nou re
cord de copii la aruncarea greu
tății, ca și numeroasele 
peste 5 ale băieților, la lun
gime.

Dar rezultatele tehnice, 
de bune, sînt departe de a repre
zenta esențialul. Esențiale intr-un 
asemenea cadru sînt alte lucruri : 
atracția pe care o exercită mag
netul de iarbă și zgură asupra ti
neretului din promofii diverse, 
reuniunea atitor cluburi cu titula
turi semnificative — Institutul de 
Construcfii, Geologia, Semănătoa
rea, Palatul Pionierilor — partici
parea masivă a Clubului sportiv 
școlar și a Școlii sportive de elevi. 
Credem că, in atari Împrejurări, 
n-ar strica să-i vedem pe anumifi 
antrenori ceva mai preocupați de 
evoluția echipei lor — fie că-i 
vorba de rugbi sau de polo pe 
apă — să nu mai înregistrăm ab
sente nemotivate ale unor arbitri- 
delegati și nici Încurcături de pro
gramare ca aceea datorată Comi
siei orășenești de handbal, care a 
convocat pe același teren, la a- 
ceeași oră, pe finali știi campiona
tului școlilor profesionale și pe ti
nerii componenți ai formațiilor 
Voinfa II și Clubul sportiv școlar.

Dan DEȘUU * •
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— Aveți de făcut vreo sugestie 
pentru îmbunătățirea acestei situa
ții ?

— Mă gîndesc, de pildă, că grupu
rile statuare ar trebui să consti
tuie un fel de muzeu în aer liber, 
armonizat bineînțeles cu priveliștea 
din jur. Aici ar putea să figureze 
copii după lucrările celor mai buni 
sculptori ai noștri, reproduceri după 
statuile unor mari opere de 
sculptură străine. In anumite locuri 
potrivite să se ridice grupuri 
statuare pe teme patriotice, inspi
rate din lupta pentru libertate a po
porului nostru. Și, întrucit sînt iu
bitor al artelor plastice, aș sugera 
ca diversele expoziții de pictură sau 
de grafică să fie mai judicios întoc
mite și mai larg popularizate.

Dezavantajul de a nu fi 
9a vedere

Pășind pe poarta de intrare a 
parcului de cultură și sport „23 Au
gust", am încercat un moment de 
emoție. Tot ce vedeam în jur, și
ruri de arbori rămuroși, scări care 
coboară spre Iac, aleile frumos ali
niate, era rodul entuziasmului tine
resc care a șters de pe fața pămîn- 
tului locurile insalubre de altădată. 
Dar, de îndată ce-am pătruns mai 
adînc sub cupolele verzi și am pri
vit mai cu luare aminte, ne-a în
cercat și un sentiment de nostalgie. 
Ca revederea unui spectacol la pre
miera căruia ai aplaudat cu frene
zie și care s-a degradat după tre
cerea anilor. Marginile aleilor sînt 
năpădite de iarbă, stîlpii de orna
ment s-au scorojit, grupuri de copii 
aleargă peste tot, ca într-un cîmp 
al nimănui.

De fapt, fără s-o știm, expresia 
„cîmp al nimănui" s-a potrivit pe 
deplin. Am aflat, ulterior, la servi
ciul „spații verzi" al Sfatului popu
lar al Capitalei, că parcul trece 
printr-o stare de interregn: „nu 
are proprietar". A aparținut 
I.E.B.S.-ului (citește : „întreprinde
rea de exploatare a bazelor sporti
ve") și urmează să fie preluat de 
„Administrația parcurilor", între
prindere pendinte de Sfatul popu
lar al Capitalei. „I.E.B.S.“-ul a tra
tat parcul „23 August" ca o mamă 
vitregă.

