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Ianuarie și februarie: Uzina chi- 
mico-metalurgică din Copșa Mică 
nu a îndeplinit planul la nici unul 
din indicatorii prevăzuți. Și aceas
ta, în ciuda faptului că sarcinile fi
xate de forul tutelar au fost cu 
mult sub capacitățile de producție 
reale.

Trimestrul I: Intervine un „re
viriment". Planul producției globa
le și al producției marfă este rea
lizat în proporție de 117,8 la sută, 
productivitatea muncii — de 117,9 
la sută.

La prima vedere, ar putea să se 
creadă că conducerea uzinei de la 
Copșa Mică a depus eforturi ex
traordinare, a aplicat măsuri cu 

- ^ul deosebite, dacă s-a reușit să se 
A )țină depășirile de plan amintite. 

Realitatea este alta. Uzina chimi- 
co-metalurgică din Copșa Mică nu 
a obținut rezultatele respective ca 
urmare a unor eforturi proprii 
sau a unor măsuri excepționale. 
„Secretul" ni l-a dezvăluit tov. 
Vaier Gherghina, șeful serviciului 
plan : „Uzina noastră a fost pla
nificată să intre în revizie gene
rală (la instalațiile noi) la 10 mar
tie, pentru o perioadă de 20 de 
zile. Termenul nu s-a respectat și 
s-a decalat la sfîrșitul lunii apri
lie". Inserăm și o altă părere
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B România — Cipru 

7-0, în campio
natul european de 
fotbal

Boxerii români au 
cucerit 4 medalii 
de aur și locul I 
pe echipe la Tur
neul balcanic

H Noii campioni ai 
țării la baschet și 
lupte greco-ro
mane

O în campionatul de 
volei masculin:
Steaua — Rapid 
3-0

g Alte știri din țară 
și de peste hotare
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— aceea a tov. ing. N. Goga, 
adjunct al secției economice a 
Comitetului regional Brașov al 
P.C.R. : „Uzina a avut pentru 
primul trimestru sarcini de plan 
modeste, sub posibilități". Ca ur
mare, adăugăm noi, la unele 
utilaje s-au înregistrat serioase 
„căderi" și „vîrfuri" în exploata
rea lor. De pildă, producția medie 
realizată in 24 ore la furnal, ul
tima instalație din cadrul proce
sului tehnologic de prelucrare a 
concentratelor plumbo-zincoase, 
s-a situat tot timpul sub cea pla
nificată. în ianuarie sarcina pla
nificată a fost de 88 tone și s-au 
realizat 82,6 tone, în februarie, 
față de 96 tone s-au obținut 70,4 
tone. Abia în martie, lună care a- 
parent a însemnat un adevărat 
„record", s-au realizat 84 tone. De 
fapt, problema indicilor de capa
citate la care trebuie să lucreze 
furnalul nu este elucidată nici în 
prezent. După tov. ing. IULIU 
TOTH, șeful serviciului tehnic, 
furnalul ar trebui să dea 84 tone 
zinc în 24 ore. Tov. STAICU FLO- 
REA, inginer șef al uzinei, susține 
cifra de 93 tone, iar șeful servi
ciului plan, de care am amintit, 
cifra de 89 tone zinc în 24 ore. Pe 
cine să crezi ? Tot faptele arată la 
ce capacitate maximă poate lucra 
furnalul : în unele zile se obține 
o producție de peste 120 tone zinc 
în 24 ore.

Să vedem, deci, cum se expli
că variațiile în îndeplinirea planu
lui și în folosirea capacităților de 
producție ale uzinei. Furnalul face 
parte dintr-o instalație nouă pen
tru prelucrarea concentratelor 
plumbo-zincoase, cu un grad ridi
cat de mecanizare și automatizare, 
care a fost dată în exploatare cu 
aproape doi ani în urmă. Deocam
dată nu a dat rezultatele scontate. 
Cheltuielile de fabricație sînt mult 
prea mari și uzina a continuat și 
în acest an să primească dotații 
de la stat. Mai mult. în loc să fie 
diminuate, pierderile au crescut 
cu peste un milion lei pe două 
luni. Conducerea uzinei justifică 
actuala situație prin... modul de
fectuos în care funcționează insta
lația de aglomerare. De pildă, a- 
nul trecut, la această nouă insta
lație s-au consemnat peste 1 400 
opriri accidentale, echivalente cu 
aproape două luni de zile de ne
funcționare. Cazul este cunoscut 
și de conducerea Ministerului In
dustriei Chimice. Pe scurt, așa 
cum ne-a relatat tov. ing. ANTON 
ALTÎN, din cadrul serviciului teh
nic al uzinei, numărul ridicat al 
defecțiunilor este consecința ne- 
punerii la punct a unor utilaje de 
către furnizor, uzurii premature a 
unor piese și părți de utilaje. Nu
mai în acest an, în cele aproape 
300 ore întreruperi în funcționa
rea instalației, s-a livrat secției 
furnal cu 3 500 tone mai puțin a- 
glomerat, din care se puteau ob
ține plumb și zinc în valoare de 
circa 10 milioane lei. Cîștigul a- 
cesta putea compensa valoarea 
pierderilor planificate înregistrate 
pînă acum, în anul curent. Aceas
ta nu a avut loc și se constată că 
numărul întreruperilor accidentale 
este în creștere, ceea ce dovedește 
că intervențiile personalului de 
întreținere au devenit din ce în 
ce mai puțin eficiente.

