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Experiența Uzinei de utilaj chimic Ploiești privind

Căi eficiente 
de reducere a stocurilor
supranormative

în numeroase în
treprinderi, mai ales 
cele în care se produc 
unicate sau se lu
crează cu serii mici 
de fabricație, există 
concepția că stocu
rile supranormative 

. sînt inevitabile, da
torită specificului 
producției. O atare 
concepție — de altfel 
cu nimic justificată 
— a dăinuit mult 
timp și la Uzina de 
utilaj chimic-Ploiești. 
Cadrele de conducere 
de aici s-au convins 
însă că stocurile su
pranormative nu sînt 
o fatalitate. O dove
dește chiar experien
ța din ultima vreme, 
în decurs de o lună 
•— aprilie 1966 — vo
lumul valoric al 
stocurilor supranor
mative de materii 
prime și materiale a 
fost redus de la 
15 708 000 lei, la 
4 232 000 lei. Desigur, 
valoarea acestora 
este încă foarte mare, 
însă procesul de li
chidare a stocurilor 
supranormative con
tinuă în această în
treprindere.

Se înțelege, readu
cerea în circuitul e- 
conomic a acestor im
portante valori ma
teriale imobilizate nu 
s-a produs Ia un sim
plu semn al unei „ba
ghete magice". Con
ducerea uzinei a tre
buit să intervină cu 
o serie de măsuri e- 
ficiente, să acționeze 
în direcțiile hotărî- 
toare, menite să asi
gure în mod cert li
chidarea supranor- 
mativelor existente 
și să închidă „cana
lele" care duceau la 
crearea lor. Cum s-a 
acționat ? Ce proble
me au fost rezolvate 
și ce anume împiedi
că încă evitarea 
creării de stocuri su
pranormative ? Răs
puns la aceste între
bări am aflat într-o 
discuție recentă cu 
cadre de conducere 
și specialiști din u- 
zină.

— Aprovizionarea 
peste necesar, așa ca 
„să fie", „să se gă
sească". cum spu
neam noi, era una 
din principalele surse 
de creare a stocurilor 
supranormative de

materii și materiale 
—. ne-a relatat tov. 
GHEORGHE DUMI- 
TRACHE, inginerul- 
șef al producției. A 
trebuit ca într-o zi să 
punem piciorul în 
prag. Conducerea u- 
zinei a hotărît să nu 
se mai aprobe co
menzi de materiale 
decît pe baza analizei 
necesarului și a stocu
rilor existente. Fie
care comandă a fost 
examinată cu atenție, 
astfel că am putut 
renunța la aprovizio
narea, în trimestrul 
II. a 265 tone de ta
blă, 45 tone profile și 
a numeroase alte ma
teriale, a căror valoa
re este de peste 
1 400 000 lei. Totoda
tă, analizîndu-se co
menzile, s-a constatat 
că unele produse nu 
puteau fi introduse în 
fabricație din cauză 
că lipseau anumite 
materiale necesare 
în cantități foarte 
mici. S-a impulsionat 
procurarea acestora, 
astfel că produsele 
respective au fost 
lansate în fabricație. 
Noi am tras concluzi
ile cuvenite din si
tuația de anul trecut, 
cînd numeroase pro
duse nu puteau fi 
terminate datorită 
lipsei unor materiale 
mărunte și, din a- 
ceastă cauză, creșteau 
supranormativele la

producția netermina
tă. Acum acest ne
ajuns a fost aproape 
complet înlăturat.

în discuție a inter
venit tov. CONSTAN
TIN SOFRONIE, con
tabilul șef al uzinei: 
în mod obișnuit, con
trolul preventiv se e- 
xecută avîndu-se în 
vedere plafonul sta
bilit pe fiecare grupă 
de materiale. în ca
drul uzinei noastre, 
care are peste 90 la 
sută producție ne
comparabilă un astfel 
de control s-a dove
dit prea puțin efica
ce. De aceea, am ex
tins verificarea an
gajărilor de materia
le, dat fiind faptul că 
avem stocuri supra
normative rămase de 
la diverse poziții din 
plan sau ea rezultat 
al aprovizionării pes
te necesar. Practic, 
fiecare poziție anga
jată este analizată la 
primirea repartiției, 
înainte de trimestrul 
de plan, de către or
ganele tehnice și eco
nomice. Se confruntă 
stocurile existente cu 
necesarul stabilit pe 
baza consumurilor 
specifice și, dacă este 
cazul. în termen le-
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Capitală. Linia de fini
sare exterioară a țevilor 

la laminorul de 6 țoii 
Foto : M. Cioc

ezvoltarea producției in
dustriale a eliminat, 
treptat din domenii tot 
mai întinse, producția 
meșteșugărească. Aceas

tă evoluție a dus chiar, în u- 
nele țări ale lumii, la dispa
riția totală a unor meșteșuguri 
artistice în arta decorativă și 
aplicată. O dată cu dezvolta
rea industrială în secolul tre
cut acest proces a început să se 
desfășoare și în țara noastră. To
tuși, date fiind condițiile specifice 
de la noi, în multe regiuni și sate 
ale țării se mai păstrează încă și 
azi tradițiile unor meșteșuguri 
populare străvechi. Pentru menți
nerea și continuarea lor este însă 
nevoie de asigurarea unor noi de- 
bușeuri acestei producții, deoarece 
consumatorul tradițional al acestor 
obiecte — care de regulă se vin
deau în tîrgurile țărănești — se în
dreaptă tot mai mult către obiec
te produse industrial. înseamnă 
că sîntem sortiți să asistăm și 
noi la dispariția treptată a meș
teșugurilor populare ? Este greu de 
prevăzut ce ne va aduce viitorul 
mai îndepărtat. Deocamdată însă 
se poate constata că proliferarea 
produsului industrial de serie cre
ează. in cele din urmă, o reacție 
împotriva uniformității și uscăciu
nii decorative produse în interioa
rele moderne de exclusivitatea o- 
biectului standardizat. Un număr 
tot mai mare de oameni încearcă 
să-și „încălzească" locuința cu cite 
un obiect de artă vechi, o mobilă

de stil sau un obiect de artă popu
lară. Asistăm astfel la apariția 
unei noi cereri pentru obiectul de 
artizanat, slujind însă mai ales 
unor scopuri decorative. Dovada a- 
ceStei cereri este desfacerea des-

trolac, sau figurine la fel de ridi
cole în lemn nu au nimic comun 
cu arta admirabilă, șlefuită de ge
nerații, a meșterilor populari.

Din păcate, chiar selecționarea 
unor modele comandate unor co-

O reușita
demonstrație
de măiestrie

Mitingul 
aviatic 

de la
Băneasa

Zeci de mii de bucureșteni au 
participat la mitingul aviatic ce a 
avut loc ieri dimineață pe aeropor
tul Băneasa, acest neobișnuit spec
tacol în aer liber, a cărui scenă a 
fost cerul. în tribuna oficială se a- 
flau general de armată Leontin Să- 
lăjan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
forțelor armate, Petre Lupu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Cornel Ones- 
cu, ministrul afacerilor interne, lori

Baicu ministrul transporturilor 
auto, navale și aeriene, generali și 
ofițeri ai forțelor noastre armate, a- 
tașați militari străini acreditați în 
Republica Socialistă România.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de generalul locotenent Alexe 
Vasile, au început demonstrațiile 
atît de așteptate de miile de par- 
ficipanți.

Ca un omagiu adus memoriei 
pionierilor aviației românești, mi
tingul aviatic care a avut loc ieri 
pe aeroportul Băneasa a fost des
chis de avionul „Vlaicu II", aparat 
conceput și construit de Aurel Vlai
cu. Privești cu înduioșare această 
pasăre care rulează încet pe pistă, 
atît de fragilă. A fost migălită de 
mîinile lui Vlaicu. Ea a croit drum 
spre culmile aviatice atinse azi. 
Intră „în scenă" planoriștii. Zborul 
grațios și lin de fluture al planoa- 
relor desenează pe plafonul de nori, 
cu o dîră de fum trandafiriu, ade
vărate dantele aeriene.

Liniștea așternută pe aeroport în 
timpul zborului planoarelor este în-

Rodica ȘERBAN
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SI VALORIIE FOLCLORULUI
Conf. univ. dr. Anton MOISESCU

tul de largă a unor produse de o 
calitate în cel mai fericit caz îndo
ielnică, realizate în sistemul coope
rativelor „Arta lemnului" sau „Ar
ta aplicată". Contrafaceri denatu
rate, care nu mai au nimic comun 
cu calitățile folclorului autentic, 
multe din produsele acestor coope
rative nu fac decît să altereze 
gustul publicului. Imitații de cera
mică, în lemn strunjit, pictate cu 
desene sau figuri de prost gust și 
lustruite bine pe deasupra cu ni-

operative populare — de pildă, co
operativei de ceramică neagră din 
Marginea-Rădăuți — în loc să 
încurajeze dezvoltarea prototi
purilor autentice, deosebit de valo
roase care se produceau în trecut 
acolo, a influențat în rău produc
ția acestora. Modelele noi alese — 
de comerț, UCECOM, Cartimex — 
sînt ferchezuite și lustruite bine cu 
forme stilizate și „modernizate", 
ce s-au îndepărtat mult de linia, 
proporțiile și formele tradiționale

din acel sat și nu într-un sens fa
vorabil.

Nu vreau să pledez prin aceasta 
pentru încremenirea formelor o- 
biectelor de artă populară în tipa
rele preexistente, dar socot că mo
dificările ce se aduc și alegerea 
prototipurilor trebuie făcută cu un 
deosebit discernămînt de către o 
comisie în care euvîntul hotărîtor 
să-1 aibă nu merceologii, ci spe
cialiști în artă populară și artiști 
de frunte, care să rețină valorile 
noi, veritabile, perfecționarea au
tentică și să nu îngăduie aluneca
rea spre o „modernizare" factice 
și de prost gust.

în această ordine de idei, soco
tim deosebit de potrivită inițiativa 
luată de Fondul Plastic de a pre
zenta obiecte produse de meșteri 
populari — ceramică, lemn etc — 
într-un stand deschis de curînd la 
Muzeul Satului. începutul ar tre
bui continuat și lărgit, pentru a 
înlocui treptat produsele nereuși
te, care mai există pe piață, cu 
obiecte reprezentative pentru fol
clorul actual, aduse direct de la iz
vorul lor adevărat. Lărgirea posi
bilităților de prezentare și desfa
cere ar duce treptat la creșterea 
comenzilor și reînviorarea activi
tății artiștilor populari, la încura
jarea continuării și transmiterii 
meșteșugului lor. Si acolo unde fi
rul tradiției de calitate s-a pier
dut. în parte sau chiar total, unde 
nu mai există creatori autentici,

(Continuare în pag. a III-a)

Duminică dimineața, tovarășul 
Ciu En-lai, vicepreședinte al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, însoțit de membrii 
delegației de partid și guverna
mentale chineze, a plecat într-o 
vizită pe litoral.

împreună cu oaspeții au plecat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Mihai Dalea 
și Aurel Duma, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pe
kin, precum și alte persoane ofi
ciale.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, au fost prezenți tovarășii 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Rău- 
tu, precum și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și secretari ai C.C. al P.C.R.

La ora 9,15 avionul special a so
sit la Constanța. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele tova
rășilor Mao Tze-dun, Nicolae 
Ceaușescu, Ciu En-lai și Ion Gheor
ghe Maurer. Urarea „Bine ați ve
nit, scumpi oaspeți" era înscrisă în 
limbile română și chineză. în adie
rea brizei fluturau drapelele de 
stat ale celor două țări.

în aclamațiile și uralele mulțimii 
aflate pe aeroport, din avion coboa
ră tovarășii Ciu En-lai, Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Mihail Dalea și persoanele 
oficiale chineze și române care îi 
însoțesc.

Tovarășul Constantin Mîndrea- 
nu, prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.C.R., urea
ză oaspeților un călduros bun ve
nit.

După obiceiurile tradiționale ale 
ospitalității românești, bătrînul 
Gheorghe Dordescu, din comuna 
Mihail Kogălniceanu, oferă oaspe
ților pîine și sare ; pionieri le dă
ruiesc buchete de flori.

De la aeroport coloana de ma
șini se îndreaptă spre Constanța 
și spre stațiunile de pe litoral. Pe 
întreg traseul, pe largile bulevarde 
ale Constanței, precum și în comu
nele Mihail Kogălniceanu. Ovidiu, 
Lazu, Agigea — mii și mii de ce
tățeni din aceste localități, precum 
și numeroși oameni ai muncii a- 
flați la odihnă salută cu entuziasm

pe oaspeți și pe conducătorii noștri 
de partid și de stat, flutură stegu- 
lețe române și chineze, aștern flori 
în calea mașinilor.

Tovarășii Ciu En-lai și Nicolae 
Ceaușescu, aflați într-o mașină 
deschisă, răspund cordial ovațiilor 
mulțimii.

La intrarea în Constanța privi
rile sînt atrase de cele mai noi clă
diri ale orașului: complexul Tomis 
Nord, în plină construcție, Tomis I, 
II și III, creații ale ultimilor ani, 
care toate la un loc vor însuma în 
prima etapă peste 6 000 de aparta
mente.

Mamaia, „perla Mării Negre", 
strălucește sub razele soarelui de 
iunie. Coloana de mașini se oprește 
în dreptul celei mai înalte clădiri 
a stațiunii — hotelul „Parc". în hol, 
în fața machetei, tov. Gheorghe 
Dumitrașcu, arhitectul șef al orașu
lui Constanța, prezintă oaspeților 
planul de construcție și dezvoltare 
a stațiunii. Oaspeții sînt invitați a- 
poi să admire panorama întregii 
stațiuni de pe terasa hotelului. 
Vasta fîșie de nisip strălucitor a 
Mamaiei cunoaște o intensă ani
mație. în prezent, la Mamaia se 
odihnesc, în condiții optime de 
confort, mii de oameni ai muncii 
din țară și turiști de peste hotare.

Premierul Ciu En-lai și ceilalți 
oaspeți chinezi au cuvinte de înaltă 
apreciere pentru frumoasa sta
țiune.