Am cercetat și cîteva parcuri 
mai puțin frecventate, mai mici, si
tuate în locuri mai depărtate. Au o 
caracteristică comună. De îngrijire 
se bucură, mai ales, partea expusă 
la vedere. De pildă, rondurile din 
fața Operei sau din fața cinemato
grafului Giulești, situate, după cum 
se știe, în mijlocul unor zone de 
verdeață. în dreptul fațadei, aleile 
sînt. aliniate milimetric, iarba e tun
să cu grijă, iluminația e orbitoare. 
Dar ajunge să faci cîțiva pași din
colo de spatele clădirii și decorul se 
schimbă cu desăvîrșire. La Giulești 
iarba crește în toată voia, copiii se 
joacă pe unde vor, pe stîlpi nu exis
tă nici urmă de becuri. în parcul 
„Pecineaga" nu există decît trei 
bănci și un indicator de tablă rugi
nită, pe care stă scris că cei care 
vor fi prinși cosind iarbă, vor fi a- 
mendați. Măcar de ■ s-ar fi găsit a- 
semenea temerari. Poate că locul ar 
fi arătat mai bine.

Ce spun cetățenii ? Desigur că 
nu-i satisface această stare de lu
cruri. în parchl Giulești am stat de 
vorbă cu trei femei care ieșiseră la 
plimbare cu copiii:

— E nevoie de un parc îngrijit 
pentru copii, ne spune tovarășa 
HEDVIGA DUCA. In Cișmigiu e 
frumos, dar nu avem totdeauna 
timp să mergem pînă acolo. Vedeți 
cum arată parcul din spatele cine
matografului. Iarba e necosită. Ron
durile de flori au dispărut. Era un 
paznic altădată, dar a dispărut și el. 
Becurile sînt sparte.

întîmplarea face să descoperim a- 
tît pe paznicul parcului cît și pe 
tehnicianul Horațiu Ioanid, de la 
serviciul „spații verzi" al raionului 
„16 Februarie". Paznicul pare picat 
din lună.

•— De ce e totul vraiște, aici ? îl 
întrebăm.

— Eu stau aici numai între orele 
11 și 19. Nu știu ce se întîmplă în 
restul timpului. Alți paznici nu mai 
există.

Tehnicianul Ioanid, om vechi și cu 
experiență în domeniul parcurilor, 
ne răspunde din păcate în doi peri, 
neputînd lămuri situația :

— Parcul e numai atît cît se vede 
în fața cinematografului. Fonduri a- 
vem, dar nu găsim oameni. Lipsesc 
brațe de muncă.

Firește că un asemenea răspuns e 
departe de a fi mulțumitor. Poate e 
cazul să adresăm Sfatului popular al 
raionului „16 Februarie" cîteva în
trebări.: Cum de a putut fi trecută 
atîta timp cu vederea starea lamen

Noi sîntem de părere că multe alte aspecte ale vieții 
parcurilor noastre merită să fie luate în considerație. 
E vorba în primul rînd de crearea unui grup de specia
liști calificați în domeniul parcurilor, de studierea su
gestiilor publicului (în legătură cu înmulțirea mijloace
lor de agrement, îmbunătățirea rețelei de deservire etc.), 
de fantezie și inventivitate și de un stil de muncă viu, 
operativ, suplu. E vorba, de asemenea, de a se asigura 
îngrijirea corespunzătoare tuturor parcurilor Capitalei. 
Trebuie luată în seamă în mod deosebit necesitatea im
perioasă ca, în locul sistemului actual de îngrijire a celor 
1 200 de hectare de parcuri bucureștene prin intermediul 
a zece întreprinderi (8 raioane, Horticola „1 Mai“, „Ad
ministrația parcurilor"), să ia naștere o singură unitate 
care să răspundă în mod calificat de valorificarea tutu
ror posibilităților aproape inepuizabile pe care le oferă 
această uriașă zonă verde de recreere și distracție.

tabilă a parcului Giulești care, vor
bind pe șleau, a ajuns un veritabil 
maidan ? Oare nu s-ar fi cuvenit ca 
de această stare de lucruri să se 
sesizeze comitetul executiv, depută
ții, astfel ca, în spirit gospodăresc și 
cu ajutorul cetățenilor, aceste locuri 
de odihnă și agrement să fie redate 
adevăratei lor destinații ?

Ne-am adresat unui specialist în 
materie, arhitectului DONOSE, șeful 
colectivului „spații verzi" de la 
„Proiect-București". Ca orice dome
niu al activității omenești, amenaja
rea parcurilor e reglementată de o 
disciplină aparte, cu reguli și legi 
proprii.