Față de starea de lucruri de la 
Copșa Mică, de pasivitatea con
ducerii uzinei, ce a întreprins di
recția generală de resort din Mi
nisterul Industriei Chimice ?

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)
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întoarcerea delegației P.C.R. 
care a participat la Congresul 

al Vll-lea al P.S.U.G.
Duminică dimineața s-a înapoiat 

în Capitală, venind din Republica 
Democrată Germană, delegația 
Partidului Comunist Român care 
a participat la lucrările celui de-al 
Vll-lea Congres al Partidului So
cialist Unit din Germania.

Delegația a fost alcătuită din to
varășii Chivu Stoica, membru al 
Cbmitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației, Virgil Tro- 
fin, secretar al C.C. al P.C.R., Nico- 
lae Vereș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu-

*

La plecare, pe aeroportul Scho
nefeld din Berlin, oaspeții români 
au fost salutați de Kurt Hager și 
Paul Verner, membri ai Biroului 
Politic, secretari ai C.C. al P.S.U.G., 
Ewald Moldt, ambasadorul R. D.

Imagine din zona industrială a orașului lași
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La uzinele „Tractorul" din Brașov

280000 de turiști

străini transportați pe calea aerului ® Excursii

avionul în regiuni pitorești ale țării @ Mai
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Cu avionul, într-o oră 
se parcurge distanța de 
la București la Timi
șoara, în trei ore de la 
București la Paris sau Ia 
Moscova, iar într-o zi 
poți face înconjurul glo
bului. Traficul aerian a 
luat o dezvoltare ex
traordinară. Pe „magis
tralele albastre" ale 
lumii călătoresc anual 
circa 300 milioane de 
oameni.

Transportul aerian al 
tării noastre se dezvoltă 
și el în ritm rapid. Con
form Directivelor Con
gresului al IX-iea al 
partidului, traficul ae
rian intern urmează să 
crească, pînă în 1970, 
de 1,8 ori, iar cel in
ternațional de 2,7 ori. 
Se investesc sume con
siderabile pentru mo
dernizarea sau construi
rea de aeroporturi și 
aerogări, dezvoltarea 
parcului de avioane și 
înzestrarea cu apara
tură modernă de pro
tecție a navigației ci
vile.

Bucureștiul are astăzi 
legături aeriene cu nu
meroase orașe mari ale 
lumii — Paris, Moscova, 
Londra, Cairo, Copen
haga, Roma, Berlin, Bu
dapesta, Bruxelles, Ate
na, Praga, Varșovia, 
Sofia, Viena, Ziirich, 
Frankfurt pe Main ; în 
perspectivă apropiată 
sînt și legături aerie
ne cu Istanbul și Bei
rut. Sporește mereu și 
în ritm rapid traficul 
intern, ca și numărul 
turiștilor străini ce vin 
în România pe calea a- 
erului. Numai în vara 
acestui an vor fi trans
portați cu avionul — 
conform înțelegerilor 
încheiate cu O.N.T. — 
280 000 de turiști ; din
tre aceștia, aproape 80 
la sută vor călători cu 
avioanele TAROM. Pe 
aeroportul internațional 
Kogălniceanu — Con
stanța, de exemplu, vor 
ateriza și decola 1200 
de avioane într-un răs
timp de numai 3—4 
luni. De asemenea, vor 
fi efectuate excursii cu 
avioanele în diferite re
giuni pitorești ale tării 
noastre sau în străină
tate timp de 1—2 zile,

(Odesa, Istanbul, Cairo),' 
unele incluse în pro
gram, altele organizate 
la cererea turiștilor.

Pentru a tace fată a- 
cestui 
derea 
dotată 
derne, 
mare și cu viteze de 
peste 600 km pe oră ; 
în apropierea Capita
lei se construiește ul
tramodernul Aeroport 
Central București-Oto- 
peni ; la Constanța a 
fost sporită capacitatea 
aeroportului și se pre

trafic, întreprin- 
TAROM a fost 
cu aeronave mo

de capacitate

văd și alte lucrări im
portante de extindere, 
atît la pistele de deco
lare, clădirea aerogării, 
cît și la alte dotări. 
Aeroporturile sînt din 
ce în ce mai 
zestrate 
pentru 
rului și

bine în- 
instalațiicu

siguranța zbo- 
a aterizării pe

N. BRUJAN 
Al. PLÂIEȘU

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Observația critică și studiul psihologic 
al elaborării operelor artistice arată con
ditionarea obligatorie între viafa socială, 
considerată în întregul ei, și operele 
culturale. Artistul de valoare nu apare 
ca o ființă despărțită de realitatea vie
ții ; el alcătuiește, dimpotrivă, cea mai 
credincioasă expresie a unui fel de a fi 
și simți al unei societăți date. Intre 
poezia și arfa folclorică și opera artis
tică a marilor poeți a existat totdeauna 
o legătură de neștirbită continuitate. 
Faptul este vădit începînd din litera
turile antice, în care marii poefi au re
luat în opere miturile populare. Homer, 
Eschil, Sofocle, Euripide sau Virgiliu sînt, 
alături de marii artiști' plastici și arhi- 
teefi, personalități creatoare care și-au 
elaborat operele folosind valorile cul
turale circulante în atmosfera socială a 
timpului. Istoria culturii va aduce con
firmări repetate ale acestui fapt, prin 
studiul tuturor civilizațiilor, anfice sau 
moderne.