...Urmează un popas la Muzeul 
regional de arheologie din Con
stanța. Bogatele colecții, mărturii 
grăitoare ale străvechii culturi de 
pe aceste meleaguri, sînt prezen
tate de prof. Vasile Canarache, 
directorul muzeului.

Tovarășul Ciu En-lai se inte
resează despre diferitele exponate, 
aduce elogii culturii milenare și 
celei contemporane a poporului 
român.

Vizita continuă de-a lungul lito
ralului spre sud. Oaspeții privesc 
pe parcurs moderna gară de că
lători, construcțiile din noul car
tier al marinarilor; în depărtare 
se vede pădurea de catarge și ma
carale a portului.

La trecerea prin stațiunea Efo
rie Nord rețin atenția marile an
sambluri de odihnă, care se îm
bină armonios cu vile cochete, pa
vilioane de băi, noul hotel „Eu
ropa", complexe de deservire, spa
ții verzi.

Coloana de mașini se oprește Ia 
reședința rezervată înalților oas
peți, pe malul mării.

*

Duminică la amiază, Comitetul 
regional al P.C.R. și. Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al regiu
nii Dobrogea au oferit un dejun 
în onoarea tovarășului Ciu En-lai, 
vicepreședinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze și a celorlalți 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale chineze.

Primul secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.C.R., Con
stantin Mîndreanu, a toastat pen
tru dezvoltarea prieteniei româno- 
chineze, în sănătatea tovarășului 
Ciu En-lai și a celorlalți oaspeți și 
a urat noi succese în opera de con
struire a socialismului în R. P. Chi
neză.

Răspunzînd acestor urări, pre
mierul chinez a ridicat paharul 
pentru prietenia frățească și cola
borarea între cele două popoare, 
pentru înflorirea regiunii Dobro
gea și a orașului Constanța, în să
nătatea tuturor celor prezenți.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

CONTINUAREA CONVORBIRILOR 
ÎNTRE DELEGAȚIILE DL PARTID

SI GUVERNAMENTALE «
în cursul zilei de duminică, la 

Eforie Nord au continuat convor
birile oficiale între delegațiile de 
partid și guvernamentale română

ROMANĂ SI CHINEZĂ
1

și chineză. Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă - cordială, 
tovărășească.

Lucrări de extindere 

la Uzina de aluminiu 

Slatina
La Uzina de aluminiu Slatina au 

început lucrările de dezvoltare a 
capacităfilor de producfie. Secțiilor 
de electroliză li se va adăuga o 
nouă hală în care se vor produce, 
conform prevederilor din proiect, 
25 000 tone aluminiu. Pînă acum, 
constructorii au turnat fundațiile 
stilpilor și au început asamblarea 
fermelor metalice. Pentru realizarea 
stîlpilor pe șantier au fost conce
pute și realizate cofraje speciale 
metalice care permit scurtarea 
termenelor de execufie. A început 
și construcfia obiectivelor care vor 
deservi noua hală : cuptorul de 
coacere anozi și secția redresorilor 
cu siliciu. La ambele, lucrările sînt 
avansate.

Planul de dezvoltare a uzinei de 
aluminiu mai prevede dotarea ac
tualei turnătorii cp încă 3 cuptoare 
dintre care unul electric, două noi 
silozuri de alumină, o stafie de 
compresoare și alte construcții. Pro
iectele sînt tăcute în tară. Peste 70 
la sută din volumul utilajelor și a- 
gregafelor vor fi produse de în
treprinderi românești. (Agerpres)

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE:

BARITINA DE LA OSTRA
Praful alb-cenu- 

șiu, mătăsos la pi
păit și greu în ace
lași timp, pe care-l 
folosesc în canti
tăți destul de mari 
sondorii la noroaie
le de foraj, este ba- 
ritina sau concentra
tul de sulfat de ba
riu. Această sub
stanță minerală este 
folosită și în indus
tria chimică (la fa
bricarea unor vop
sele), în industria 
hîrtiei, în procesul 
de preparare umedă 
a unor cărbuni. Pînă 
acum cîțiva ani în in
dustria noastră se fo
losea baritină din im
port.

In urma cercetă
rilor făcute, geologii 
au descoperit un ză- 
cămînt la Somova, 
iar recent un altul în 
creierii Carpaților 
Orientali, nu depar
te de masivul Ra- 
răului. Situat în a- 
propierea localității 
Ostra, la altitudinea 
de circa 1 000 m, a- 
cest zăcămînt de ba- 
rittnă are dimen

siuni importante. In 
zăcămîntul de aici 
s-au descoperit și de
limitat incluziuni de 
vitferit (carbonat de 
bariu) ce prezintă in
teres pentru indus
tria chimică.

Recent s-a trecut la 
exploatarea și pre
lucrarea baritinei de 
la Ostra. In mo
mentul de față pe un 
front de lucru provi
zoriu se lucrează cu 
cîteva excavatoare. 
Pentru viitoarele lu
crări de exploatare 
pe scară industria
lă, se prevede a- 
menajarea unei mari 
cariere înzestrate cu 
foreze de perforat 
găuri lungi de mină 
(pentru pușcarea în 
masiv), excavatoare 
și autocamioane. Din 
carieră minereul va 
fi transportat spre 
complexul de prepa
rare a baritinei. Aici 
cele două linii telmo- 
logice sînt alcătuite 
din stație de recep
ție, silozuri, instala
ția de concasare, uti
laj de măcinare,

flotația pentru sepa
rarea sterilului, sec
ția de filtre pentru 
îndepărtarea apei, 
cuptoarele . de calci- 
nare și secția de îm
pachetare mecaniza
tă. Prin prepararea 
minereului se obține 
un concentrat care 
conține cel puțin 91 
la sută baritină. In
stalațiile vor intra 
în funcțiune parțial 
spre finele anului 
1968 și vor lucra la 
întreaga capacitate 
în 1970. Pentru mun
citori se construiește 
o colonie de locuințe 
alcătuită din 350 de 
apartamente, unități 
comerciale etc.

Deoarece în apro
piere se află și în
treprinderea de pre
parare a minereului 
complex de la Leșul 
Ursului se prevede 
amenajarea și fo
losirea în comun a 
utilităților de deser
vire — alimentarea 
cu energie, cu apă, 
dotările social-admi
nistrative.
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MIHAIL KOGĂLNICEANU
/

prodigioasă figură de patriot

Acum 75 de ani, la 20 Iunie 1891, 
se stingea din viată Mihail Kogăl
niceanu, patriot înflăcărat, luptă
tor consecvent pentru eliberarea 
națională și socială a poporului 
nostru, una dintre cele mai mari 
personalități ale vieții politice, so
ciale și culturale românești din 
secolul trecut.

Născut la Iași, în 1817, Mihail 
Kogălniceanu a trăit în epoca de 
mari transformări sociale în de
cursul căreia poporul nostru a 
înfăptuit revoluția din 1848, a rea
lizat unirea Moldovei cu Munte
nia, a sfărîmat regimul feudal, a 
făurit și consolidat statul national 
si a dobîndit. prin lupta cu arma 
in mină, independenta.

Strălucit om politic, el a avut 
un rol de prim ordin în aceste 
evenimente de însemnătate esen
țială pentru formarea națiunii 
române și dezvoltarea ei pe calea 
progresului, ca și în înfăptuirea 
reformelor economice, sociale din 
anii domniei lui Cuza, care au 
marcat pași importanți în moder
nizarea României. Personalitate 
prodigioasă a vieții culturale, 
numele său e indisolubil legat de 
începuturile istoriografiei noas
tre moderne, cultivarea limbii 
literare și a literaturii originale, 
răspîndirea culturii, dezvoltarea 
ziaristicii progresiste militante.

Este incontestabil că fiecare în 
parte dintre trăsăturile și activită
țile menționate mai sus ar fi fost 
de-ajuns pentru a-i înscrie pe 
veci numele în cartea de aur a is
toriei patriei, a-i da dreptul la re
cunoștința urmașilor. Mintea atot
cuprinzătoare, încrederea în popor, 
patriotismul înflăcărat au fost sur
sele care au alimentat și au dat 
marile ei dimensiuni personalității 
lui M. Kogălniceanu. Nicolae Iorga 
îl socotea ca fiind, dintre oamenii 
de stat, „cel mai mare conducător 
cultural și politic pe care l-au avut 
românii în epoca modernă".

Provenind din categoria social- 
politică a boierimii liberale, a- 
propiată de burghezie prin în
deletniciri și concepție, M. Kogăl
niceanu a depășit limitele clasei 
căreia i-a aparținut. Deși, spre 
deosebire de Nicolae Bălcescu, nu 
s-a ridicat pînă la înălțimea de 
cugetare social-filozofică a mare
lui democrat revoluționar mun
tean, în momente cruciale pentru 
viata poporului român el a știut 
să înțeleagă cerințele noi ale dez
voltării sociale, s-a situat, alături 
de alte personalități de seamă ale 
epocii, în fruntea luptei pentru li
bertatea și propășirea patriei.

★
M. Kogălniceanu a fost una din 

figurile proeminente ale revolu
ției din 1848 în Moldova, unul din
tre cei mai dîrji și înflăcărați 
luptători pentru unitatea națio
nală. El vedea în unirea — întîi a 
Moldovei și Tării Românești, dar 
aceasta ca un prim pas pe calea 
formării statului național unitar 
român — chezășia salvării na
ționale, a formării și dezvoltării 
națiunii române. înfăptuirii aces
tui imperativ istoric și deziderat 
fierbinte al întregului popor ro
mân i-a consacrat el activitatea 
sa. nu numai ca istoric și teoreti
cian. dar și ca militant politic și 
om de stat.

M. Kogălniceanu înființează, în 
1840, revista „Dacia literară". 
Deschizîndu-și, în 1843, cursul 
său de istorie națională, la 
Academia Mihăileană din .Iași, 
el îi îndeamnă pe munteni și mol
doveni. ardeleni, bănățeni să se 
considere ca făcînd parte dintr-o 
„singură și aceiași nație" și arăta 
că îșl va consacra prelegerile sale 
acestui tel. îneît să deștepte ....un
duh de unire mai de aproape între 
toate ramurile neamului românesc 
ți un interes mai viu pentru nație 
și patrie".

Mișcarea revoluționară din 1848, 
între ai cărei fruntași se numără, 
îi va prilejui formularea Dorințelor 
partidei naționale și a Proiectului 
de constituție, programe ale trece
rii de la feudalism la societatea 
modernă, burgheză. în care o dată 
cu abolirea clăcășiei și efectuarea 
unor adînci prefaceri sociale, e pro
clamată necesitatea unirii ca „cheia 
bolții, fără care s-ar prăbuși tot 
edificul național".

La mijlocul veacului tre
cut, cînd lupta pentru unire 
intră într-o fază decisivă. M. Ko
gălniceanu devine conducătorul de 
necontestat al unionistilor. în- 
cepînd cu octombrie 1855, editează 
„Steaua Dunării", el devine ade
văratul suflet al Divanului _ad- 
boc. în care atît de clar s-au făcut 
auzite, prin glasul său. năzuințe
le poporului : „Unirea Principate
lor într-un singur stat este fi
rească. legiuită și neapărată, pen-

tru că în Moldova și Valahia, sîn- 
tem același popor, omogen, identic, 
ca nici un altul, pentru că avem 
același început, același nume, ace
iași limbă, aceiași religie, aceiași 
istorie, aceiași civilizație, aceleași 
instituții, aceleași legi și obiceiuri, 
aceleași temeri și aceleași speranțe, 
aceleași trebuințe de îndestulat, a- 
celeași hotare de păzit, aceleași 
dureri de trecut, acelaș viitoriu de 
asigurat, și, în sfîrșit, aceeaș misie 
de îndeplinit". Cînd, în 1859. va a- 
vea bucuria să vadă înfăptuită u- 
nirea prin îndoita alegere a lui 
Alex. I. Cuza, îi va cere acestuia să 
fie omul epocii, să nu uite că „dacă 
cinci zeci de deputați te-au ales 
Domn, însă ai să domnești peste 
două milioane de oameni".

Ca prim ministru al României, 
acționînd în înțelegere cu 
I. Cuza, el a avut o 
tribuție hotărîtoare în 
rea și înfăptuirea unor reforme 
progresiste de mare însemnătate 
pentru înlăturarea unor rînduieli 
feudale, formarea pieței naționale 
și dezvoltarea economică a tării. 
Printre aceste reforme au fost eli
berarea țăranilor clăcași și împro
prietărirea lor ; secularizarea ave
rilor mînăstirești, prin care au 
fost redate patriei întinse pămîn- 
turi, modificarea sistemului electo
ral prin care s-a asigurat lărgirea 
participării cetățenilor la viata po
litică.

El a considerat împroprietărirea 
ca pe o problemă vitală, de dezle
garea căreia „atirnă însăți soarta 
nației noastre". Adresîndu-se ma
rilor boieri potrivnici reformei, el 
le spunea că „două mii de boieri 
nu fac o nație", că „boierismul și-a 
trăit timpul", că fără țărani „nu 
veți putea apăra nici patria", căci 
de ce țăranul „și-ar iubi și și-ar 
apăra o patrie unde el nu are nici

Alex. 
con- 

initie-

un drept, ci numai îndatoriri și 
sarcini". Deși parțială, limitată, 
reforma agrară din 1864 a rămas 
înscrisă in istoria noastră ca un 
act de mare însemnătate, care a 
deschis drum dezvoltării capitalis
mului, a stimulat creșterea forțe
lor de producție ale tării, mersul 
înainte al societății.

M. Kogălniceanu a militat pen
tru dezvoltarea industriei și a co
merțului, a proiectat înființarea 
unei politehnici, a unei școli pen
tru poduri, șosele, arhitectură și 
exploatarea minelor, în dorința, ex
primată în 1850, „de a nu mai fi 
tributari străinilor", a luptat cu ar
doare pentru o politică comercială 
protecționistă, în măsură să apere 
industria năseîndă a tării. „Indus
tria națională... — scria el — pe- 
tutindene s-a considerat ca o mare 
necesitate pentru fiecare țară, ca 
cel mai puternic ram al avuției 
țărei".