— Ce părere aveți despre aspectul 
parcurilor bucureștene ?

— Bucureștiul are multe parcuri 
cu priveliști frumoase. Alături de 
grădini publice mai vechi, remar
cate și în trecut de călători, au fost 
amenajate în anii noștri noi zone de 
verdeață. Cred însă că rezervele de 
frumusețe, farmec și utilitate ale 
spațiilor verzi nu au fost epuizate. 
Se poate realiza mult mai mult și 
nu neapărat prin noi investiții, ci 
printr-un spor de fantezie și o or
ganizare mai judicioasă.

Aspectul unor parcuri lasă de do
rit. în Cișmigiu s-au plantat sute de 
arbori fără nici o noimă, cînd de 
fapt aici ar fi trebuit să se opereze 
o selecție judicioasă în conformitate 
cu stilul parcului. A rezultat un; fel 
de amestec hibrid, un ghiveci. In 
cazul unor amenajări noi, plantarea 
nu se face întotdeauna conform pro
iectului. Consecința: aspect ineste
tic. Așa s-a întîmplat la noul parc 
al circului, unde s-au îngrămădit' pe 
suprafețe mici material variat ca 
formă și culoare.

— Cum explicați aceste anomalii ?
— Prin faptul că se mai practică 

metode meșteșugărești. Se mai gă
sesc pe teren tehnicieni care indică 
oamenilor în subordine : plantează 
un pom aici, altul dincolo etc., fără 
să aibă o privire de ansamblu asu
pra întregului. Cum s-ar zice, din 
cauza copacilor nu văd pădurea. Nu 
există nici în ce privește decorarea 
parcurilor indicații de ordin mai ge
neral.

Amenajarea parcurilor se conduce 
după criterii pentru înțelegerea și 
aplicarea cărora nu sînt suficiente 
cunoștințele de agronomie sau silvi
cultură. Trebuie un -studiu atent, 
documentare, cunoștințe de specia
litate și, pe deasupra, ca în oricare 
domeniu al artei, o seînteie de (ta
lent.

Pepinierele ar trebui îndrumate să 
aibă material din mai multe soiuri 
decorative și cît mai diverse. - Ar 
trebui elaborate de asemenea indi
cații de ordin general pentru ame
najarea parcurilor conform unei 
concepții unitare care să valorifice 
experiențele bune acumulate de al
te țări și care să fie în concordanță 
cu aspectul orașelor noastre. Ar fi 
indicat de asemenea ca, pentru admi
nistrarea parcurilor bucureștene, să 
existe o întreprindere unică înca
drată cu specialiști și bine dotată 
cu utilaje.

Adresați-vâ altora...
în încheierea anchetei noastre ne 

adresăm inginerului D. D. Ionescu, 
șeful serviciului „spații verzi" al 
Capitalei. Ne primește cu solicitu
dine și ne mulțumește pentru jn- 
tenție.

— De ce nu sînt mai multe țîșni- 
tori de apă ? Am notat. Vom rezol
va. Organizarea unor concursuri și 
demonstrații sportive ? Asta s-o 
facă asociațiile sportive. Bărci cu 
motor ? Adresați-vă la I.C.A.B. 
Chioșcuri cu răcoritoare ? Nu e de 
competența noastră. Vorbiți la 
T.A.P.L. Nouă ne aparține zona 
verde.

— Dar nu există un gospodar al 
parcului care să coordoneze toate 
activitățile ?

— Nu există. Nici măcar într-un 
parc mare ca „Herăstrău". Ar tre
bui poate o soluție organizatorică 
mai bună.

— Cum se explică lipsa lumină
ției în unele parcuri ?

— Nu instalăm noi becurile. Asta 
depinde de o altă întreprindere spe
cializată.

— încă o întrebare. Se referă, 
sperăm, la specialitatea dvs. „stric
tă". Cum se explică faptul că 
parcurile mai îndepărtate nu sînt 
îngrijite ?

— De vină sînt raioanele. Nu mo
bilizează pe cetățeni la muncă pa
triotică.