Cercetările etnografice au adus, de 
altă parte, confirmări concludente obser
vațiilor privind legătura sfrînsă dintre 
arfă și viata socială, prin referire la po-

lui regional Mureș-Autonomă Ma
ghiară al P C.R., și Nicolae Ghe- 
nea, ambasadorul Republicii So
cialiste România în R. D. Ger
mană.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Gheorghe Apostol, Alexan
dru Drăghici, Leonte Răutu, Mihai 
Gere, Vasile Patilineț, de membri 
ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, activiști de partid.

Au fost de față Karl Kormes, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

★

Germane la București, și de alte 
persoane oficiale. De asemenea, au 
fost prezenți Nicolae Ghenea, am
basadorul României, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

0 entuziastă
sărbătoare

a prieteniei frățești

Cele cinci zile ale vizitei făcute 
în România, între 17 și 21 aprilie, 
de delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Bulgaria, în frunte 
cu tovarășul Todor Jivkov, prim-
secretar al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, au consemnat în 
istoria relațiilor româno-bulgare o 
nouă și puternică manifestare a 
prieteniei frățești ce unește cele 
două popoare vecine, a colaborării 
multilaterale dintre partidele și ță
rile noastre.

Cu adîncă bucurie i-a întâmpi
nat poporul român pe oaspeții săi 
din țara vecină și prietenă. în 
București, ca și în regiunile Argeș 
și Oltenia, în orașe și sate, 
în întreprinderi și instituții, pe 
străzile localităților, pretutindeni 
pe unde au trecut, solii poporu
lui bulgar au fost salutați de 
muncitorii, țăranii, intelectualii 
din patria noastră cu căldură și 
dragoste, sentimente ce înfloresc 
firesc între prieteni și tovarăși de 
nădejde cum sînt popoarele ro
mân și bulgar. Entuziastele mani
festări de masă prilejuite de a- 
ceastă vizită, care au culminat cu 
marele miting din Capitală, au 
constituit o puternică reafirmare 
a legăturilor frățești dintre po
poarele noastre, legături tradițio
nale cu adînci rădăcini în trecutul 
de lupte împotriva oprimării și 
exploatării și care, în anii con
strucției socialiste, s-au ridicat 
pe o nouă treaptă, cunoscînd o 
nouă strălucire în condițiile cînd 
cele două popoare sînt trainic unite 
prin caracterul comun al orînduirii 
sociale și de stat, prin țelurile lup
tei pentru construirea socialismului 
și apărarea păcii.

„Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Bulgaria în România — a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la mi
tingul din Capitală — constituie 
o expresie elocventă a relațiilor 
frățești care unesc popoarele ro
mân și bulgar, a colaborării mul
tilaterale dintre partidele și țările 
noastre... Această vizită, primirea 
care vi s-a făcut pretutindeni pe 
pămintul României, întâlnirile cu 
oamenii muncii s-au transformat

Ion BIBERI

poarele nedezvoltate. Intr-o lucrare de
venită celebră, Muncă și ritm, Karl 
Biicher arată că „originea poeziei tre
buie căutată în muncă”. Efortul acti
vității în toate lucrările viejii 
scandat prin cînfec, vocalizări, 
de tobe și îndemnuri devine 
poezie.

Faptul nu apare numai firesc, 
obligatoriu. Opera de artă, poezia, cîn- 
tecul, povestirea nu-și afirmă interesul 
și valoarea decît prin acceptare din par
tea membrilor comunității sociale. Crea
ția unui artist care ar plăsmui opere fără 
legătură cu structura vieții înconjurătoa
re ar rămîne izolată, necunoscută, 
fără ecou ; cîntecul nu ar fi repetat, 
forma plastică ar sfîrni proteste și ne
dumerire, iar construcfia arhitectonică ar 
rămîne fără imitatori. Arta își afirmă, 
astfel, continuitatea cu structura viejii

zilnice 
ritmuri 

astfel

dar și

bulgare
într-o entuziastă sărbătoare a prie
teniei frățești româno-bulgare".

Cu prilejul vizitei, oamenii mun
cii din țara noastră și-au expri
mat prețuirea față de har
nicul și înzestratul popor bulgar, 
satisfacția sinceră față de remarca
bilele sale realizări, dobîndite sub 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, în dezvoltarea economiei și 
culturii, în mersul înainte al Bul
gariei pe calea progresului și pros
perității. O prețuire asemănătoare 
au exprimat înalții oaspeți bulgari 
pentru realizările dobîndite de 
poporul român pe calea propă
șirii patriei sale pe care au avut 
prilejul să le cunoască nemijlocit 
cu prilejul vizitei — pentru acti
vitatea sa plină de elan și energie 
desfășurată în vederea înfăptuirii 
sarcinilor planului cincinal. „...Am 
văzut transformările pozitive care 
au loc în România frățească, am 
simțit cum muncește și trăiește po
porul român — a spus tovarășul 
Todor Jivkov în cuvîntarea rostită 
la mitingul din Capitală. Poporul 
român este constructor al socialis
mului, un popor cu un spirit nou, 
un popor cu încredere în partidul 
său comunist, în propriile sale forțe 
și în viitorul patriei sale socia- 
liste“.