Unirea și reformele înfăptuite 
au pregătit condițiile pentru dobîn- 
direa independentei, dorință arză
toare a întregului 
făptuirea căreia au 
triotismul fierbinte, 
hotărîrea lui Mihail

La 9 mai 1877, în 
Ministru de Externe. M. Kogăl
niceanu proclama în parlamentul 
tării : „sîntem independenți, sintem 
națiune de sine stătătoare... Am a- 
juns la scopul urmărit nu de azi, 
ci, pot zice, de secole..." Poporul a 
pecetluit cu sîngele său proclama
ția de independentă, luptînd cu e- 
roism în războiul din 1877 pentru 
înălțarea patriei în rîndul statelor 
de sine stătătoare

★
Proeminent om 

cultură — istoric, 
cist — M. Kogălniceau este auto-

popor, la în- 
contribuit pa- 
capacitatea și 
Kogălniceanu. 

calitate de

ale Europei.

de știință și 
scriitor, publi-

„DE LA OAȘ
LA TlRNAVE"
Turneul Ansamblului

din Tîrgu-Mureș

de Stat

Datorie

de recunoștință

Acea datorie de re
cunoștință pe care, 
după cum constata 
cu amărăciune și re
voltă Nicolae Iorga 
în urmă cu treizeci 
de ani, oficialitatea 

> încă a- 
Mihail 
e îm- 

de po-

nu o plătise 
mintirii lui 
Kogălniceanu, 
plinită astăzi 
porul României socia
liste, prețuitor al ma
rilor servicii aduse 
de luptătorul demo
crat cauzei propășirii 
și înfloririi

Insușindu-și 
înaintate ale 
lui său, el a 
pentru 
lor, consecvent, cu
rajos, fără să-l abată 
în convingeri și să-l 
intimideze în bătăliile 
pe care le-a purtat 
mai mult de jumăta
te de veac, atacurile 
pornite din tabăra 
vrăjmașilor.

Spunem: din tabă
ra vrăjmașilor ji nu 
a adversarilor, de
oarece, datorită pozi
țiilor pe care s-a a- 
flat, intereselor pe 
care le-a apărat și 
acelora pe care le-a 
combătut, Kogălni
ceanu a atras asu- 
pră-i ura înverșunată 
a tagmei posesorilor 
de privilegii. „Ești 
de-al clasei noastre 
și te ridici împotriva 
noastră, domnule!" 
răcneau moșierii și-n 
Adunare și oricînd îl i

patriei, 
idei 

timpu- 
militat 

promovarea 
consecvent,

Ion PAS

prindeau la strivitoa
re, bălăbănindu-și di
naintea ochilor lui 
ciubucele. „Te-ai luat 
după franțuzul care 
zice că proprietatea e 
o hoție și vrei s-o 
desființezi; să ne des
ființezi. Află că, pînă 
să izbîndești dumnea- 
tale, boierule care 
umbli cu prințipuri 
comunistice, te-om 
desființa noi".

în afara categoriei 
detractorilor, care au 
continuat să-l pone
grească și după moar
te, pe Kogălniceanu 
l-a însoțit în viață 
prețuirea masei mari 
a poporului.

Cu deosebire l-a 
însoțit recunoștința 
robilor de pe ogoare, 
pe care s-a străduit 
să-i scoată de sub 
jugul exploatării pro
prietarilor și să-t facă 
stăpîni pe pămîntul 
pe care îl munceau.

A rămas credincios 
legămîntului pe care 
îl făcuse în tinerețe 
că „răul și minciuna 
nu vor găsi niciodată 
fîn el) un apărător" 

Proiectînd în repe
tate rînduri luminile 
admirației asupra im
punătoarei personali
tăți a lui Kogălnicea
nu, Iorga arăta, în

1906, la cincisprezece 
ani 
din 
lui, 
rea 
politic „care, văzînd o 
neclintită și luminoa
să țintă, merge în
drăzneț către dînsa, 
înfruntind dușmanii, 
mișcînd din loc piedi
cile, primind în piept 
primejdiile cu sigu
ranța că, pierind chiar 
în cale, tot drumul ce 
a putut să-l facă e 
cîștigat pentru urmașii 
ce vor veni neapărat 
după vitejia lui".

Nu e, intr-o epocă 
atît de frămîntată, cu 
implicații și urmări 
care, în ciuda contra
dicțiilor și opreliști
lor, au dus mai de
parte mersul istoriei, 
eveniment căruia Mi
hail Kogălniceanu să 
nu-i fi adus contribu
ția excepționalului său 
talent și a neînfrica
tei sale dîrzenii.

Continuatori ai 
dițiilor de luptă 
poporului român, 
cunoscînd marile 
rite ale celor < 
plini de curaj și ab
negație, s-au dăruit 
luptei pentru drepta
te. progres și bună 
stare, aducem, la îm
plinirea a trei sferturi 
de veac de cînd Mi
hail Kogălniceanu s-a 
stins din viață, me
moriei sale, omagiul 
iubirii și respectului.

după săvîrșirea 
viață a luptătoru- 
că el era întrupa- 
ideală a omului

tra- 
i ale 
, re- 
me- 

care,

fi

Teatrul de stat de operetă (la Teatrul 
Herăstrău) : Mam-de vară din parcul 

zelle Nitouche — 20.
• Teatrul Național L Caragiale"
(sala Studio) : O FEMEIE CU BANI — 
20.
• Teatral „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din str. Al. Sabia nr. 76 A) : CA
ZUL OPPENHEIMER - 19.30.

| CINEMA |
A COLIBA UNCHIULUI TOM - film 
pentru ecran panoramic : Patria.
A ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Republica, Bucu
rești, Patinoarul „23 August". Grădina 
„Doina", Feroviar, Aurora.
A FANTOMAS — cinemascop : Lucea
fărul. Festival (rulează și la grădină), 
Arenele Libertății, Stadionul Dinamo, 
Modern.
A MANDY : Cinemateca - 19: 21.
A DRAGOSTEA ȘI MODA : Capitol 
(completare Tractorul ’66; rulează si la 
grădină).
A SERBĂRILE GALANTE : Lumina, Gră
dina „Progresul", Gloria
Ninge), Rahova (completare 
ducătorilor de partid șl de 
giunea Suceava : rulează și 
A ACȚIUNEA 
scop : Victoria.

înfrățirea
Congresul

MODA și

între po- 
sindicate-

FANFAN

(completare 
Vizita con
stat în re
ia grădină). 

„ZIMBRUL" — cinema-

• DESENE SECRETE : Central (comple
tare Fata cu părul lung).
• WINNETOU (seria a H-a) : Union.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
• IN GENUNCHI MA ÎNTORC LA 
TINE : Doina, Dacia (completare Trac
torul ’66).
• INSULA PĂSĂRELELOR — LUMEA 
ÎNSETATĂ — IMPRESII NOCTURNE — 
ANIMALE MARINE SEDENTARE — 
UVERTURA — PLASTICA IN PARC : 
Timpuri Noi.
• OMICRON : Giuleștl (completare 
Știință și tehnică nr. 12), Flacăra (com
pletare Congiesul sindicatelor), Miorița, 
Floreasca (la ultimele două completarea 
Tractorul ’66).
• INSPECTORUL : 
poare (completare 
lor).
• DRAGOSTEA Șt
LA TULIPE : Excelsior.
A CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : 
Buzesti (rulează și la grădină).
• VISCOLUL : Crîngași (completare 
Doi).
• FIII „MARII URSOAICE" — cinema
scop : Grivița (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea 
Iași), Tomis (rulează și Ia grădină).
A FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : 
Bucegi (completare Vizita conducători
lor de partid și de stal în regiunea Su
ceava ; rulează și Ia qrădină), Popular 
(completare Cartiere noi în București). 
A OLD SHATTERHAND — cinemascop: 
Unirea (rulează și la qrădină).
A SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ : Vitan (completare Pavlik).
A FANFAN LA TULIPE : Arta (rulează

rul unor lucrări de mare valoare 
consacrate istoriei limbii și litera
turii române.

Influența ideilor revoluției fran
ceze și ale școlii romantice, recep
tată de el sistematic și în cursul 
studiilor din străinătate îndeosebi, 
angajarea practică în activitatea 
politică tumultuoasă, în lupta 
pentru progres au fost factori 
esențiali în crearea unei con
cepții pe temeiul căreia el s-a 
afirmat ca unul dintre făuritorii 
istoriografiei noastre moderne. M. 
Kogălniceanu a pus bazele unei 

studiul 
afirmat 
noastră

concepții înaintate în 
fenomenelor istorice, a 
printre primii în țara 
necesitatea studierii rolului mase
lor în făurirea istoriei ; deși nu a 
deslușit clar, științific, motorul dez
voltării istorice, deși nu s-a ridicat 
pînă la înțelegerea pe care o avea 
N. Bălcescu asupra rolului 
luptei de clasă, el a privit istoria 
patriei ca istorie a poporului : 
„Pînă acum — spunea M. Kogălni
ceanu, în cuvîntul din 24 noiem
brie 1843 pentru deschiderea cursu
lui de istorie națională, — toți cei 
ce s-au îndeletnicit cu istoria na
țională n-au avut în privire decît 
biografia Domnilor, nepomenind 
nimica de popor, izvorul a tuturor 
mișcărilor și isprăvilor și fără care 
stăpînitorii n-ar fi nimica". Din 
punct de vedere metodologic, M. 
Kogălniceanu depășește pragmatis
mul. t.recînd de la nararea faptelor 
la înfățișarea înțelesului lor, a cer
cetării raporturilor de cauzalita
te. De altfel, el va acorda 
o mare însemnătate editării izvoa
relor documentare, publicînd acte 
și documente în „Arhiva româ
nească". fragmente din cronicile 
românești privitoare la istoria uni
versală. iar între 1845 și 1852 vor 
vedea lumina tiparului. în trei vo
lume, Letopisețele Moldovei.

în concepția lui M. Kogălnicea
nu istoria avea o înaltă funcție so
cială, ea trebuia folosită, respec- 
tînd adevărul, ca o armă pentru 
întărirea conștiinței naționale, pen
tru înfăptuirea năzuințelor po
porului de unire și independentă. 
Istoria, sounea el, este „paladiul 
naționalității" noastre, „trebuința 
istoriei patriei ne este neapărată 
chiar pentru ocrotirea drepturilor 
noastre...", căci „începutul nostru 
ni s-a tăgăduit, numile ni s-â pre
făcut, pămîntul ni s-a sfîșiat. drep
turile ni s-au călcat în picioare" 
(Cuvînt pentru deschiderea cursu
lui de istorie națională...).

M. Kogălniceanu definește Isto
ria națională ca o istorie a Mol
dovei. Munteniei și Transilvaniei, 
în împrejurarea că românii au tră
it dezmembrați. în provincii sepa
rate. „în neunirea lor. — arată el 
— trebuie să vedem izvorul tutu
ror nenorocirilor trecute".

Contribuția importantă a lui M. 
Kogălniceanu la dezvoltarea vieții 
culturale românești și-a găsit 
concretizare în însemnări de călă-i 
torie. memorialistică, schițe de1 
moravuri ca Fisiologia provincia
lului din Iași, scrisori, nuvele, 
teatru ; ca director al Teatrului 
National din Iași a acționat cu 
spirit patriotic si sensibilitate ar-i I 
tistică pentru dezvoltarea drama- I 
turgiei românești, a artei și cultu
rii naționale,

* IM. Kogălniceanu a dorit o Ro- I 
mânie unită, independentă, moder-. ■ 
nă, puternică. în stare să joace în | 
lume rolul la care îi dădeau drep- | 
tul jertfele și virtuțile poporului. 
Munca noastră pentru înflorirea I 
patriei socialiste, pentru continua-!I 
rea pe o treaptă superioară a totî g 
ceea ce s-a înfăptuit valoros în!| 
trecut, este cel mai înalt omagiu ■ 
adus acelor figuri ale istoriei ale că-' I 
ror vieți și opere sînt adînc săpate [ 
în conștiința poporului nostru — ca: 
viața și opera lui Mihail Kogalni-i l 
ceanu.

I 

o ai Mea- . 
Socialiste I

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 

na |

L. BOICU
cercetător științific la Institutul 
de istorie și arheologie al Aca
demiei Republicii f 
România, Filiala lași

și la grădină), Melodia, Flamura (la ul
timul cinematograf completarea Ninge).
• PRINȚESA PĂUNITĂ : Munca (com
pletare Ciufulici).
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Moșilor 
(completare Duminică Ia țară).
A BARCAGIUL - cinemascop : Cosmos 
(completare Energia).
• AVENTURA : Viitorul.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULU1 — cine
mascop ■ Colentina (completare Un bloc 
neobișnuit).
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Volqa.
• PARCAREA INTERZISĂ : Proqresul 
(completare Katiușa).
• NOAPTEA IGUANEI : Lira (rulează 
și la grădină).
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — 
cinemascop : Drumul Sării (completare 
Vizita în Republica Socialistă România 
a președintelui losip Broz Tito).
• HAIDUCII - cinemascop * Ferentari 
(completare Culori în pictură).
• HAI. FRANȚA ! : Cotrnceni (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea
• GENTLEMANUL 
cinemascop : Pacea 
iarna triumfă)
• EU SÎNT CUBA
ziția* — Piața Scînteii.
• LOVITURA DE PEDEAPSĂ : Grădina 
„Colentina".
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — 
cinemascop : Grădina .Aurora".
• AMERICA, AMFRICA - ambele 
serii • Grădina .Moșilor"
• LA PATRU PAȘI DE INFINIT : Gră
dina ..Proorp^ul-Parc"
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDĂH.IAN — ci
nemascop : Grădina „Vitan".

Iași).
DIN COCODY — 
(completare Ctnd

1 : Grădina „Expo-

Cucerind cu nenumă
rate prilejuri simpatia 
publicului bucureștean, 
Ansamblu] de stat de 
eîntece și jocuri din Tg. 
Mureș a poposit de data 
aceasta în sala Teatrului 
de Operetă, oferindu-ne 
joi seara un reușit spec
tacol muzical-coregralic. 
Intitulat sugestiv „De la 
Oaș la Tîrnave" între
gul program este puter
nic inspirat de arta popu
lară din Căpîlna de Jos, 
[bănești. Sic, Oaș, păs
trătoare ale bogăției 
folclorului nostru. Pre
gătit special pentru tur
neu, rodat la Tg. Mu
reș, aplaudat cu căldură 
la București, acest fru
mos spectacol va fi pre
zentat și în cîteva loca
lități ale litoralului.