în concluzie, toate treburile la 
„spațiile . verzi ale Capitalei" merg 
bine. Singura sugestie care a găsit 
ecou, meritînd cu adevărat să fie 
luată in considerație : „sporirea nu
mărului de țîșnitori": Se vor lua 
măsuri.
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In cursul vizitei lor în Franța, cosmonauții sovietici, soții Valentina Niko
laeva Tereșkova și Andrian Nikolaev, au primit numeroase dovezi de 

simpatie din partea populației

In Columbia a fost decretată starea de asediu pentru a se împiedica de
monstrațiile de protest față de intervențta S.U.A. în Republica Domini
cană. La Bogota au avut loc noi ciocniri între polițiști șl studenții care 

manifestau împotriva declarării stării de asediu
(Telefoto Agerpres)
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CORESPONDENȚE

Valiza britanică
pentru intilnirea
de la Viena

Premierul Wilson, însoțit de Dou
glas Jay, ministrul comerțului, și de 
Walter Padley, ministrul de stat 
pentru problemele externe, au ple
cat la Viena la reuniunea Asocia
ției europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.). în capitala Austriei Wil
son va întîlni pe șefii de guverne 
a cinci țări din A.E.L.S., pe pre
mierul Finlandei, membru asociat, 
și pe reprezentanții Elveției și Por
tugaliei.

Cu săptămîni în urmă, în cercu
rile oficiale engleze se făcea apre
cierea că această întrunire, porni
tă din inițiativă britanică, reprezin
tă un pas „de primă importanță" 
în vederea unei apropieri între 
A.E.L.S. și Piața comună. între timp, 
optimismul pare să se ii răcit puțin 
deoarece în momentul de față se 
vorbește doar despre eventualita
tea unui „modus vivendi' econo
mic și despre încercări de „relua
re a dialogului european". Se spu
ne că nici nu sînt de așteptat alt
fel de rezultate decît modeste. 
După cum se exprimă comentato
rul ziarului „Times", „Iluziile nu au 
fost incluse în bagajul pe care 
Harold Wilson îl ia cu el la Viena".

Privită prin prisma londoneză, o 
apropiere între cele două organis
me economice europene apare ca 
un țel dorit, dar îndepărtat. Pornind 
de la această premiză, participan
ții la întrunirea de la Viena nu ar 
putea face altceva decît 
unele puncte de contact 
comună, pe care să le 
apoi țărilor respective. Se 
delegația britanică ar fi 
în acest sens, printre altele, pro
punerea de a se face un schimb 
de „ambasadori" între A.E.L.S. și 
C.E.E., deși este extrem de redusă 
speranța că țările Pieții comune, 
în primul rînd Franța, ar accepta 
introducerea unui statut reprezen
tativ între două asociații de state ; 
o asemenea eventualitate ar fi 
echivalentă cu o abdicare de la 
principiul suveranității — ceea ce 
contravine tezelor exprimate ferm 
de Franța în ultima vreme. Șanse 
minime pare să aibă și propune
rea — despre care se spune că 
s-ar afla în mapa delegației brita
nice — de a se găsi anumite măr
furi pentru care cele două orga
nizații economice să admită o scă
dere reciprocă a tarifelor vamale.

în această privință, la Londra se 
consideră semnificativ exemplul 
recent al Austriei, căreia i s-a 
„spins, chiar în ajunul întîlnirii 

-o la Viena, cererea de a fi pri
mită ca asociată în cadrul politi
cii agricole a Pieții comune. „A- 
cest refuz — scrie ziarul „Times" 
— pare să fi trîntit ușa în fața ori
căror legături economice strînse 
dintre Austria și comunitate. Di
plomații sînt de părere că aceas
ta va însemna o neîndoielnică ră- 
mînere a Austriei în A.E.L.S.". In 
același timp, Austria și-a reînnoit 
cererea ca Marea Britanie să des
ființeze cît mai curînd și complet 
suprataxa introdusă la mărfurile 
de import. Se așteaptă ca presiuni 
similare să exercite și partenerii 
scandinavi ai Marii Britanii. La 
Londra au apărut însă indicii po
trivit cărora asemenea cereri vor 
fi întîmpinate cu o rezistență poli
ticoasă dar fermă.