în cursul vizitei, delegațiile de 
partid și guvernamentale ale celor 
două țări au avut un larg schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea 
colaborării frățești și cooperării 
multilaterale dintre cele două țări 
și partide, precum și asupra unor 
probleme privind viața internațio
nală, mișcarea comunistă și munci
torească. Purtate într-o atmosferă 
de sinceritate tovărășească, înțele
gere, stimă și respect reciproc, con
vorbirile au fost rodnice, rezulta
tele lor fiind consemnate în Co
municatul comun ce a fost dat pu
blicității.

„Delegațiile au subliniat cu deo
sebită satisfacție — se arată în a- 
cest document — că prietenia ro- 
mâno-bulgară, făurită de-a lungul 
istoriei în lupta comună pentru 
independență și progres social, cu
noaște, în condițiile socialismului

(Continuare în pag. a IV-a)

scriitoruluiEl H

sociale nu numai prin origine, dar 
prin acceptarea atmosferei culturale 
contemporane sau, uneori, posterioare, 
in cazul cînd un artist a săvîrșit o operă 
anticipatoare și revoluționară. Va tre
bui să observăm, în acest din urmă caz, 
că operele de adevărată inovație nu se 
deosebesc fundamental de viata cultu
rală a ambianjei actuale : ele alcătuiesc, 
în fapt, expresii ale procesului de evo
luție și diferențiere progresivă a cultu
rii respective, așadar, de pregătire a 
viitorului.

Aflîndu-și substanța în ambianta con
creta a timpului său, în orientările 
psihologice ș, culturale ale civilizației 
din care face parte, artistul va trans
pune în operele sale manifestările de 
viată ale societății sale : pictorii fla
manzi au închipuit astfel scene reli
gioase petrecute în antichitate, pictind 
personaje în costumele epocii lor ; scrii
torii clasici ai secolului al XVII-lea au 
transpus în opere viața antică, înfăjișînd 
obiceiurile și felul de a vorbi al curții 
regilor Franfei ; pictorii mînăsfirilor

(Continuare în pag. a III-a)
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manualelor școlare

De mai mulți ani, ziua 
de 31 iulie are o semnifi
cație precisă în calendarul 
școlar. Ea a fost fixată ea 
dată la care amplul pro
ces anual de tipărire a 
manualelor pentru elevi 
trebuie să se încheie. Toa
te forurile răspunzătoare 
de elaborarea, tipărirea și 
difuzarea la timp a ma
nualelor sînt de acord 
cu această scadență, sub- 
liniindu-i nu o dată im
portanța, menț.ionînd-o nu 
o dată în planurile lor de 
activitate; și totuși de 
obicei nu o respectă, im 
vocînd „greutăți neprevă- 

dezute", sau „cauze 
forță majoră".

Care sînt perspectivele 
asigurării 
manualelor 
itorului an școlar ? 
șșua și de data 
bunele intenții 
presiunea obișnuinței de 
a intîrzia ? întrebările, 
deși formulate în luna a- 
prilie, sînt cu atît mai ac
tuale cu cît tirajul to
tal al manualelor desti
nate elevilor din șco
lile generale, licee de 
cultură generală și de spe
cialitate, școli profesionale 
și tehnice crește conside
rabil, ajungînd la circa 29 
de milioane exemplare. în 
plus, jumătate din cele 700 
titluri de cărți școlare ce 
se editează sînt manuale 
noi sau substanțial revi
zuite care, cum este și fi
resc, necesită o muncă mai 
mare de elaborare. S-ar 
părea că și numai 
ceste două elemente spe
cifice erau suficiente 
pentru ca organizatorii să 
fi luat din timp măsuri de 
precauție. Și totuși...

— Comparativ cu 
rioada corespunzătoare 
a anului trecut, 
stăm deloc pe roze 
este de părere tov.

Bîldescu, directorul

a-

grafice, care ne-a răspuns: 
„Nici vorbă să terminăm 
pînă la 31 iulie. Planurile 
sînt deja întocmite pentru 
luna august și cred, adică 
sînt mai mult decît sigur 
că lucrările o să se pre
lungească și în septem
brie. Ni s-a dat peste cap 
tot planul general de apa
riție. Din luna noiembrie a 
anului 1966 am întocmit 
împreună cu editura gra
fice de predare în tipogra
fii a manuscriselor. Pînă 
acum au fost modificate 
de 3 ori. La 10 aprilie e- 
ditura nu predase, potrivit 
graficului mai mult de 90 
de titluri. Am stabi
lit, de asemenea, de 
comun acord ca pînă 
la 25 decembrie anul tre
cut să se fixeze tirajele, 
pentru că aveam manua
le în tipografii, se lucra și 
nu cunoșteam tirajele 
exacte. Nici vorbă să ni 
se răspundă pînă la 10 
martie 1967.

în timp ce interlocuto
rul nostru continuă să ci
tească adrese cu cifre și 
date, procese verbale, gra
fice, informări, o vastă, 
corespondență prinsă sub 
șinele dosarelor, îi adre
săm întrebarea :

— Ce măsuri se iau 
pentru respectarea indici
lor de calitate în tipărirea 
manualelor ?

— Despre ce calitate 
poate fi vorba cînd va tre
bui să lucrăm într-un ritm 
din ce în ce mai rapid și 
cînd pentru imprimare fo
losim fel de fel de sorti
mente de hîrtie ? Aproape

sistematic, Ministerul In
dustriei Chimice nu își o- 
norează obligațiile ce-i re
vin în a ne aproviziona 
ritmic cu hîrtia necesară, 
de calitate corespunzătoa
re. Iar întreprinderea de 
mase plastice, bunăoară, a 
rămas în restanță pe pri
mul trimestru al anului 
1967 cu expedierea a 
500 000 de coperți pentru 
manuale.