Găsind o ingenioasă 
formulă de prezentare, 
aducînd pe scenă un a- 
devărat vîrtej al cîntu- 
lui, jocului și costume
lor, compozitorii și core
grafii, culegînd cu grijă 
motive muzicale și de

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I

alcătuit scenete 
pitoresc, într-o 
armonioasă îm- 
cotidianului cu

de 
de 

mo-

dans, au 
pline de 
alertă și 
binare a
tradiționalul, ca de pil
dă în suitele de dansuri 
populare românești Tă
ietorii de lemne și Bal la 
Rușii-Munți. Floarea 
colt sau în Suita 
dansuri populare
qhiare din Sic. Coregra
fia plină de fantezie, ca 
și comentariul orchestral 
adecvat al acestor sce
nete, au sugerat atît as
pecte ale muncii desfă
șurate cu elan pe plaiuri 
ardelene, cit și draqosiea 

a
Mureș

rînt și joc 
de pe

impre- 
care a

bună
corul, 
lucrările Tră-

pentru 
locuitorilor 
și Tîrnave.

O foarte 
sie a lăsat 
interpretat
iască Republica Socialis
tă de Teodor Bratu, pie
să străbătută de accente 
viguroase ce îndeamnă 
la izbînzi viitoare. nn 
adevărat imn de slavă

închinat partidului, emo
ționantele prelucrări 
Mărc/ăiintul înflorește și 
Floricică de cicoare de 
Dinu Stei ian ș.a. Corul 
a avut, de asemenea, o 
inepuizabilă participare 
alături de orchestră. în
tregind 
original 
muzical 
populare.

Contribuind la realiza
rea diversității specta
colului, transformată 
„ad-hoc* în taraf, or
chestra a acompaniat cu 
însuflețire pe soliștii de 
muzică populară româ
nească și maghiară —

Lorant

intr-un viu șt 
dialog fondul 
al dansurilor

Olivia Fodof, Vasile 
Contu, Alexandru Szel- 
yes, Marta Sajgd, Elisa- 
beta Toth,

Judit Birtalan,
Szalman și Gyula Szar- 
vady au asigurat condu
cerea muzicală. La reu
șita spectacolului au 
contribuit în egală mă
sură regia (Sândor Las- 
zlo). coregrafia 
kos Istvan și 
Denes), recuzita 
rurile simple și 
realizate, costumele (Irma 
Orban) de tinută și colo
rit sobru.

(Domo- 
Szekely 
și deco- 
ingenios

Constantin RASVAN

DIN PROGRAMUL

EMISIUNILOR RADIOFONICE
(20-26 IUNIE 1966)

PROGRAMUL I : Buletin 
de știri (5,00). Program 
muzical de dimineață 
(5,06). „Transmitem pen

tru sate" (6,15). Continuarea programului muzical de
dimineață (6,22). Salut voios de pionier (7.45) La mi
crofon, melodia preferată (8,30). Pagini din opereta 
„Fiica d-nei Angot" de Lecocq (9.35). Tabăra de munte 
— nouă piese pentru pian de Hilda Jerea (9.45). Emi
siune literară pentru școlari: „Oaspeți în studio" — la 
microfon scriitorul Radu Tudoran (10,30). Matineu de 
operă. Pagini din „Lakmâ" de Delibes (12.10). Program 
pentru iubitorii muzicii populare (13,30). Dansuri din 
operete românești (14,50). Un sat cu Vechi tradiții ar
tistice : Drăguș-Făgăraș (15,00). Caleidoscop muzical 
(15,21). Actualitatea teatrală (17.15), Medalion muzical : 
Elly Roman (17,40). în jurul globului (18,03) Ritmurile 
cincinalului (18,30). Odă vitejilor : „Decebal, fiul lui 
Scorilo". Evocare radiofonică de Alexandru Mitru 
(19,00). Pe malul mării — muzică ușoară (19.30). Radio- 
gazeta de seară (20,00). PROGRAMUL II : Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier (7.30) Din albumul muzicii de 
estradă (8.00). Cu scrisorile în față. Emisiune de Ștefan 
Luca (10,10). Rapsozi ai cîntecului nostru popular 
(10,40). Actorii... și muzica ușoară (12.25). Buletin de 
știri (13,00). Concert de prînz (14,30). Pavană și toccata 
din Suita pentru pian de George Enescu (17.30) So
natele pentru violoncel și pian de Beethoven interpre
tate de Mstislav Rostropovici și Sviatoslav Richter 
(18,00). Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(18,20). Buletin de știri (19.00). Teatru radiofonic — Ifi- 
genia în Taurida de Euripide (19,30). Rapsodia română 
de Sabin Drăgoi și Simfonia I în Fa maior de Ion Du
mitrescu (21,45). Moment poetic. Inscripții majore. Ver 
suri de Geo Bogza 122.30)

PROGRAMUL I : „Trans
mitem pentru sate" (6,15). 
Salut voios de pionier 
(7.45). Tn compania muzi- 

de estradă (9,35). „Minunile lumii au fost numai 7 ?" 
Poemele homerice, prezentare de R. Munteanu (10,30). 
Cu microfonul prin sălile de concert ale Capitalei 
(11,00). Jocuri populare (11,45). Luis Mariano în ope
retă : „Cîntăretul mexican" de Lopez (12,10). „înflo
rești, pămînt al bucuriei" — program de cîntece in
terpretat de formații artistice ale cooperativelor agri
cole de producție (12,30). Tablouri de epocă în muzica 
simfonică românească
(15.20) . Muzică din opera 
în jurul globului (18,03).
Recitalul mezzosopranei Elena Cernei (18.50). Actuali
tatea muzicală (19,10). O melodie pe adresa dumnea
voastră (20.55). Recitai de orgă : Helmuth Plattner — 
noi înregistrări (22.45). „Inimi pe portativ" — muzică 
ușoară (23.00). - - —
cil de estradă 
să ascultăm ?" 
clorul muzical 
(14,30). Pagini
Radioracheta pionierilor (16,30). Carnet plastic (18.15). 
Pagini cunoscute de muzică ușoară în interoretări or
chestrale (19,03). Amfiteatru literar (19.30). Simfonia I 
de Doru Popovici (19.50). Teatru scurt — .,Apollon de 
Bellac". Comedie de Jean Giraudoux (20.20) Istoria 
muzicii în capodopere. Sonate de Domenico Scarlatti
(21.20) Moment nopfic Nestemate populare (22.30).

M A iR ÎX

(12,45). Caleidoscop muzical 
„Freischiitz" de Weber (16.30). 
Incursiune în cotidian (18.30).

PROGRAMUL II : Din albumul muzi- 
(8,00). „Ce să vedem ? Ce să citim ? Ce 
(8,20). Album folcloric (10.35). Din fol- 
al popoarelor (14,00). Concert de prînz 
din creația lui Ion Vasilescu (15.10).

PROGRAMUL I : Pro
gram muzical de dimi
neață (5,06). „Transmitem 
pentru sate" (6.15). Piese 

pentru pian de Albenitz și Granados (9,45). Itinerar 
folcloric muzical prin regiunile patriei (10,15). Emisiune 
muzicală pentru școlari (10.30). Sonata pentru violoncel 
și pian de George Stephănescu (Radu Aldulescu și Ma
riana Kabdebo) (11,00). Noi cîntece ale compozitorului 
loan Chirescu (12,30). Caleidoscop muzical (15,20). Co
legi de liceu (15,40). Transmisiune sportivă. Fotbal : 
Sferturile de finală ale cupei României (17.00). Radio
gazeta de seară (20.00). Din înregistrările lui Alfred 
Cortot (22,20). „Intră luna prin fereastră" — muzică 
ușoară (22,45). PROGRAMUL II : Din albumul muzicii 
de estradă (8,00). Selecțiuni din opereta „Clivia" de 
Dostal. (10.48). Clasici ai muzicii corale românești : 
Gheorghe Dima (12.00) La plimbare prin București — 
muzică ușoară (12,10). Concert de prînz (14,30). Cîntece 
din folclorul nou și jocuri populare (15.40). Roza vîn- 
turilor (16,30). „Invitație la vals" — piese pentru fan
fară (17.20). Scriitori ai secolului XX : John Steinbeck. 
Prezentare de Radu Lupan (18.10). „Transmitem pen
tru sate" (19,30). Cercul melomanilor (19.50). Gau- 
deamus (emisiune pentru studenți) -- (20,30). Oa
meni de seamă din istoria culturii : Mihail Kogălni
ceanu. (21,30). Moment poetic. (22,30). „Visez cu ochii 
deschiși" —' muzică ușoară

MIERCURI

I

(23.52).
PROGRAMUL I : Pro
gram muzical de dimi
neață (5,40). „Transmitem 
pentru sate" (6,15). Pe a- 

repertoriul Operei de stat 
„Mam-zelle Nitouche" de

ripile valsului (9.35) Din
din Ciui (1100). Opereta
Herve pe scena Teatrului muzical din Constanța (frag-

I

mente) — (12,10). Aici. Craiova (12,30). „Moldovă, mîn- 
dră grădină" muzică populară (13,30). Arii din operete 
(14,50). Coordonate culturale (15,20). Suita în stil 
românesc de Constantin Nottara (15.45). Dinamica in
dustrială (17.20). în jurul globului (18,03) Scară pentru 
tineret (19,00). Radiogazeta de seară (20,00). Cronica 
literară (21,15). Seară de muzică preclasică (23.27).PRO
GRAMUL II : Program de polci (7.45). Selecțiuni din 
operete de Stoltz și Suppe (9.43). Cîntece de pretutin
deni (10.02). Din țările socialiste (11.30) Marii scriitori 
și muzica de operă (12.25). Variațiuni pentru flaut si 
pian de Reynaldo Hahn pe o temă de Mozart (13.20). 
Pe aripile melodiilor — muzică ușoară (13,30). Concert 
de prînz (14,30). Orchestra de muzică populară ă Radio- 
televiziunii (15.30) Concert simfonic (19,30). Moment 
poetic (22.30) Meridiane — melodii (23,40).

PROGRAMUL I : „Trans
mitem pentru sate" (6.15). 
Piese distractive interpre
tate de fanfară (7,15). Sa- 

La microfon, melodia prefe-lut voios de pionier (7.45)
rată (8,30). Folclor muzical din Transilvania (10,05). 
Teatru radiofonic : „Iubire" Comedie de Barta Layos 
(11,15). Caleidoscop muzical (15.20). Noi cîntece alo 
compozitorilor noștri (17,00) In slujba patriei (17.30). 
în jurul globului (18.03). Emisiunea „Atențiune, pă
rinți 1“ (21,15) Din albumul muzicii ușoare românești
(21.30) . Trio în La minor pentru clarinet, violoncel și 
pian de Brahms (22,20). Cîntecele nopții (23,00). PRO
GRAMUL II : Călătorie muzicală prjn regiunile patriei
(8.30) . „Cărți care vă așteaptă": „Versificație modernă' 
de Vladimir Streinu (10,10). Lectură dramatizată : „Ca
lea Victoriei" de Cezar Petrescu (13,30). Cîntece din 
folclorul nou și jocuri populare (15,30) „Ineluș-Invir- 
tecuș" (emisiune pentru cei mici) (16,30). Emisiune li
terară (18,15). Memoria păniîntului românesc : „Pagini 
de reportaj cu caracter istoric" (19,30). Seară de operă: 
„Mefistofele" de Boito (20,08). Moment poetic. Versuri 
la „Coloana infinită" (22,04). Almanah muzical (23,07).

PROGRAMUL 1 : Pro
gram muzical de diminea
ță (5,06). „Transmitem 
pentru sate" (6,15), Salut 

voios de pionier (7,45). „Tineret, mindria țării" -— pro
gram de cîntece (9,35). Piese instrumentale de compo
zitori români (9,45). Din viața muzicală a orașelor pa
triei : Bacău (12,10). Revista revistelor economice — ds 
Emil Burlacu (12,45). Muzică de estradă (14,15). Calei
doscop cultural (15,15). Radiosimpozion (17,20). In jurul 
globului (18,03) Știință, tehnică, fantezie (18.30). O me
lodie pe adresa dumneavoastră țl9,30). „Tonomatul de 
simbătă seara" — muzică de dans (20,55). Ritmuri dragi 
(22,20). PROGRAMUL II : Din albumul muzicii de 
estradă (8,00). Pagini ain istoria liedului Edvard Grieg 
(10,00). Noi înregistrări de muzică populară (12,43). 
Jocuri populare (14,00) „De ce 7 De unde? De cînd?" 
(emisiune pentru copii) — (14,10). Capodopere ale lite
raturii — „Sakuntala" de Calidasa. Prezentare de Eu- 
sebiu Camilar--(17,40) Concertul in La minot pentru 
violoncel și orchestră de Schubert — Cassado, solist 
Gaspar Cassado (19,50). Scriitori la microfon — Maria 
Banuș (20,30). Fragmente din opereta „O noapte la Ve
neția" de Johann Strauss (20,45). File din albumul de 
romanțe (21,35). „Vă invităm la dans" (21,55).