Care vor fi rezultatele discuții
lor ce urmează să se încheie 
marți seara ? Iată părerea ziaru
lui „Guardian" : „Indiferent de 
cele ce vor hotărî primii miniștri, 
rezultatul final va fi că Marea 
Britanie și A.E.L.S. vor bate la 
ușa C.E.E. — măcar pentru a-i 
reaminti că ei sînt încă pe dina
fară".

să caute 
cu Piața 
propună: 
crede că 
pregătit.

L. RODESCU

PE TRASEUL OLIMPIC
Duminică a avut 

loc marele marș al 
păcii pe ruta Ma- 
raton-Atena. Toată 
noaptea de sîmbă
tă spre duminică 
numeroase autobu
ze, camioane, auto
mobile au trans
portat la Maraton 
pe participanții la 
marș. Zeci 
de bărbați, 
și tineri au 
noaptea pe 
din jurul monumen
tului antic Tumulus 
(locul unde acum 
2455 ani au fost în- 
gropați cei 192 de 
eroi, care au căzut 
în lupta împotriva 
perșilor).

La ora 6 diminea
ța, o dată cu sosi
rea ștafetelor păcii 
care au adus torțe 
din Cipru și Delphi, 
coloanele, care se 
înșiruiau pe cîțiva 
km, s-au pus în miș
care. Printre parti
cipant! se aflau e- 
roi ai Rezistenței 
împotriva fascismu
lui, invalizi de răz
boi, bătrîni, precum 
și delegații ale

de mii 
femei 

dormit 
cîmpia

partizanilor păcii 
din numeroase țări. 

Cel de-al treilea 
marș al păcii s-a 
desfășurat sub lo
zincile : „Da — pă
cii, nu — războiu
lui 1", „Dezarmare ! 
Rachetele — pentru 
Lună 1", „Trăiască 
cea de-a 20-a ani
versare a măreței 
victorii asupra fas
cismului", „Să se 
respecte indepen
dența Ciprului", „A- 
mericani, plecați din 
Vietnam „Plecați 
din Republica Do
minicană !".
meroase 
legorice 
aspecte < 
pașnică i 
relor. Pe 
au avut loc mi
tinguri, în cadrul 
cărora vorbitorii au 
evocat memoria 
luptătorilor pentru 
libertate și pace și 
au condamnat ac
țiunile care pun în 
pericol pacea lumii, 
în numele partiza
nilor păcii din țările 
lor, șefii delegațiilor 
străine au prezen-

co-
a fost pre
da sute de 
cu copii în 
sau în lan-

Nu-
a-care

înfățișau 
din viața 
a popoa- 

! parcurs

tat participanților 
la marș mesaje de 
solidaritate și salut. 
La intrarea în Ate
na conducerea 
Ioanei 
luată 
mame 
brațe 
douri.

Marele marș a 
luat sfîrșit printr-un 
miting care a avut 
loc pe Cîmpul lui 
Marte unde a luat 
cuvîntul președin
tele comitetului de 
pregătire a marșu
lui, Melis Nicolai- 
dis, secretar gene
ral al Societății 
scriitorilor greci. 
Vorbitorul a subli
niat necesitatea in
tensificării luptei 
pentru pace în în
treaga lume.

Marele marș al 
păcii, pe distanta 
olimpică de 42 de 
kilometri, a fost a- 
preciat ca cea mai 
impunătoare mani
festare de acest fel 
din Grecia în anii 
postbelici.

C. ALEXANDROAIE

AMPLOARE

Romei, i-au ur- 
de ieri de la Milano, 
Lucea și alte 
mai mici.

din piața
s-a

orașe și

Domului, 
încheiat

Impunătorului „marș de protest 
Împotriva agresiunii din Vietnam 
și a intervenției străine la Santo 
Domingo, care a traversat zilele 
trecute centrul 
mat cele 
Palermo, 
localități

Pornind
marșul din Milano 
în piața Castello, unde a avut 
loc un mare miting la care a vor
bit Giancarlo Pajetta, membru al 
conducerii Partidului Comunist 
Italian.