Iată acum și un alt „de
taliu" în ultima vreme, 
între Editura didactică și 
pedagogică și întreprin
derea poligrafică „13 De
cembrie" din Capitală cir
culă o amplă coresponden
ță. Cea dintîi îi reproșează 
întreprinderii poligrafice 
că de multe ori modifică
rile efectuate nu 
operate la timp, 
fel îneît aceleași
șeii apar și în prima și în 
a doua corectură ș.a.m.d. 
întreprinderea, la rîndul 
ei, îi reproșează editurii 
că deși cunoaște greutățile 
specifice imprimării ma
nualelor școlare în limbi 
străine, redactorii operea
ză prea lent 
necesare. Pe 
parte, Editura 
și pedagogică 
văzut într-un
măsuri ca, în perioada „de 
vîrf" a imprimării manua
lelor, corectorii să se de
plaseze în tipografii 
t.ru a putea urgenta 
„bun de tipar". Cum 
perioada „de vîrf" în 
tarea manualelor 
după cum am văzut,
departe, sezonul actual se

corecturile 
de altă 
didactică 

are pre
plan de

pen- 
viza 
însă 
edi- 
este, 
încă

• Teatrul de Comedie: UN 
HAMLET DE PROVINCIE — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU — 19,30.
e Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(în sala Studio a Teatrului 
țional „I. L. Caragiale"): 
HARUL CU APĂ — 19,30.

consumă pma la un anu
mit punct cu adrese, co
respondențe, procese ver
bale etc. etc. Toate aces
te situații neclare, învi
nuiri reciproce, 
buri de adrese, 
fără rezultate 
nu au, în ultimă analiză, 
decît o singură finalitate: 
întîrzieri în asigurarea 
uneia dintre cele mai im
portante condiții pentru 
reușita viitorului an șco
lar.

Așadar, în locul unor 
măsuri bine fundamentate 
întreprinse pentru tipă
rirea la timp a manua
lelor școlare, am fost ne- 
voiți să consemnăm o ati
tudine blazată și încălca
rea sistematică a obli
gațiilor ce au fost sta
bilite în vederea editării 
cărților școlare, obligații 
care nu sînt facultative 
nici pentru editură și 
nici pentru tipografii. Am 
în față aproape toate ma
terialele pe această temă 
apărute în ultimii ani în 
presă. De fiecare dată îri- 
tîlnești cam aceiași inter
locutori, cam aceleași ex
plicații detaliate însoțite 
cam de aceleași argumen
te și — fapt notabil — 
cam aceleași angajamente 
„pentru viitor". Măcar de 
această dată este necesar 
ca asemenea angajamente 
să determine stabilirea 
măsurilor ce se impun 
pentru tipărirea la timp 
a manualelor școlare.

Mihai IORDĂNESCU

• Teatrul Mic : DOI PE
BALANSOAR — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat:
SPUNÎND DA, SPUNÎND NU 1 
(Songuri, dansuri, balade) — 20.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : ROMULUS CEL 
MARE — 20.
• Teatrul satiric-muzical 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL 
— 19,30.

O MOMENTUL ADEVĂRULUI - 
cinemascop : PATRIA — 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL
— 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop : REPUBLICA —
8.15 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21,15, BUCUREȘTI - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR
— 10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20, FE
ROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15
18.45 ; 21,15, MODERN — 9,30
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,30 ; 21, TOMIS — 8 ; 10,15
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20, GRIVIȚA — 9
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, ME
LODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
® ROBII : CAPITOL (completare 
Orizont științific nr. 2) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLAMURA 
(completare Legenda ciocîrliei) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, 
VOLGA (completare Muntele) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE : 
CINEMATECA — 12 ; 14.
O ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 
SALTIMBANCI : UNION — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
S PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9 ; 10.
• OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE: DOINA — 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, RA
HOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30, VITAN 
(completare Problema) — 11 ; 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
VICTORIA (completare Impruden- 
ții) — 11,15 ; 13,30 ; 16.
• LENIN ÎN POLONIA : VICTO
RIA (completare Imprudenții) —
18.30 ; 20,45.

O JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ — cinemascop : LUMINA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, PA
CEA (completare Adam și Eva) — 
10,30 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• BUMERANGUL : AURORA (com
pletare Legenda ciocîrliei) — 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
e RIO CONCHOS — cinemascop : 
FLOREASCA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, BUCEGI — 9,30 ; 
12 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele com
pletarea Pallady), GIULESTI (com
pletare De la atom Ia cristal) — 
10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA (com-

pletare Petrol) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15; 20,45, DRUMUL SĂ
RII (completare Orizont științific 
nr. 2/1967) — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DACII — cinemascop : FEREN
TARI (completare Acul) — 10 ; 12 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30, CRÎNGAȘI (com
pletare Poveste sentimentală) — 
15,30 ; 18 ; 20,30, UNIREA (comple
tare Arsura) — 9,30 ; 11,30 ;
19,30, COLENTINA — 10,30 ;
17.45 ; 20.
® MONDO CANE — ambele 
TIMPURI NOI (completare 
cesul) — 8,15 ; 11,15 ; 14,15 ;
20,15.
e NU SÎNT DEMN DE TINE : 
MUNCA (completare Campionii Eu
ropei) — 11,30.