PROGRAMUL I : Concert 
de dimineață (6,05); Ra
diojurnal. Buletin meteo- 
rutier (7.00). Teatru ra

diofonic pentru copii (8,30). „Transmitem pentru sate" 
(10,00). „De la munte la mare". Program muzical pen
tru oamenii muncii aflați la odihnă (11,05). De toate 
pentru toți (12,00). Răspunsuri muzicale la scrisorile 
dumneavoastră (14,15). Buletin de știri (16,00). Radio 
atlas (16,03). Sport și muzică (17,15). Teatru radiofonic : 
„Romeo și Julieta" de Shakespeare (20,15). întilnire pe 
ring — muzică de dans (22,25). PROGRAMUL II : Ra
diojurnal (7,30). Clubul voioșiei (8,00). Orizont româ
nesc — Pagini de reportaj literar (9,30). Opera și in
terpretul preferat (10,15). Transmisiunea concertului de 
închidere a stagiunii dat de corul și orchestra simfoni
că a Filarmonicii de stat „George Enescu" (11,00). în 
pauză : Actualitatea cinematografică în lumea 
canțonetei cu Giuseppe di Stefano (14,10). La microfon 
Satira și umorul (14,30). Luminile rampei : Din spec
tacolele Teatrului de Operă și Balet (15.30). „Vino min- 
dro-n joc" (17,15). Mari cupluri ale iubirii. „Demon’ll 
și Tamara". Prezentare de Romulus Vulpescu (19.45) 
Cîntă Anda Călugăreanu și Elvis Presley (20,45). Radio
jurnal. Sport. (21,00). Romanțe ascultate mereu cu plă
cere (21,15). în lumea operei cu Dan Iordăchescu și 
Virginia Zeani (22,40).
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FOTBAL

Revanșă după 36 de ani

România
Uruguay

Chiar dacă întîlnirea de ieri 
România—Uruguay nu s-a disputat 
într-un cadru oficial, atmosfera ge
nerală, desfășurarea propriu-zisă 
a jocului, au arătat dorința ambe
lor echipe de a se comporta cît 
mai bine, de a obține victoria. Ar 
fi greșit însă să se afirme că din 
această pasionantă luptă pentru 
rezultat, nivelul partidei a avut 
prea mult de suferit; jucătorii — 
interesați de fapt să-și verifice po
tențialul înaintea unor competiții 
de anvergură — au oferit numero
sului public aflat în tribunele sta
dionului „23 August" cîteva fru
moase faze de fotbal, mai ales la 
mijlocul terenului.

Fotbaliștii noștri i-au învins Ieri 
pe uruguayeni, ceea ce înseamnă 
deopotrivă un frumos succes pen
tru actuala generație a fotbalului 
românesc, dar și o satisfacție pen
tru componenții echipei României 
de acum 36 de ani, care, la sfîrșit, 
i-au felicitat pe cei ce i-au revan
șat.

Așa cum ne-a obișnuit în ultimul 
timp. echipa noastră a în
ceput jocul în mare viteză, lansînd 
extremele, mai ales pe Pîrcălab, și 

•pătrunzînd incisiv pînă în apropie
rea porții 
ca ■ chiar 
deschidă 
oaspeților, 
situație 
creată de o centrare a lui Pîrcălab, 
ieri în mare formă. După un con
traatac al uruguayenilor, soldat cu 
un șut în bară tras de Urrusmendi 
(nr 8), echipa noastră preia auto
ritar ofensiva și-și stabilește multă 
vreme jocul în fața careului advers, 
lancu și Dridea primesc pase pre
cise, au poziții bune de șut, dar 
nu nimeresc poarta. Stîngăciile lui 
lancu exasperează pur și simplu ; 
deși se află la numai cîțiva metri 
în fața porții, el ratează absurd 
două ocazii categorice de gol. Nu 
mult după această serie de ratări 
ale jucătorilor noștri, oaspeții în
scriu un gol, anulat de arbitru pe 
rgotiy,. de. ofsaid Noile atacuri ale 
echipfei noastre îi pun în dificul
tate pe uruguayeni. La un corner 
în min. 30, Dridea reia cu capul, 
însă mingea trece de puțin pe lin
gă bara transversală Iată însă că, 
două minute mai tîrziu, la o cen-

adverse. N-a lipsit mult 
în primul minut să 

scorul Taibo. portarul 
a rezolvat, cu greu, o

extrem de periculoasă

Concursul din 19 iunie
F. Ger-

cu fluierul

Ion DUMITRIU

fotbal arbitrajul se 
și... nu cu mîinile.

la timp 
de ieri

Campionatul categoriei B

București
GRIVIȚA ROȘIE

V»

de-a lungul

campionatului

Pe scurt
de peste hotare

pregăti-

la'Wimbledon. La

jucătoare din 30

• în orașul Toledo (S.U.A.) 
au luat sfîrșit campionatele

— Ștefa- 
Fiat 850); 
Iancovici 
Radovici 
Major) ;

Rîmnicu
București).

(U.R.S.S.); 
Mohamed 
(Turcia) ;

Medve- 
Iyanitski

• Boxerul Mimoun Ben Aii 
(Spania) este noul campion 
european 1a categoria „cocoș”, 
în meciul disputat 1a Barce
lona el l-a învins ta puncte 
după 15 reprize pe italianul 
Tommas Galii.

mondiale de lupte libere. Iată 
lista noilor campioni, în ordi
nea categoriilor : Chang (Co
reea de sud)', Aliev 
Kaneko (Japonia) i 
(Iran) ; Mahmut 
Gargiev (Bulgaria) 
dev (U.R.S.S.) și 
(U.R.S.S.).

• Continuîndu-și 
rile în vederea turneului final 
al campionatului mondial de 
fotbal, echipa Portugaliei a 
susținut la Glasgow un meci 
de verificare în compania e- 
chipei Scoției. Portughezii au 
învins cu 1—0 (0—0).

• Astăzi încep tradiționa
lele campionate internaționale 
de tenis de 
competiție participă 128 de 
jucători și
de țări. în cadru! probelor vor 
evolua și jucătorii români Ion 
Tiriac și Ilie Năstase.

• Meciuri amicale de 
fotbal : la Lausanne, echipele 
Mexicului și Elveției, care se 
pregătesc pentru turneul final 
al campionatului mondial, au 
terminat la egalitate : 1—1 
(1—1). Ambele goluri au fost 
înscrise de... mexicani : Pena 
(autogol în primul minut) și 
Padilia (minutul 5).

La Milano, echipa Italiei 
a întrecut cu 1—0 (0—01 se
lecționata Austriei. Unicul 
punct a fost marcat de Burg- 
nich (minutul 73).

• Turul ciclist al Mării 
Marmara a continuat cu des
fășurarea etapei a 3-a: Geli- 
bolu—Eceamb.at (105 km). 
Victoria a revenit bulgarului 
Kotev, cronometrat în 1 h 
57'38" . în clasamentul gene
ral individual conduce Ivan 
Bobekov. (Bulgaria), urmat 1a 
20" de belgianul Wecz.

• A luat sfîrșit dubla întîl- 
nire internațională de atletism 
dintre echipele Angliei și 
U.R.S.S., desfășurată timp de 
două zile la Londra. In 
ambele meciuri victoria a re
venit oaspeților ; 1a mascu
lin scorul a fost de 134—87 
puncte, iar la feminin 71—53 
puncte. Iată cîteva din 
rezultatele înregistrate în ul
tima zi : 
Boutler 
5 000 m 
(U.R.S.S.)

(Anglia) ll"8/10; greutate — 
Press (U.R.S.S.) 17,81 m; su
liță — Popova (U.R.S.S.) 
55,04 m.

• Echipa de fotbal a Bra
ziliei, campioană mondială, a 
sosit. Ia Madrid, unde marți 
va întîini în nocturnă, într-un 
joc de verificare, formația 
Atletico Madrid.

Atac românesc la poarta uruguayenilor
Foto : A. Cartojan

lideră la jumătatea

masculin : 800 m — 
(Anglia) r46"5/10; 
plat — Kudinski 
13'47" s 200 m plat 

— Savciuk (U.R.S.S.) 21"4/10; 
ciocan — Klim (U.R.S.S.) 
69,62 m; 400 m garduri — 
Anisimov (U.R.S.S.) 50'7/10; 
feminin : 100 m plat — Hali

IN SERIA I, ACEIAȘI SEMN 
DE ÎNTREBARE:
PROGRESUL SAU SIIINIA ?» »

Lupta pentru promovare, ce se 
duce între echipele din campiona- 
‘ul secund, continuă încă, deși pînă 
la încheierea întrecerii n-a mai ră
mas decît o singură etapă. Dacă 
din seria a ll-a numele promovatei 
este ca și sigur (după scorul egal 
obținut ieri la Mediaș, Jiul Petrila 
.totalizează 37 de puncte, cu patru 
mai mult decît echipa băimăreană, 
și se poate considera în „A”), 
duelul Progresul—Știinfa, unul din
tre cele mai pasionante de pînă 
acum., se va încheia tocmai dumi
nica viitoare, o dată cu fluierul *i- 
nal al ultimelor meciuri din cam
pionat. Ieri, aceste două formafii 
bucureștene au făcut totul pentru 
victorie, dar rezultatele au fost di
ferite. Jucînd la Cîmpina, studenții 
bucureșteni au primit o replică vi
guroasă din partea echipei locale 
Poiana. Partida s-a terminat cu sco
rul de 2—2, ambele goluri ale lo
calnicilor fiind înscrise din 11 m. 
N-a lipsit mult ca și rivalii studenți
lor să încheie nedecis partida lor 
cu Progresul Brăila. Echipa brăi- 
leană a jucat ieri cu o dezin
voltură surprinzătoare, dovedind că 
nu s-a deplasat la București doar 
pentru a „semna în condica de 
prezentă". Bucureștenii au cîștigat 
totuși la limită (1—0), dar golul vic
torios a fost rezultatul transformării 
unui penalii, acordat pe drept la 
un fault în careu comis de apărarea 
brăilehilor.

în urma acestor rezultate, Pro
gresul București a trecut pe primul 
loc în clasament, utmat la un punct 
de Știinfa.

lată acum rezultatele tehnice ale 
penultimei etape a campionatului 
secund :

Seria I. C.F.R. Roșiori — Dinamo 
Victoria București 2—1 ; Dinamo 
Bacău — Oltul Rîmnicu Vîlcea 5—0; 
Flacăra Moreni — Ceahlăul Pia
tra Neamț 2—.0 ; Poiana Cîmpina
— Știinfa București 2—2 ; Metalur
gistul București — C.F.R. Pașcani 
3—1 ; Otelul Galafi — Metalul Tîr- 
govișfe 1—0; Progresul Bucu
rești — Progresul Brăila 1—0.

Seria a ll-a. Gaz metan Mediaș
— Jiul Petrila 0—0 ; Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii — A.S.A. Tg. 
Mureș 1—0 ; Recolta Cărei — Clu- 
jana 4—1 ; A. S. Cugir — C.F.R. 
Arad 1—2 ; Minerul Lupeni — 
Arieșul Turda 6—0 ; C.S.M. Sibiu
— C.S.M. Reșița 3,—0 ; Vagonul 
Arad — Minerul Baia Mare 2—0. 

1
0

trare de pe stînga, mingea ÎI gă
sește liber pe lancu care lovește 
mingea cu capul și înscrie, motiv 
pentru care, probabil, antrenorii — 
după o veche meteahnă — îi trec 
cu vederea jocul sub orice nivel 
prestat pînă atunci și-l mai mențin 
în formație pînă spre sfîrșitul jocu
lui. încurajați de gol și de aplau
zele publicului, fotbaliștii noștri a- 
tacă insistent. Se ivesc noi ocazii 
de a marca. Acțiunile sînt mai pe
riculoase pe partea dreaptă, unde 
Pîrcălab se dovedește de neoprit, 
în min. 40 acesta pătrunde prin- 
tr-o (utilă) suită de driblinguri pînă 
la marginea careului și pasează 
precis. Mingea atinge gheata lui 
Dridea și... iese în afara terenu
lui.

După pauză, jocul e mai echili
brat. Oaspeții atacă mai decis și, 
datorită unor schimbări efectuate 
în formație, reușesc să combine 
mai ușor. Ofensiva lor nu poate 
depăși apărarea română, din rin- 
dul căreia se remarcă mai ales 
Dan (care în min. 51 a salvat de 
pe linia porții un gol gata făcut...) 
și Popa. Portarul lonescu e pus to
tuși la încercare cu șuturi de la 
distanță, trase puternic, prin sur
prindere și cu multă precizie. Sco
rul rămîne neschimbat. Antrenorii 
ambelor echipe operează noi schim
bări. Ritmul general al jocului în
cepe să scadă Introducerea lui 
Dumitriu și lonescu în locul lui Dri- 
dea și lancu nu are darul să mă
rească eficacitatea. Se prea poate 
ca timpul de circa 20 minute, re
zervat folosirii cuplului ranidist, să 
fi fost insuficient pentru edificarea 
asupra potențialului său real. Fapt 
este că, după ce au fost introduși, 
cei doi rapidiști au făcut „opinie 
separată', căutîndu-se exclusiv u- 
nul pe altul. în partea finală a me
ciului, echipa noastră a părut 
guiță, lipsită de forțe (Sorin 
vram, mai ales, era epuizat, 
babil după alergătura sterilă 
cursul jocului), și numai interven
țiile in extremis ale apărătorilor au 
făcut ca tabela de marcaj să nu se 
schimbe, în această parte a parti
dei, jucătorii uruguayeni au atacat 
periculos, dorind cu tot dinadinsul 
ca cel puțin să egaleze.

Selecționata noastră a reușit ieri 
o victorie în fața unei echipe de 
bună reputație internațională afla
tă, precum se știe. în preajma par
ticipării la campionatele mondiale 
de la Londra. Succesul acesta me
rită apreciat ca atare Totuși, în 
ansamblu, echipa română a jucat 
nu numai sub nivelul posi
bilităților, ci și al comportării din 
meciurile recent disputate la Bucu
rești (cu selecționata Budapestei) 
și la Ludwigshafen (cu R. 
mană).

Din cauza neprezentării 
a arbitrilor greci, partida
România—Uruguay a fost condusă 
la centru de arbitrul român Al. 
Pîrvu. Arbitrajul a fost slab. între 
nu puține altele, acestuia i se poa
te aminti că în 
face

vlă- 
A-

pro- 
din

festivității deTh timpul deschidere a campionatelor 
mondiale de popice

IERI S-A DESCHIS

A șasea ediție a campionatelor
mondiale de popice

Pe terenul de lin
gă noua sală. Voin
ța, situată pe malul 
lacului Floreasca, a 
avut loc ieri deschi
derea celei de-a șa
sea ediții a campio
natului mondial de 
popice, competiție 
care reunește spor
tivi și sportive din 10 
țări.

Festivitatea 
ceput la orele 
acordul unui 
sportiv au 
delegațiile 
participante: 
tria, Cehoslovacia, 
Elveția, Franța (nu- • 
mai portstegarul, de
oarece delegația de 
sportivi a sosit în 
Capitală în cursul 
după-amiezei), R. D. 
Germană, R. F. Ger-

a în-
11. în 
marș 

defilat 
țărilor

Aus-

des-

mană, Italia, Iugosla
via, Ungaria și Româ
nia.