Se intonau imnuri ale partiza
nilor și cîntece muncitorești. Co
loanele de mii și mii de oameni 
purtau lozinci, exprimînd con
damnarea de către poporul ita
lian a agresiunii în Vietnam, a 
intervenției S.U.A. în Republica 
Dominicană, voința poporului ita
lian de a lupta pentru pacea lumii 
în Piața Mercanti, convoiul s-a o- 
pritînmod simbolic în fața monu
mentului ridicat în memoria celor 
căzuți în lupta pentru eliberarea 
Italiei.

Toate aceste manifestări, care 
oglindesc sentimentele opiniei pu
blice, au o caracteristică esenția
lă : amploarea și unitatea. Căci 
aceste inițiative vin din 
tea organizațiilor sindicale, 
dențești, ale intelectualității, 
nind persoane de cele mai
rite convingeri politice, filozofice, 
credințe religioase, care în lupta 
pentru pace găsesc un numitor 
comun.

Amploarea acestor mișcări 
stîrnește neliniște în cercurile

par- 
stu- 
reu- 
dife-

UNITATE
reacțiunii. Nu întîmplător un 
ziar ca „II Messaggero' a 
chemat „statul*  să intervină, pen
tru „a sufoca” această mișcare a 
opiniei publice. Sub diverse mo
tive, autoritățile locale au in
terzis marșurile pentru pace care 
urmau să aibă loc în diverse lo
calități din Umbria.

Giorgio PASTORE

ROMA. în cadrul conferinței Or
ganizației pentru alimentație și a- 
gricultură a O.N.U., propunerile 
delegatului român pe marginea ra
portului prezentat de directorul ge
neral al F.A.O., au fost aprobate in 
unanimitate de sesiune. Problemele 
colaborării între guverne în dome
niul cercetării științifice în agri
cultură au constituit obiectul unei 
intervenții a delegatului român.

DAKAR. Forțele insurgente din 
Guineea portugheză au reușit în 
ultimele săptămîni să dea puternice 
lovituri trupelor colonialiste. Un 
comunicat publicat în capitala Se
negalului iwmtionează că în cursul 
atacurilor declanșate de patrioți au 
fost omorîți peste 77 
portughezi și au fost 
cantități importante de 
chipament militar.

de militari 
capturate 

arme și e-

de Gaulle 
vizita prin

PARIS. Președintele 
și-a încheiat duminică 
cîteva departamente ale Franței. 
După cum apreciază agenția France 
Presse, campania electorală în ve
derea viitoarelor alegeri preziden
țiale este practic deschisă. Dar, a-

DIN

INTERNA

ȚIONALA

Muncitori, siudențl. Juriști au par
ticipat la Tokio la un mare miting 
împotriva violărilor aduse consti
tuției și pentru drepturi demo

cratice

◄
După cum s-a mal anunțat, îna
inte de a ateriza pe aeroportul 
din Cairo, un avion cu reacție a-
merican Boeing-720 B, aparținînd 
Companiei Pakistan International 
Airlines, s-a prăbușit. Accidentul 
s-a soldat cu 120 de morți; s-au 

numărat 6 supraviețuitori

VIATA

JÂNOS KĂDĂR
A SOSIT LA MOSCOVA

23 (Agerpres). — La 
al P.C.U.S., la 23 mai

MOSCOVA 
invitația C.C. 
au sosit la Moscova într-o vizită de 
prietenie, Jânos Kâdăr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., Bela Biszku 
și Apro Antal, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U. Oaspeții 
au fost întîmpinați de Leonid Brej- 
nev, Alexei Koșîghin și alți conducă
tori sovietici.

Rezultatul alegerilor

din Austria

Franz Jonas ales președinte
VIENA 23 (Agerpres). — Dumi

nică s-au desfășurat în Austria a- 
legerlle prezidențiale. Au candidat 
Alfons Gorbach, fost cancelar din 
partea partidului populist, și Franz 
Jonas, primar al Vienei, din partea 
partidului socialist. După ce numă
rătoarea voturilor s-a încheiat, Franz 
Jonas a fost declarat ales președin
te al Republicii Austriece.