BUCĂTĂREASA: MUNCA — 
17 ; 19.
• SCARAMOUCHE — cinemascop :

FLACĂRA — 10; 12,15, BUZEȘTI 
— 10 ; 16 ; 18 ; 20.
• DIMINEAȚA, DEVREME : FLA
CARA (completare Pe urmele lui 
1907) — 17,15 ; 19,15, COTROCENI 
(completare Orizont științific nr. 
2/1967) — 17,30 ; 19,30.
• A TRECUT O FEMEIE: CO
TROCENI (completare Orizont știin
țific nr. 2/1967) — 11.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : 
LIRA (completare Poveste pe* un 
metru pătrat) — 
FRĂȚIREA ÎNTRE 
(completare Laptele) — 
20.
• FIDELITATE : LIRA 
Poveste pe un metru
17.30 ; 19,30.
• RÎDEM CU STAN
DACIA (completare Perspectivă în 
pictură) — 8,30—20,45 în continuare.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : GLORIA — 18.
• VIAȚĂ PARTICULARĂ — cine
mascop : GLORIA (completare Co
moara din Panagjurist) — 9 ; 11,15 ; 
14 ; 16,15 ; 20,45.
« DRAGĂ BRIGITTE — cinema
scop : MOȘILOR (completare Hră
părețul Ahmed) — 11 ; 17,30 ; 20.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI :
POPULAR (completare Orizont ști
ințific nr. 2/1967) — 10,30 ; 15,30 ;
18 ; 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎN
GERILOR" și MINUNATA ANGE
LICA : MIORIȚA — 10 : 15 ; 19,15.
• UN FILM CU O FATĂ FERME
CĂTOARE : PROGRESUL (comple
tare Autobiografie) — 10; 12;
17 30 ’ 19 30
• SĂRMANII FLĂCĂI: VIITORUL 
(completare Pe urmele lui 1907) —
10.30 ; 17,30 ; 20.
e APELUL — cinemascop: COS
MOS — 10,30 ; 16,30 ; 19.

(Urmare din pag. I)

orice vreme. Pe aeroporturile de la 
Baia Mare, Oradea, Suceava au fost 
date în exploatare piste betonate, 
care au permis înlocuirea avioane
lor de mică capacitate cu altele. Pe 
distanta București—Timișoara circulă 
avioane cu patru motoare și 90 de 
locuri, de tipul IL-18. Pentru deser
virea litoralului, între București — 
Constanta sînt prevăzute șase curse 
zilnic.

Ce 
bună 
care 
acest 
rășul 
Direcției generale a aviației civile. 
„Buna deservire în sectorul atît de 
important al transportului aerian in
ternațional presupune rezolvarea 
multor probleme, aplicarea operativă 
a unor măsuri multilaterale. Bună-

s-a întreprins pentru o cît mai 
deservire pe traseele aeriene, 

sînt realizările și intențiile în 
domeniu ? Ne-a răspuns tova- 
C. Răduțu, director general al

oară, recenta Hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri a acordat turiștilor 
străini, care ne vizitează țara, unele 
facilități în timpul Anului turistic 
internațional, desființîndu-se vizele 
de intrare în România pentru toți 
cei care vin prin intermediul O.N.T.; 
totodată, se simplifică formalitățile 
de trecere a frontierei de stat. 
Ne-am pregătit deci să înmînăm tu
riștilor, pentru a fi completate la 
bordul avionului, taloanele de evi
dență, în așa fel ca toate formali
tățile să nu dureze mai mult de cî- 
teva minute. în cadrul măsurilor pen
tru facilitarea schimburilor valutare, 
s-a creat călătorilor străini posibili
tatea de a-și schimba valuta la birou
rile special amenajate în aerogări. De 
asemenea, vizitatorii străini vor pu
tea folosi — pentru cumpărăturile 
efectuate în avioane sau în diferitele 
unități din aerogări, ca și pentru u- 
nele servicii ce li se prestează aci 
— cecuri turistice (de călătorie).

Unii sînt pentru prima oară în a- 
vion, alții călătoresc însoțiți de copii, 
iar alții au felurite întrebări de pus 
începînd cu performanțele avionului 
și terminînd cu... temperatura apei 
la Mamaia. Pentru toți aceștia, tu
riști sau călători pe rutele interne, 
ghid și însoțitor, birou de infor
mații, gospodină care servește masa, 
în caz de nevoie chiar soră de prim- 
ajutor și nu în ultimă instanță sfă
tuitor calificat — într-un cuvînt gaz
da — este stewardesa. Prin ținuta 
ei îngrijită și corectă, prin prezența 
ei de spirit și cunoștințele multiple, 
prin capacitatea de a susține o con
versație agreabilă, prin comportarea 
amabilă și atentă față de fiecare că
lător în parte, ea este deseori aceea 
care mijlocește primul contact cu țara 
noastră, cu oamenii ei“.