Cuvîntul; de 
chidere a fost rostit
de M. Bîrjega, pre
ședintele comisiei de 
organizare , a cam
pionatelor, vicepre
ședinte al I U.C.F.S., 
care a salutat pe par
ticipant, urîndu-le, 
succes. A Juat apoi 
cuvîntul Ai Osch (El
veția), președintele 
Federației internațio
nale de popice. El a 
mulțumit pentru fru
moasa primire făcu
tă echipelor și orga
nizarea remarcabilă 
a competiției. A. 
Cihlar (Cehoslova
cia), președintele sec
ției de asfalt a F.I.P.,

SUCCESE INTERNATIONALE
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

In concursul internațional de ca
iac desfășurat la Enns (Austria) 
sportivii români au repurtat 7 
victorii. Verhescu a Cîștigat i pro
ba de caiac (500 ni)’, Sctotnic pe 
cea de 1 000 m și împreună s-au 
clasat pe primul loc în probele de 
dublu (500 și 1 000 m). Sportivii 
români au terminat învingători și 
în probele de caiac 2 (10 000 m) 
și ștafetă 4X500 m caiac 4.

★

In finalele competiției „Regata 
Praga" Hilde Lauer-Tătâru 
Serghei Valentina (România)

PRONOSPORT

România — Uruguay 
Flacăra Moreni — Ceahlăul 
C.F.R. Roșiori — Dinamo Vict. 
Poiana — Știința București 
Gaz metan — Jiul Petrila 
Ind. sîrmei — A.S.A. Tg. M. 
Recolta Cărei — Clujeana 
C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița 
Vagonul *- Minerul B.M. 
Modena — Padova 
Novara — Verona 
Palermo — Venezia 
Pro Patria — Alessandria 

(1-1) 
(2—D 
(0-1) 
(3-1)

a declarat deschisă 
competiția. în nu
mele participanților, 
Chriștu Vînătoru, re
cordmanul țării noa
stre, a exprimat an
gajamentul sportivi
lor de a concura în- 
tr-un spirit priete
nesc. Apoi, A. Osch a 
tăiat panglica, inau- 
gurînd noua sală de 
popice Voința, care 
va găzdui, începînd 
de astăzi pînă la 25 
iunie, întrecerile cam
pionatelor mondiale.

Conform progra
mului stabilit, cam
pionatele progra
mează astăzi, de la 
ora 8 dimineața, în
trecerile pe echipe 
(masculin și femi
nin).

ocupat primul 
iac (500 m).

loc în proba de ca-

ir

s-a disputat con- 
atletism 

Cam- 
Peneș

La Varșovia 
cursul internațional de 
„Memorialul Kusocinski". 
pioana olimpică Mihaela 
(România) a cîștigat proba de a
runcare a suliței cu o performan
ță de 53,18 m. Petre Astafei 
clasat pe locul doi la săritura 
prăjina, cu 4,60 m.
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51 de echipaje au luat startul du
minică dimineața în „Raliul Bucu
rești", prima competiție automobi
listică internă organizată în țara 
noastră. întrecerea s-a bucurat de 
un frumos succes, 
traseului străbătut (București — 
Ploiești — Tîrgoviște — Găești — 
Pitești — Slatina 
Vîlcea — Pitești — 
Iată cîștigătorii : clasa pînă la 600 
cmc: Petre Muller. — Constantin 
Pescaru (București—Brașov. Tra
bant 600); clasa pînă Ia 770 cmc: 
Dorel Mihail — Ion Mantea (Bucu
rești, Fiat 600); clasa pînă Ia 900 
cmc : Șerban Stoianovici 
riia Ivanovici (București, 
clasa pînă la 1250 cmc : 
Ștefan — Constantin 
(București, Renault 10 
clasa peste 1 250 cmc : Viorel Ma
rin'— Mihai Vicaș (Brașov, Fiat 
1300).

Duminică seara s-a întors de la 
Geneva delegația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii din 
Republica Socialistă România, 
care a participat la sesiunea Con
siliului Mondial al Păcii. Delegația 
a fost alcătuită din academicienii 
Horiâ Hulubei, conducătorul dele
gației, Geo Bogza, vicepreședinți ai 
Comitetului Național pentru A- 
părarea Păcii, Nestor Ignat, 
membru, și Sanda Rangheț, secre
tar al C.N.A.P.

★
La Monumentul Eroilor Aerului 

din Capitală au fost depuse dumi
nică coroane de flori din partea 
Ministerului Forțelor Armate, Mi
nisterului Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene, precum și din 
partea altor instituții.

★
Duminică seara s-a reîntors în 

Capitală, venind de la Paris, Mihai 
Bălănescu, ministrul poștelor și te
lecomunicațiilor, care a făcut o vi
zită în această țară la invitația 
ministrului francez al poștelor și 
telecomunicațiilor. La sosire, pe ae
roportul Băneasa, au fost prezenți 
Ion Baicu, ministrul transporturilor 
auto, navale și aeriene, funcționari 
superiori din Ministerul Poștelor 
și Telecomunicațiilor și din Minis
terul Afacerilor Externe.

★
continuarea turneului între- 
în țara noastră, colectivul

în 
prins 
Teatrului Național din Belgrad a 
prezentat duminică seara, la sala 
Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“ din Capitală, pie
sa „Doamna ministru" aparținînd 
cunoscutului dramaturg iugoslav 
Branislav Nușici.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
vieții cultural-artistice bucureștene, 
precum și Jakșa Petrici, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. A asistat un numeros public.

Spectacolul, montat de regizorul 
Braslav Borozan, a cucerit aplau
ze îndelungate din partea publi
cului.

în încheiere, artiștilor le-au fost 
oferite flori din partea Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 iunie. In țară : Vreme căl
duroasă, jdar ușor instabilă, mai ales 
după amiaza. Cerul va fi variabil. 
Local vor cădea ploi sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit cu intensificări de scurtă 
durată, predominînd din est și sud-est. 
Temperaturile minime vor fi’ ‘Cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele între 
20 Șl 30 de grade. In București și pe 
litoral : „Vreme călduroasă, cu cerul, 
variabil, favorabil averselor de ploaie 
după amiaza. Vînt potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară 1a început, 
apoi staționară.

Prima parte a campionatului 
republican de rugbi a luat sfîrșit 
duminică. Principalele pretenden
te la titlu, echipele bucureștene 
Grivița roșie, Steaua și Dinamo 
ocupă în această ordine,’ la di
ferențe mici, primele trei locuri 
ale clasamentului după 11 eta
pe. Rugbiștii grivifeni au jucat 
ieri pe stadionul Constructorul cu 
formația din Iași. Victoria lor — 
o arată și scorul — este destul 
de netă : 23—3 (12—3). Se cuvine 
însă a menționa că C.S.M.S.-ul nu 
se mai prezintă la ora actuală la 
nivelul de pregătire din sezonul 
trecut și, drept consecință, are o 
situație precară în clasament. Pri
mind o replică destul de anemi
că din partea studenților timișo
reni, echipa Steaua — deși a ju
cat pe terenul acestora — a în
vins detașat (33—6), menținîndu- 
se în imediata apropiere a lide
rului.

Dinamo București a cîștigat, 
dar greu, în fața Rulmentului Bîr- 
lad. La pauză scorul era 5—3 
pentru dinamoviști și numai reu
șita, în finalul meciului, a unor 
pătrunderi pe linia de trei-sfer- 
turi, a făcut ca scorul să arate 
totuși diferența de valoare și ex
periență dintre cele două forma
ții. Rezultat final 13—3 pentru di
namoviști.

Celelalte meciuri s-au terminat 
astfel : Precizia Săcele—Progresul 
6—3 (3—0) ; Farul—Gloria 5—0 
(5—0) ; Constructorul—Știința Pe
troșani 0—0.
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AUTENTICITATEA
Șl VALORILE FOLCLORULUI
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(Urmare din pag. I)

care să fi moștenit tradiția mește
șugului artistic din tată-n fiu, dar 
există în schimb forțe productive 
capabile să reproducă modele va
loroase, nimic nu ne împiedică să 
selecționăm diferite obiecte aflate 
în muzeele țării, care să fie copiate, 
pentru vînzarea îndeosebi în ma
gazinele destinate turiștilor. în 
Mexic, de exemplu, cooperativele 
de artizanat sînt îndrumate spre 
o asemenea activitate și realizează 
reproduceri nu numai după obiec
te de artă populară, ci chiar după 
sculpturi și statuete vechi aparți- 
nînd culturilor precolumbiene. Ce 
ne-ar împiedica să permitem și 
noi realizarea de copii după obiecte 
aparținînd unor culturi mai vechi 
dezvoltate pe teritoriul țării noas
tre ? Am văzut în multe din mu
zeele etnografice, apărute de cu* 
rînd la noi, o serie de obiecte din 
ceramică sau os din perioada ne
olitică, de o frumusețe uluitoare, 
după care s-ar putea realiza re
plici capabile să asigure o înaltă 
ținută obiectelor decorative.

Căi eficiente de reducere 
a stocurilor supranormative

(Urmare din pag. I) 
gal se renunță la anumite cantități 
de materiale".

în esență, cei doi interlocutori 
au pledat pentru întărirea contro
lului preventiv — mijloc efi
cient de prevenire a formării 
de stocuri supranormative. Ei au 
subliniat, totodată, necesitatea în
tăririi răspunderii personale a ce
lor care fac comenzi pentru diferite 
materiale, piese, scule, dispozitive 
și verificatoare. în acest sens, în 
uzină au și fost luate unele mă
suri. înainte, secțiile făceau note 
de comandă fără a analiza temei
nic cerințele producției și, de ne
numărate ori. acestea se aprobau 
automat. Acum se stabilește ne
cesarul, se compară cu stocurile, 
se elaborează specificația de ma
teriale pe baza căreia se primesc 
repartițiile. A intervenit și un alt 
element nou : s-a hotărît ca re
partițiile să se trimită, în original, 
șefilor de secții, iar aceștia să-și 
mai spună încă o dată cuvîntul : 
au nevoie de materialele respec
tive sau nu ? Se cunoaște astfel 
precis dacă este cazul să se achi
ziționeze sau să se renunțe la o 
serie de materiale. Crește astfel 
răspunderea fiecărui șef de secție 
pentru aprovizionarea cu mate
riale.

Mai sînt însă anumite „portițe" 
prin care se mai strecoară în 
uzină diferite cantități de materii 
și materiale peste stocurile nor
mate. Practic, întreprinderea nu 
poate interveni singură pentru a 
le închide cu desăvîrșire. Despre 
ce este vorba ?

— Există multe nepotriviri în
tre necesarul de materii prime și 
materiale prevăzut în proiectul 
tehnic și cel stabilit în proiectul 
de execuție — precizează tov. ing. 
GH. DUMITRACHE. Oare cei care 
întocmesc proiectele nu pot, de la 
bun început, să stabilească cu pre
cizie ce materiale sînt necesare ?

Tot în legătură cu proiectarea 
ni s-a relatat că, uneori, cei ce 
întocmesc proiectele de execuție 
înțeleg greșit lupta pentru econo
mii. Este adevărat, ținînd seama 
de caracteristicile pe care trebuie 
să le întrunească anumite oțeluri, 
proiectanții au datoria să stabi
lească utilizarea celor mai ieftine 
și, în primul rînd. a celor ce se 
produc în țară. Care este însă si
tuația ?

Mitingul aviatic 
de la Băneasa
(Urmare din pag. I)

ireruptă brusc de zumzetul avioane
lor cu motor. Primele își fac apari
ția avioanele IAR-813, tip de avioa
ne folosii în aviafia utilitară. Se fac 
cîteva demonstrații de prătuiri, 
stropiri, parașutări de medicamente. 
Au tost poate cele mai pufin spec
taculoase numere din programul 
mitingului, dar cite viefi omenești 
nu au salvat aceste modeste echi
paje și ce sporuri importante au 
adăugat ele recoltelor prin fertili
zarea solului și distrugerea dăună
torilor.

Asistăm la cîteva probe de vir
tuozitate. Trei avioane decolează 
simultan. Cînd trec pe deasupra 
tribunelor constatăm că sînt legale 
între ele cu un cablu, ca o ghirlan
dă cu stegulefe roșii. Deși formația 
înscrie pe cer manevre dintre cele 
mai îndrăznefe, cablul rămîne in
tact pină la aterizare, dovadă a 
măiestriei pilofilor. Ștefan Calotă și 
Constantin Manolache execută apoi 
un fel de duet, zborul numit „oglin
dă” sau „cap la cap”. Cele două 
avioane zboară exact unul deasu
pra celuilalt, la m'că distantă, cel 
de deasupra se află însă tot (impui 
cu capul în jos.

De pe aeroport, au început să 
se înalfe baloane roșii. Trei pilot' 
au pornit la vînătoare de baloa

Sigur că, la o examinare atentă, 
gama acestor obiecte ar putea fi 
lărgită foarte mult. Nu se aduc încă 
figurinele de lut ale olarilor din 
Cosești, regiunea Argeș, sau figu
rine oltenești, se aduc puține cio
plituri în lemn — căuce, fluiere, 
linguri decorative. Nu s-a adus ni
ciodată mobilier oltenesc — scău
nele și măsuțe joase, cu trei picioare 
și blat masiv, care nu ar fi deloc 
străine într-un colt de Interior 
modern. De mare efect decorativ 
sînt și tărtăcuțele pictate și deco
rate cu fuioare de rafie — purtate 
de călușari în timpul jocului — 
sau măștile de vicleim. Ca și îm
pletiturile decorative de rafie, pa
pură. mobilierul din împletitură de 
nuiele, ori împletiturile de pai- 
Cred că esențial este ca ce
rerea sporită de obiecte de artiza
nat să fie satisfăcută cu obiecte 
autentice de folclor, de calitate ar
tistică veritabilă. înlăturîndu-se 
contrafacerile și denaturările care 
aruncă în cele din urmă o lumină 
nefavorabilă asupra artei noastre 
populare.