Aniversarea Partidului Comunist 
din Indonezia

DJAKARTA 23 (Agerpres). — La 
23 mai, pe stadionul național din 
Djakarta a avut loc un mare mi
ting consacrat celei de-a 45-a ani
versări a Partidului Comunist din 
Indonezia, la care au participat 
peste 100 000 de persoane — 
membri ai Partidului Comunist din 
Indonezia, reprezentanți ai diferite
lor organizații progresiste. La mi
ting au participat președintele Su
karno, membrii guvernului indone
zian, deputați, membri ai corpului 
diplomatic. Au luat cuvîntul 
D. N. Aidit, președintele C.C. al 
P.C. din Indonezia, Le Duc Tho, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, și președintele Sukarno.

Printre delegațiile invitate de C.C. 
al P.C. din Indonezia pentru a 
participa la festivitățile organizate 
cu acest prilej, se află și delegația 
C.C. al P.M.R., formată din Paul Ni- 
culescu-Mizil, secretar al C.C. 
P.M.R., și Petre Lupu, membru 
C.C. -----------

al 
al

al P.M.R., șef de secție.
★

cadrul vizitei pe care o face 
Indonezia, delegația C.C. al 

„A 45-a

în 
în
P.M.R. a vizitat expoziția 
aniversare a P.C. din Indonezia", a
avut întîlniri cu conducerea ziaru
lui „Harian Rakjat" și cu conducerea 
organizației centrale a muncitorilor 
din întreaga Indonezie (Sobsi).

CORTEGIUL PREZIDENȚIAL A CĂZUT lNTR-0 AMBUSCADĂ
LA PAZ 23 (Agerpres). — înaltul 

comandament al armatei boliviene 
a difuzat un comunicat in care se 
anunță că cortegiul prezidențial al 
generalului Barrientos, președintele 
juntei militare boliviene, a căzut 
într-o ambuscadă în apropiere de 
localitatea Challa.

Primul vehicul al cortegiului a 
fost supus focului atacatorilor. Un 
soldat din garda de pază a fost u- 
cis și alți patru au dispărut. Gene
ralul Barrientos, care se îndrepta

săspre Cochabamba, unde urma 
vorbească la un miting, s-a înapo
iat în La Paz.

Agențiile de presă anunță că în 
întreaga țară continuă mișcarea de 
protest organizată împotriva depor
tării fostului vicepreședinte Juan 
Lechin. în localitatea Oruro două 
persoane au fost ucise și alte șase 
rănite în cursul unei manifestații 
antiguvernamentale organizate de 
mineri, și care a fost atacată de 
forțele guvernamentale.

Problema dominicană

Consiliul de Securitate
a adoptat proiectul francez

NEW YORK 23 (Agerpres). — In 
seara de. 22 mai Consiliul de Secu
ritate a continuat dezbaterile în le
gătură cu intervenția S.U.A. în Re
publica Dominicană. Deoarece dele
gatul Marii Britanii nu a insistat 
asupra punerii la vot a proiectului 
său de rezoluție, Consiliul a adop
tat cu 10 voturi pentru și o abținere 
— (S.U.A.) proiectul de rezoluție 
francez. Rezoluția franceză exprimă 
profunda neliniște a Consiliului de 
Securitate în legătură cu situația 
din Republica Dominicană și chea
mă la transformarea acordului pro
vizoriu de încetare a focului, care 
între timp a expirat, într-un acord 
permanent; rezoluția reafirmă în
tâietatea Națiunilor Unite în apă
rarea păcii internaționale. în legă
tură cu abținerea delegatului 
S.U.A., agenția France Presse scrie 
că Statele Unite încearcă să im
pună recunoașterea principiului 
competenței exclusive a Organiza
ției Statelor Americane în proble
ma dominicană.

Reprezentantul sovietic, N. T. Fe
dorenko, a subliniat că sarcina Con
siliului de Securitate este de a ob
ține evacuarea trupelor americane 
din Republica Dominicană.

SCURTE ȘTIRI
daugă agenția, această călătorie nu 
a oferit indicii asupra posibilității 
ca generalul de Gaulle să candi
deze din nou pentru funcția 
președinte.