Spre a răspunde acestor exigențe, 
sîntem informați că personalul înso
țitor a fost împrospătat, că toate ste
wardesele cunosc cel puțin două limbi

mil
Editurii didactice și pe
dagogice. Din cele 700 ti
tluri de manuale, la ju
mătatea lunii aprilie 1967 
erau gata doar 211 titluri, 
spre deosebire de luna 
corespunzătoare a anului 
trecut cmd, deși numărul 
total de titluri era doar 
566, se editaseră totuși 
230. Aceste serioase ră- 
mîneri în urmă se dato- 
resc faptului că în trimes
trul IV al anului 1966 nu 
s-a tipărit aproape nimic. 
Anul editorial a început 
o dată cu cel calendaristic, 
deși ar fi fost firesc să în
ceapă la 1 octombrie.

— Ce părere aveți, sar
cinile editării cărților de 
școală pot fi îndeplinite 
în. termen, adică pînă la 
data de 31 iulie ?

_ In ce ne privește... 
noi am luat toate măisurile 
ca acest proces să se în
cheie cu bine. în cadrul 
editurii s-a lucrat mai 
bine cu autorii, probleme
le specifice fiecărei verigi 
se rezolvă mai operativ. 
Cu toate acestea, 
tluri de cărți se 
încă în editură, 
care 13 abia acum 
dactate de către 
Să nu uităm însă că și de 
cealaltă parte, în tipogra
fii, e nevoie să se lucreze 
rapid... Altminteri nu 
se vor termina lucrările la 
timp.

Am adresat o întrebare 
similară „celeilalte părți", 
tov. ing. Constantin Citi
rea, directorul general al 
Trustului Industriei Poli-
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Instantaneu la grădina botanică din Capitală 
Foto : M. Cioo

în atenția participanfîlor 

a concursurile Pronosport
Administrația de 

Stat Loto-Pronosport, 
râspunzînd sugestiei 
participanților la con
cursul pronosport de 
a se modifica criteri
ile de premiere în ve
derea obținerii unor 
premii mai mari, a 
luat măsura ca înce- 
pînd cu concursul nr. 
17 din 30 aprilie a.c. 
șă atribuie la concur
surile obișnuite pro
nosport numai 3 ca
tegorii de premii : 
I — 13 din 13 ; II — 
12 din 13; III — 11 
din 13 și un premiu 
excepțional de 75 000 
lei (din care un auto

turism) atribuit prin 
tragere la sorți, în a- 
celeași condiții ca și 
pînă acum.

Fondul de premii, 
după ce se va scă
dea valoarea premiu
lui excepțional — 
considerat 100 la sută 
— va fi repartizat 
după cum urmează : 
25 la sută categoriei 
I; 30 la sută cate
goriei a Il-a și 45 la 
sută categoriei a 
IlI-a.

Plafonul minim al 
valorii unitare a pre
miilor întregi este de 
20 lei. în cazul cînd 
la o categorie valoa
rea unitară a premi

ilor întregi este sub 
20 lei, fondul de pre
mii al categoriei res
pective se va aloca 
la categoria imediat 
superioară. Cînd la 
o categorie nu sînt 
variante cîștigătoare 
(întregi sau 50 la 
sută) fondul catego
riei respective se re
partizează la aceeași 
categorie. De aseme
nea, dacă după atri
buirea premiilor la 
nivelul plafonului 
maxim (150 000 lei), 
rămîn sume neatri
buite, acestea vor fi 
reportate la aceeași 
categorie la con
cursul următor.

Programul I: Moment poetic — interpretat 
de Ana Barcan-Ignat. (8,20). Sfatul medicului : 
Reumatismul poliarticular acut și boala de ini
mă. (9,25). Parada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară. (11,18). Biblioteci și bibliotecari. 
La un veac de viață. Din activitatea Bibliotecii 
Academiei. (12,15). „Auzite din bătrîni" — melo
dii populare. (12,30). Afiș radiofonic. Emisiunile 
culturale ale săptămînii. (15,03). Antena tinere
tului. (17,10). Clasici ai muzicii corale românești: 
Augustin Bena. Prezintă conf. univ. Romeo 
Ghircoiașu. (17,30). Incursiune în cotidian. Pe 
șantierele de construcții. Ritmuri — scadențe 
— rezultate (radio-anchetă). (18,40). Teatru ra
diofonic. Premieră. „Micul Eyolf" de Henrik Ib
sen. (20,45). Moment poetic. „Fluxul memo
riei" de A. E. Baconski. (22,45). Programul II : 
„Mîndru-i azi ogorul țării" — muzică popu
lară. (7,45). Dicționar literar pentru școlari : 
Afirmarea realismului și romantismului în li
teratura română în secolul al XIX-lea (emi
siune în sprijinul candidaților la examenul de 
bacalaureat). (9,30). Emisiune culturală. „Isto
ria Bucureștiului" de Constantin C. Giurescu. 
Prezintă Valeriu Râpeanu. (17,40). Scene din 
opera „Trubadurul" de Verdi. (18,40). 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur. (19,10). 
Transmisiunea din Studioul de concerte 
dioteleviziunii a concertului de concerte 
ciul „Tribuna tinerilor soliști", 
nuel Elenescu. (20,00). în pauză : 
știri. Emisiune culturală.

melodii românești. (23,07).