Inginerul-șef de producție re
vine în discuție cu un exemplu 
concret: comanda 60 228 -* rezer
vor cisternă amoniac. „în proiec
tul de execuție — spune interlo
cutorul — s-a prevăzut să se folo
sească tablă 5x1 500x6 000 OL-38. 
Pentru acest oțel există standard, 
însă el nu se produce în țară. Deci, 
în spatele acestui STAS, proiec
tantul „rezolvă" problema economii
lor, Pierdem zile întregi să obținem 
derogări. Această alergătură ar fi, 
poate, justificată dacă ar fi vorba 
de cantități mai mari de mate
riale. în cazul amintit ne trebuiau 
doar 4 kg tablă OL-38, cu cîțiva 
bănuți mai ieftină decît tabla 
16 VS din import, din care am 
folosit 20 000 kg. Aș mai adăuga 
un lucru. De la debitare ne rămîn 
bucăți care pot fi folosite, dar fără 
derogare nu putem să înlocuim un 
material cu altul superior. Ața 
că, ceea ce „cade" de la de
bitare. deși e metal cu caracteris
tici superioare, se dă la fier vechi, 
în timp ce personalul de la aprovi
zionare umblă prin țară după cîte
va kg de tablă „mai ieftină". Or, 
avem proiecte de execuție cu zeci 
de poziții de materiale cerute în 
cantități foarte mici.

Credem că este îndreptățită a- 
ceastă cerință. Este suficient să 
arătăm că anul trecut uzina a ce
rut și. bineînțeles, a obținut mii 
de derogări de mărci de oțeluri. 
Or, fiecare derogare înseamnă în- 
tîrziere în producție, consum de 
muncă, cheltuieli inutile. Cu anu
mite rețineri, de aceeași părere 
este și constructorul-șef al uzinei, 
ing. MARIN ANDRONE. „Este ne
cesar — a precizat el — ca proiec- 
tanții să prevadă acele materiale 
care se fabrică în mod curent, 
nicidecum dintre cele pentru care 
există numai standarde".

ăr
Din cele relatate se desprinde 

că stocurile supranormative de 
materii prime și materiale pot fi 
treptat lichidate și formarea lor 
poate fi evitată dacă conducerile 
întreprinderilor iau măsuri hotă- 
rîte pentru corelarea operativă și 
judicioasă a aprovizionării cu ne
cesitățile reale ale producției, dacă 
se întărește răspunderea la emi
terea comenzilor, iar cadrele teh
nice și economice conlucrează 
strins pentru înlăturarea cauzelor 
care generează crearea acestor 
stocuri.

ne ; spre satisfacția generală ei au 
atins cu precizie fintele zburătoare. 
Urmează acrobațiile aeriene execu
tate de pilofii Ionel Bica. veteran 
cu 3 000 de ore de zbor, Ștefan Ca
lotă, Constantin Onciu și Mihai lo
nescu, urmărite cu răsuflarea tăiată. 
Programul alcătuit de aviafia civilă 
a fost „presărat”, în sensul cel mai 
propriu, cu ciupercufele albe și 
tricolore ale parașutelor. Cei mai 
buni parașutiști, unii dintre ei re- 
cordmeni de valoare, și-au demon
strat măiestria și curajul. în ciuda 
vîntului, multi au aterizat la punc
tul fix.

Pe cerul devenit senin se avîntă, 
ca niște săgeți argintii, primi' soli 
ai aviafiei militare, avioanele su
personice. O fracțiune de secundă 
le vezi trecînd, la foarte mică înăl
țime, deasupra aeroportului. Cînd 
îfi ajunge la ureche zgomotul lor 
asurzitor au și dispărut, pierzîndu-se 
în zări pentru ca să reapară, la fel 
de surprinzător, puncte argintii pe 
cerul albastru, avîntaie în specta
culoase figuri acrobatice.

în loc de cortină, deasupra ae
roportului se lansează o ploaie de 
parașutiști. Publicul, pînă atunci 
disciplinat și răbdător, a invadat 
terenul alergînd entuziast în întîm- 
pinarea celor care coborau susper> 
da|i sub vastele lor umbrele alba.



N. . T. t

O nouă rundă
de confruntări

Problemele actuale ca și vii
torul N.A.T.O. fac în conti
nuare obiectul unor măsuri și 
decizii din partea capitalelor 
occidentale interesate. Astfel:

• La Londra, din surse autorizate 
s-a anunțat că la 21 iunie vor începe 
la Paris, în cadrul Consiliului per
manent al N.A.T.O., discuții amănun
țite asupra rolului trupelor franceze 
din Germania occidentală, cu un 
efectiv de 70 000 de oameni. (Aceste 
forțe urmează să fie retrase de 
comandamentul N.A.T.O. la 1 
După cum a anunțat guvernul 
cez, ele vor putea staționa în con
tinuare în R.F. Germană, în cazul în 
care se va realiza un acord asupra 
rolului și statutului lor legal ; în acest 
sens, la Bonn au început discuții bi
laterale franco-vest-germane).

sub 
iulie, 
fren-

Informează că, în ciuda pledoariei 
fostului secretar general al N.A.T.O., 
Partidul socialist belgian (aflat în o- 
poziție după ultimele alegeri), a ho
tărît să nu aprobe în parlament deci
zia guvernului de a accepta instala
rea SHAPE (cartierul general al 
N.A.T.O.) pe teritoriul belgian. Răs- 
punzînd criticilor formulate în par
tidul său împotriva N.A.T.O., Spaak 
s-a declarat „plin de melancolie", în- 
frucît „am văzut, aici, zvîrlită la pă- 
mînt întreaga operă a vieții mele in
ternaționale...'.

„Comitetul decolonizării BUENOS AIRES
Reluarea marșului negrilor din Mississippi

audiază reprezentanți Rasiștii se dedau

ai mișcării de eliberare
ALGER 19 — Corespondentul 

Agerpres, C. Benga, transmite: 
Comitetul „celor 24“ și-a conti
nuat. sîmbătă lucrările prin audie
rea unor reprezentanți ai mișcării 
de eliberare din Africa.

„Pentru a face față luptei de e- 
liberare a popoarelor din coloniile 
portugheze din Africa, a spus li
derul mișcării de eliberare națio
nală din Angola, Mario de Andra
de, Portugalia se bucură de spriji
nul concret pe plan diplomatic,

militar și economic al puterilor 
N.A.T.O...." Acesta a explicat apoi 
îndelung rolul mișcărilor de eli
berare din coloniile portugheze în 
lupta pentru lichidarea colonialis
mului portughez. Vorbind despre 
evoluția luptei de eliberare din a- 
ceste colonii, el a declarat: „Miș
carea de eliberare din aceste te
ritorii a evoluat între doi poli: 
contestarea robiei coloniale și afir
marea personalității africane.

la noi acte teroriste

• La Washington, duminică a fost 
dat publicității un raport al Senatului 
în care se arată că autoritățile mili
tare americane examinează în pre
zent problema întăririi contingente
lor americane din Europa occidentală 
pentru a înlocui trupele franceze re
trase din comandamentele integrate 
ale N.A.T.O. Comunicatul citează de
poziția generalului Harold Johnson, 
șeful statului major al armatelor fe
restre, în subcomisia senatorială pen
tru securitatea de stat și pregătirea 
forțelor armate. Răspunzînd senato
rului Stuart Symington, el a declarat 
că trimiterea de noi divizii americane 
în Europa „este examinată cu serio
zitate" de Pentagon, după anunța
rea hofărîrii Franței.

• Sub fiflul „Dl. Spaak dezavuat de 
ai săi", ziarul parizian „La Nation"

nou gaz «inofensiv»„Ceea ce se întîmplâ aici este genocid : guvernul sud- vietnamez al lui Ky folosește un nou gaz «inofensiv» 
împotriva demonstranților" — scrie revista vest-germană „Der Stern". Imaginea a fost prinsă de un fotoreporter 

la Saigon

Din Buenos Aires s-a anun
țat că „Mișcarea pentru unita
te și coordonare sindicală" a 
dat publicității o declarație 
chemîndu-i pe oamenii muncii 
și întregul popor argentinian 
să-și unească eforturile în 
lupta pentru apărarea libertă
ților democratice. Declarația 
atrage atenția că o serie de 
evenimente demonstrează cri
za prin care trece actualul re
gim politic. Este necesar — se 
subliniază în declarație — să 
se creeze un front de luptă 
unit capabil să dejoace com
plotul pus la cale de grupările 
reacționare și de cercurile mi
litariste.

După cum s-a mai relatat, șefii 
armatei argentinene au prezentat 
țoi guvernului un „memorandum" 
în 10 puncte, pe care ziarele locale 
l-au taxat drept „ultimatum", în 
pregătirea unei conferințe care ar 
urma să aibă loc în cursul acestei 
săptămîni, cu participarea nre- 
ședintelui Iliia și a principalilor 
șefi ai forțelor armate. In cursul 
săptămînii trecute, observatorii po
litici care au urmărit evoluția eveni
mentelor In capitala argentineană 
au considerat recentele manevre 
ale militarilor drept o „amenin
țare cu o lovitură de stat" din 
partea acestora.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
După 48 de ore de întrerupere, 
marșul negrilor din Mississippi 
pentru drepturile civile a fost re
luat sîmbătă către capitala acestui 
stat, Jackson. La intrarea în loca
litatea Itta Bena participanții la 
marș au fost întîmpinați de mem
bri ai organizației rasiste a Ku- 
Klux-Klanului care dăduseră foc 
unei cruci, simbol al terorii rasiale 
și al împotrivirii față de lupta ne
grilor pentru obținerea drepturi
lor civile. Unul din conducătorii 
celor 200 de negri care alcătuiesc 
coloana în. marș, Alphonso Harris, 
a declarat unui corespondent al 
agenției A.P. că „în mod evident 
negrii nu se bucură de nici un fel 
de protecție dacă rasiștii pot să 
aprindă o cruce în plină zi”..

La Greenwood, unde au făcut 
ultimul popas, rasiștii au folosit 
împotriva participanților la marș 
jeturi cu apă în timp ce intonau 
cîntece rasiste. La Itta Bena auto
ritățile le-au interzis folosirea te
renului unei școli a negrilor din 
localitate pentru a-și așeza cortu
rile. Se așteaptă ca marșul să se 
încheie sîmbătă viitoare la Jack- 
son cu un mare miting.

Cîinii polițiști pe străzile din Chica
go în urmărirea tinerilor de origine 
portoricană care au demonstrat 

pentru drepturi civile

Vietnamul de sud

CORESPONDENȚE
încercarea primu

lui „ inistru Harold 
W Ison de a determi
na o soluționare a 
conilictului de muncă 
dintre marinarii gre
viști și patronat nu a 
dat rezultate.

După o zi de trata
tive desfășurate între 
cele două părți, în 
prezența primului mi
nistru, comitetul exe
cutiv al sindicatului 
marinarilor a hotărît 
în unanimitate, la ca
pătul unei ședințe de 
trei ore și jumătate, 
să mențină ordinul de 
grevă Comitetul, ca
re continuă să pri
mească asigurări fer
me din partea greviș
tilor din toate colțuri
le țării, a luat hotărî- 
rea nu numai de a se 
menține pe aceeași 
poziție în ce privește 
revendicările, ci și de 
a intensifica acțiunea 
grevistă astfel încît 
să extindă și mai 
mult efectele imobili
zării flotei comercia 
le asupra economiei 
raționale. „Conducă
torii Uniunii sindicale 
— scrie ziarul „Daily 
Telegraph" — cred 
că efectele grevei vor 
deveni serioase săp- 
tămîna viitoare, mai 
ales în ce privește a- 
provizionarea cu căr
bune pentru uzinele 
electrice".

Secretarul sindica

tului marinarilor, Ho
garth, a declarat că, 
după toate probabili
tățile, greva va mai 
dura cel puțin încă 
două săptămîni. în- 
trucît patronii nu se 
arată deloc dornici 
să satisfacă revendi
cările greviștilor, a

LONDRA

ORDINUL

spus Hogarth, sindi
catul are intenția de 
a adresa un nou apel 
sindicatelor marinari
lor din alte țări în ve
derea obținerii unui 
,sprijin pozitiv". El a 
adăugat însă că sin
dicatul este gata să 
reia tratativele cu ar
matorii.

Hotărîrea sindica
tului a survenit în cea 
de a 32-a zi a grevei, 
în ciuda unui nou a- 
vertisment solemn al

primului ministru asu- 
ora consecințelor gre
le pe care le-ar putea 
avea prelungirea gre
vei. Se crede că pri
mul ministru s-a refe
rit la posibilitatea a- 
plicării măsurilor ex
cepționale, prevăzute 
de starea de urgență. 
Ar fi îndeosebi vorba 
de înlăturarea blocă
rii porturilor cu vase
le imobilizate de gre
vă, fenomen care a 
luat proporții în prin
cipalele porturi, ca 
Londra, Liverpool și 
Huli. De asemenea, 
se crede că guvernul 
va cere parlamentu
lui să prelungească 
legislația specială a- 
supra stării de urgen
ță care va expira 
miercuri.

în rîndurile mari
narilor s-au accentuat 
nemulțumirile față de 
poziția autorităților, 
mai ales față de afir
mația lor că chiar și 
în cazul în care pa
tronii ar face noi con
cesii și ar accepta o 
mai mare parte din 
revendicările mari
narilor, totuși guver
nul se va opune unui 
asemenea pas, moti- 
vîndu-și atitudinea 
prin aceea că astfel 
„s-ar aduce atingere 
politicii sale de pre
țuri și venituri".

L. RODESCU

Bilanț de victorii
ale patrioților

anunțate de postul de radio

„Eliberarea"
aniverseze In cu 
care se găsește, 

__ _____ _ la parada militară
de duminică din Satgon nu au putut acoperi ecoul succeselor anunțate în 
comunicatele militare privind acțiunile de luptă ale patrioților, transmise în 
aceeași zi de postul de radio „Eliberarea".

Junta militară sud-vietnameză ar fl vrut desigur să 
totul alte condiții decît acelea, mal mult decît precare, în 
împlinirea unui an de „guvernare". Trîmbițele șl tobele de

Inițiată în urmă cu 
71 de ani, Bienala de 
la Veneția reprezin
tă una dintre cele 
mai importante ma
nifestări de artă pe 
plan internațional. 
Cea de-a 33-a ediție, 
găzduită, ca de obi
cei, în cadrul plin de 
pitoresc de la Giar- 
dini di Castello, a 
cunoscut în acest an 
o participare boga
tă. reunind în pa
vilioanele sale re
prezentanți a 37 de 
țări de pe toate con
tinentele, care au 
expus peste 3 000 de 
lucrări.