NEW YORK. Agenția U.P.I. 
latează că sîmbătă seara, în 
hotelului Waldorf-Astoria din New 
York a avut loc o manifestație îm
potriva politicii americane în Viet
nam și Republica Dominicană, or- 
gapizată cu prilejul sosirii pre
ședintelui Johnson la un banchet 
organizat de partidul democrat. 
Manifestanții erau ținuți la dis
tanță de bariere 
poliție.

— La Berkeley 
tinuă dezbaterea 
tură cu politica S.U.A. în 
nam. Un număr de 7000 de persoa
ne, în majoritate studenți ai Uni
versității din California, au as
cultat discursurile mai multor vor-

de

re-
fața

ținuți la dis- 
și cordoane de

(California) con- 
publică în legă- 

Viet-

ta

bitori. în aplauzele asistentei, se
natorul Gruening a declarat 
S.U.A. trebuie 
tul că nu pot 
Vietnam. Doar 
tori au apărat 
în Asia de sud-est.

că 
să recunoască fap- 
cîștiga războiul din 
foarte puțini vorbi- 
politica

CAIRO. La 22 mai 
Cairo Nguyen Xuan, 
basador al Republicii 
Vietnam in R.A.U.

guvernului

a sosit la 
primul am- 
Democrate

declarațieKHARTUM. Intr-o 
semnată de Christophe Gbenye, 
președintele guvernului revoluțio
nar congolez, se face cunoscut că 
în următoarele trei luni va fi con
vocată, pe teritoriul Congoului, o 
adunare generală a partidelor po
litice congoleze pentru a adopta 
statutul mișcării revoluționare din 
țară, a elabora programul guver
nului revoluționar și a examina 
problema constituirii „unei organi
zații guvernamentale mai largi".

TEL AVIV. Pe lacul Tiberiada, 
între trupe siriene și o vedetă de 
patrulare a Izraelului s-a produs 
la 22 mai un puternic schimb de 
focuri. Siria a adresat Con
siliului de Securitate o notă !n 
care acuză Izraelul de a fi provo
cat între 13 și 18 
agresive".

mai „22 acte

CAPE KENNEDY, 
ra la Cape Kennedy 
vehiculul spațial „Fire", menit să 
lărgească cunoștințele științifice în 
domeniul temperaturilor ridicate, la 
care sînt supuse navele cosmice 
la revenirea lor în atmosferă. Teh
nicienii au anunțat că experiența 
a reușit și că vehiculul a reintrat 
în atmosferă cu o viteză de peste 
40 000 de km pe oră.

Sîmbătă sea- 
a fost lansat

PARIS. Agenția France Presse 
anunță că o rețea clandestină a 
organizației teroriste O.A.S. a fost 
descoperită în vestul 
Pînă în prezent, mai mult 
persoane au fost arestate 
șele Rennes, Saint-Malo, 
Cherbourg și Nantes.

Franței. 
de zece 
in ora- 

Brest,

Un duel
al experțîor monetari

n Luni și marți va avea loc la 
™ Londra un colocviu asupra 
problemelor monetare interna
ționale, la care vor lua parte, 
printre alții, economistul francez, 
Jacques Rueff, prof. Robert Trif- 
fin, de la Universitatea din Yale, 
și fostul ministru de finanțe al 
Marii Britanii, Reginald Mau- 
dling. Agențiile1 de presă rela
tează că cu acest , prilej se vor 
confrunta teorii cu totul diferite, 
în timp ce economistul francez 
va face o expunere asiip'ra siste
mului „etalon-aur“, sistem susți
nut în prezent de Franța pentru 
înlocuirea actualului „Gold 
Exchange Standard", prof. Triffin 
va vorbi despre o teorie proprie, 
diametral opusă aceleia a lui 
Rueff, și care preconizează crea
rea de către Fondul Monetar In
ternațional (F.M.I.) a unei noi 
monede internaționale în volum 
suficient pentru a finanța expan
siunea comerțului mondial, și 
care să nu fie legată cîtuși de 
puțin de aur.
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