Orașul gondole
lor, al atitor monu
mente celebre, a pri
mit cu ospitalitate nu 
numai pe artiștii pre- 
rcnți la Bienală, dar 
și. zeci de mii de tu
riști veniți la Vene
ția cu acest prilej.

La solemnitatea 
deschiderii oficiale a 
Bienalei a partici
pat, reprezentîndu-l 
ie președintele repu
blicii, ministrul în
vățământului public, 
Gui. Au fost de față 
ambasadorii țărilor 
participante, printre 
care și ambasadorul 
Republicii Socialiste 
România, Cornel Bur
tică. oameni de cul

tură, un numeros pu
blic.

Juriul internațio
nal a conferit pre-

ROMA

BIENALA
ÎN ORAȘUL 

GONDOLELOR
miile. Bienalei ar
tiștilor străini Etien
ne Martin (Franța), 
Robert Jacobejen 
(Danemarca) pentru 
sculptură, Julio Le- 
parc (Argentina) pen
tru pictură, Lucio 
Fontana și Alberto 
Viana (Italia) pentru 
sculptură și pictură. 
O prevedere a regu
lamentului nu admi
te atribuirea de pre
mii decît celor în 
viață. Altfel, potrivit 
aprecierilor profeso
rului Marcazzan, pre
ședintele Bienalei, ca 
și ale altor eminenți 
critici, pictorul ro

mân Ion Țuculescu 
ar fi fost fără îndo
ială printre cei în
cununați cu lauri. A- 
nul acesta țara noas
tră a expus intr-un 
pavilion propriu pes
te SO de lucrări ale 
lui Țuculescu, pe 
care vizitatorii le-au 
apreciat în mod elo
gios. Expoziția Ro
mâniei a fost filma
tă atit de televiziu
nea italiană, cit și 
de companii de tele
viziune din S.U.A., 
Franța și R.F.G. In 
cartea de impresii 
și-au notat aprecie
rile reputați oameni 
de cultură și artă. 
Iată cîteva spicuiri: 
„Găsesc aici un în
treg univers extrem 
de reprezentativ pen
tru o țară și pentru 
sufletul ei" — Jac
ques Lassaigne (Fran
ța); „Se simte pu
ternic parfumul pă- 
mîntului românesc" 
— G. Vedova (Ita
lia); „Pentru un prie
ten al marelui Brân- 
cuși este o plăcere să 
aprecieze calitatea o- 
perei acestui compa
triot al său" — J. J. 
Sweemey (Anglia).

Bienala rămîne 
deschisă pînă la 16 
octombrie.

Ion MARGINEANU

Postul de radio al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de Sud, care și-a continuat emi
siunile, în ciuda bombardamente
lor aeriene efectuate duminică di
mineața de aviația americană, a 
transmis în după amiaza zilei un 
șir de comunicate. într-unul 
ele se spune că în provincia 
Tre au fost uciși sau răniți, 
cursul lunii mai, 
soldați inamici, au fost distruse 31 
„sate strategice", 4 vehicule mi
litare, 5 avioane. 492 de soldați 
inamici au dezertat. în provincia 
Thu Dau Mot, forțele de eliberare 
națională au scos din luptă, în 
primele zece zile ale lunii iunie, 
500 de militari inamici, între care 
300 americani. Potrivit comunica
tului agenției de presă „Elibera

rea", pierderile suferite de a- 
mericani în provincia Thu Dau 
Mot sînt evaluate la trei compa
nii ale diviziei I de infanterie 
distruse și alte două companii 
descompletate. Au fost, de ase
menea, doborîte 35 de avioane, 
distruse 43 de tancuri și alte 
vehicule militare.

La Saigon, corespondenții de 
presă anunță că ziua de duminică 
a fost marcată de o paradă mili
tară, organizată de junta militară, 
cu prilejul împlinirii unui an de 
guvernare. într-un mesaj radio
difuzat, premierul Ky a făcut un

peste 470

din
Ben 

în 
de

bilanț al activității guvernului său. 
El a afirmat, printre altele, că 
actuala criză politică ar fi rezul
tatul acțiunilor unor „oameni ires
ponsabili", încercînd să minimali
zeze un fapt cunoscut nu numai 
în limitele granițelor sud-vietna- 
meze că uriașele manifestații ale 
budiștilor, studenților și chiar ale 
unor militari din rîndul armatei 
saigoneze au avut un caracter net 
antiguvernamental, iar în ultima 
vreme și antiamerican. Generalul 
Ky a încercat, de asemenea, să as
cundă adevărata amploare și gra
vitate a reprimării 
mișcării budiste de 
de la Hue.

Duminică seara, 
agențiilor de presă 
atît la Hue, cît și la Saigon, deși 
nu au mai avut loc demonstrații 
antiguvernamentale, situația este 
departe de a fi calmă. Liderul bu
dist Tri Quang a intrat în cea de-a 
12-a zi de grevă a foamei.

★
HANOI 19 (Agerpres). —Misiu

nea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a transmis Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control din Vietnam un mesaj de 
protest față de represiunile sînge
roase declanșate de Thieu și Ky 
împotriva populației din orașele 
sud-vietnameze.

sîngeroase a 
la Da Nang și

corespondenții 
semnalau că

„Nesupunere”
sau

rațiune?
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

— Comisia maritimă a S.U.A. 
a anunțat că în ciuda efortu
rilor făcute de oficialitățile a- 
mericane pentru a determina 
pe aliații săi să renunțe la co- 1 
merțul cu Cuba și cu R. D. 
Vietnam, un număr de 92 de 
nave dintre care 36 britani
ce au făcut escală în portu
rile cubaneze în decursul pri
melor patru luni ale acestui 
an. Se menționează de aseme
nea, în comunicatul Comisiei 
maritime a S.U.A., că în ace
eași perioadă alte 10 nave co
merciale ale aliaților lor au 
ancorat în porturile R. D. Viet
nam.

Delegația U.T.C. din România

in vizita prin
SOFIA 19. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Linte, transmite : Dele
gația Uniunii Tineretului Comunist 
din România, condusă de tovarășul 
Petre Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., care a participat la 
lucrările celei de-a Vll-a Adunări 
a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. ce s-au desfășurat recent 
la Sofia, întreprinde o scurtă vizi
tă prin R. P. Bulgaria. Delegația 
a vizitat combinatul textil „Ghețo 
Delcev“ din orașul Blagoevgrad, 
monumentul istoric „Rila“, barajul

Bulgaria
„Iskar" și stațiunea climaterică 
Boroveț.

Sîmbătă seara, ambasadorul ro
mân la Sofia, Ioan Beldean, a ofe
rit în saloanele ambasadei un coc
teil în cinstea delegației U.T.C., 
condusă de tovarășul Petre Ena
che. Au participat Gheorghi Ata
nasov, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist, secretari și membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C.D.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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MB PRAGA. Agenția C.T.K. a- 
nunță că, la invitația lui 

Antonin Novotny, președintele 
R. S. Cehoslovace, între 21 și 
24 iunie, generalul Ne Win, 
președintele Consiliului Revo
luționar al Uniunii Birmane, va 
face o vizită în Cehoslovacia.
B BOCHUM. La 23 iunie va 

începe greva minerilor din 
bazinul Ruhrului. Se apreciază 
că la grevă vor participa a- 
proximativ 180 000 de mineri.
n KHANG KHAI. Forțele pa

triotice laoțiene din pro
vincia Sam Neua au doborît 
un nou avion american. Potri
vit postului de radio Patet Lao, 
numărul avioanelor americane 
doborîte pînă acum se ridică 
la 402.

Sâptămîna trecută muncitorii constructori olandezi au‘ , . .. ...... ^ desfășurat ample
acțiuni revendicative în marele port Amsterdam. Demonstruțiile lor au fost 
atacate de poliție, înregistrîndu-se zeci de răniți și numeroase arestări

H MOSCOVA. Potrivit relată
rilor unui corespondent al 

agenției TASS, la Moscova a 
fost elaborat un sistem de le
gătură Moscova — Paris prin 
intermediul satelitului „Molnia- 
1". Emițători neobișnuit de pu
ternici instalați pe „Molnia-1" 
vor permite să se efectueze o 
transmisie de televiziune de 
7—8 ore. Satelitul va transmite 
de Ia o înălțime de 40 000 km 
semnalele primite de la Tele- 
centrul din Moscova, care vor 
fi apoi captate de stațiile fran
ceze de recepție.
B VARȘOVIA. în capitala 

R. P. Polone a sosit o de
legație guvernamentală aus
traliană condusă de John 
McEwen, vicepreședinte al gu
vernului, în vederea examină
rii relațiilor economice bilate
rale.
B CAIRO. Guvernul belgian 

a hotărît să acorde R.A.U., 
sub formă de credit, 30 mi
lioane dolari pentru finanțarea 
proiectelor prevăzute în cadrul 
celui de-al doilea plan de dez
voltare, informează agenția 
M.E.N.
| QUITO. La întîlnirea pre

ședintelui Ecuadorului, 
Clemente Yerovi Indaburo, cu 
reprezentanții a peste 50 de 
sindicate și a numeroase or
ganizații țărănești, aceștia au 
cerut adoptarea de către gu
vern a unei reforme agrare ra
dicale și acordarea unor drep
turi electorale depline pentru 
țărani.

Aterizări forțate... Proiecte economice
în dezbaterea Adunării

De la 29 mai tra
ficul companiei de 
transporturi aeriene 
belgiene Sabena este 
întrerupt de o grevă 
a piloților. ~ 
nea trecută, 
le companiei 
nave SAS se 
situația de „i 
forțată", în urma gre
vei nelimitate a per
sonalului navigant 
norvegian, suedez și 
danez. La sfîrșitul 
săptămînii trecute au 
declarat o nouă gre
vă de două zile — 
pentru a cincea oară 
din octombrie — pi
loții și însoțitorii a- 
vioanelor companiei 
Air France.

Greve în lanț, 
vînd cauze comune și 
provenind din situații 
similare cu care este 
confruntat transpor
tul aerian de dincoace 
și dincolo de Oceanul

De lu- 
avioane- 

scandi- 
află în 

.aterizare

a-

Atlantic. Piloții și în
treg personalul de 
bord al companiilor 
aeriene 
s-au 
rînd 
și o 
față 
cări 
rează profesiunea lor 
grea din care riscu
rile nu lipsesc. In ce 
le privește, companii
le răspund că 
librul 
ar fi 
fiind 
cerbă 
dental, ca și necesita
tea de a face noi in
vestiții în avioane de 
mare viteză, cu o ca
pacitate mai mare și 
deci mai scumpe. A- 
ceste argumente sînt 
contestate de persona
lul navigant. In șirul 
de miliarde pe carele 
reprezintă investiții
le, spun greviștii — 
cererile lor se cifrea-

occidentale 
grevă ce
de salarii 
mai mare 

revendi-

pus în
măriri 
atenție 
de alte 
pe care le gene-

echi- 
lor financiar 

„precar", dată 
concurența a- 
pe cerul occi-

ză doar la cîteva mi
lioane; cît privește 
avioanele cu sute de 
locuri și cu viteze în- 
trecînd de două ori 
pe cea a sunetului — 
acestea vor reclama 
noi suprasolicitări din 
partea echipajelor; la 
argumentul că și așa 
salariile lor ar fi prea 
ridicate, piloții pun 
întrebarea: dacă lu
crurile stau astfel, 
de ce nu se observă, 
in acest caz, o îmbul
zeală de candidați la 
porțile acestor com
panii?

Intr-adevăr, în Eu
ropa occidentală, ca 
și în alte regiuni, di
rectorii societăților de 
navigație se plîng de 
penuria de personal 
navigant. Ceea ce face 
ca un ziar francez, 
punînd punctul pe i, 
să scrie: „o aviație 
fără piloți".

Naționale a R. A. U.
CAIRO 19 (Agerpres). — Adu

narea Națională a R.A.U. s-a în
trunit duminică dimineața sub 
președinția lui Anwar el Sadat. A 
fost ascultat un raport cu privire 
la politica economică și financiară 
în cursul anului bugetar 1966— 
1967, prezentat de Hassan Abbas 
Zaki, președintele Comitetului A- 
dunării Naționale pentru proble
mele planificării și bugetare. Ra
portul relevă că în politica econo
mică se urmărește consolidarea e- 
conomiei R.A.U., pe calea dezvol
tării exporturilor și a limitării fo
losirii împrumuturilor străine la 
finanțarea diverselor proiecte. Ra
portul subliniază, de asemenea, 
necesitatea elaborării urgente a 
unui proiect de creștere a produc
ției industriale și agricole.
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B RAWALPINDI. La 18 iunie 
președintele Pakistanului, 

Ayub Khan, a anunțat că va 
prelua conducerea Ministeru
lui de Externe pe timpul ab
senței titularului acestui post, 
Bhutto, care va pleca pentru 
tratament în Europa.

KAMPALA. în Uganda a 
fost introdus sistemul li

cențelor de import, pentru a 
da posibilitate guvernului să 
cunoască situația importurilor. 
B OTTAWA. în apropierea 

coastelor Noii Scoții (Ca
nada), la 18 iunie, din cauza 
ceței s-au ciocnit o navă co
mercială liberiană și un 
Ier de pescuit 
s-a scufundat 
diat, neputînd 
4 persoane.
I® LIMA. Arheologul francez

Frederic Engel, a descope
rit ceea ce se crede că ar pu- 
tea fi rămășițele unei civiliza
ții care a ajuns la perioada sa 
de înflorire în Peru acum a- 
proximativ 60 de secole. Așe
zările și oasele descoperite în 
munții Caracoles, la 35 mile 
sud de Lima, demonstrează, a 
spus Engel, prezența unei civi
lizații 
groid, 
exista 
libele
zid, considerate drept cele mai 
vechi descoperite în America 
Latină, demonstrează după En
gel că oamenii primitivi din a- 
ceste locuri se ocupau cu ®- 
gricultura.

canadian, 
aproape 

fi salvate

trau- 
care 
ime- 
decît

preistorice a omului ne
similară cu cea care 
în Asia de sud-est. Co
și așezările din case cu
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