din clasele I—IV). (14,15). Caruselul melodiilor.
(14.30) . Miorița. „Cîntecele Plevnei" (folclor 
literar despre războiul din 1877). Prezentare 
de Iordan Datcu. (15,03). Uzina văzută de 
aproape. Ce arată balanța folosirii timpului de 
lucru. (18,05). Antena tineretului : Trei semnă
turi pe o fișă personală (radio-anchetă pe tema 
alegerii profesiunii). (18,40). Cîntece populare 
de dragoste. (20,50). Atențiune, părinți ! (21,05). 
Moment poetic. „Imnuri soarelui". (22,45). Pro
gramul II : Roza vînturilor (emisiune pentru 
școlari). Omul și planeta sa : „Omul corectează 
Terra" — Prezintă prof. univ.
(9.30) . Bibliotecă de literatură 
Brătescu-Voinești : „întuneric
(10.30) . Dansuri vechi în creația 
moderni. (16,30). Capodopere ale 
„Boris Godunov" <’
(17,10). Scriitori ai secolului XX. (17,35).^Actua
litatea cinematografică. Ediție pentru cineclu- 
buri. (18,25). Antologia discului. Mari violoniști: 
Nathan Milstein. Prezintă prof. univ. George 
Manoliu. (19,03). „Să cînte tinerețea" — muzică 
ușoară. (21,05). Teatru radiofonic. „Din nou 
despre dragoste" de Eduard Radzinski. (21,30). 
Ciclul de lieduri „Către frumoasa Magelone" 
de Johannes Brahms (prima parte). (23,22).

de neuitat. (14,30). Cărți care vă așteaptă. 
(15,03). Recital Elena Cernei. (16,15). în slujba 
patriei. (17,10). Concert-ghicitoare (muzică de 
operă). (17,40). Antena tineretului : „Opinia co
lectivului în acțiune" (radio-anchetă). (18,40). 
Războiul de independență oglindit în literatura 
română. (21,05), Moment poetic. „Peneș Curca
nul" — versuri de Vasile Alecsandri. (22,45). 
Din discoteca noastră : muzică ușoară. (23,10). 
Programul II : Cîntece patriotice. (8,20). Lau- 
reați ai concursului internațional „George 
Eneșcu" : Mugur Bogdan și Agnes Baltza. (9,00). 
Radioracheta pionierilor : „Liliacul de aur" — 
scenariu științifico-fantastic de George Ana- 
nia. (9,30). Teatru radiofonic. Ciclul „Radiodi
fuziunea în sprijinul școlii". „O scrisoare pier
dută". Comedie de 1. L. Caragiale. (10,03). 
Știința în slujba păcii. (13,30). Lectură drama
tizată din nuvelele lui Dumitru Corbea. (15,30). 
Basm și operă : „Cenușăreasa" de Rossini (frag
mente). (17,10). Pe teme medicale. O nouă me
todă de tratament al ulcerului — vagotomia, de 
dr. Oreste Alexiu. (17,45). De la Frescele Voro- 
nețului la Coloana Infinită : Sibiu, oraș-monu- 
ment istoric. Prezintă Nicolae Lupu. directorul 
Muzeului Bruckenthal. Culele de la Măldă- 
răști. Prezintă arhitectul Andrei Pănoiu. (19,45). 
Program interpretat de violonistul Yehudi Me
nuhin. (22,00).

Mihai Iancu. 
română. I. Al. 

și lumină", 
compozitorilor 
teatrului liric: 

de Musorgski (fragmente)

Programul I: Sfatul medicului: Igiena ali
mentației în timpul primăverii. (9,25). Cronică 
economică. (11,03). Să învățăm un cîntec : „Iu
bit partid, îți mulțumim". Muzica de Ion Radu
lescu. Versuri de Al. Andrițoiu. (12,25). „Satul 
nostru a-nflorit“ — emisiune de folclor. (15,50). 
Inșir-te mărgărite (emisiune pentru copii) : 
„Cei trei frați și zmeul", dramatizare după un 
basm popular românesc. (17,10). Tribuna radio. 
Responsabilitățile sociale ale tineretului. (18,05). 
Așa-i jocul pe la noi. (20,50). Fonoteca de aur : 
Ion Agîrbiceanu. (21,05). Moment poetic. Patos 
contemporan. (22,45). Programul II : Ochiul ma
gic (emisiune pentru școlari). Ciclul „înaintași 
de seamă ai științei și tehnicii românești" : 
inginer Dimitrie Leonida. (9,30). Concertul în 
mi minor pentru vioară și orchestră de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. 718'03). Antologie de 
literatură universală. „La jumătatea drumului 
spre Lună" de V. Axionov. Prezintă Tamara 
Gane. (10,30). Ani de ucenicie. (15,30). Actuali
tatea muzicală. (16,30). Muzica și literatura : 
Shakespeare și Beethoven (fragmente din Cvar
tetul opus 13 nr. 1 și din sonata „Appassio- 
nata"). (17,10). Actualitatea literară. Din cu
prins : Microeseu : „Valoare și nonvaloare în 
poezia actuală". (18,25). Opera săptămînii : 
„Don Giovanni" de Mozart. (18,40). Orizont 
științific. (19,45). Antena tineretului. (21,30).

Programul I : Actualitatea agrară. Din cu
prins : Specialiștii Institutului de cercetări hor- 
tiviticole recomandă : Ce măsuri se impun pen
tru sporirea producției de tomate timpurii. 
(5,35). Cronică economică. (11,03). Estrada artis
tului amator : Aspecte de la faza raională a ce
lui de-al VlII-lea Concurs artistic pe țarii. 
(12,25). Ediție radiofonică I. L. Caragiale. Cara
giale povestitor. Prezintă prof. univ. dr. Con
stantin Ciopraga. (15,03). Ciclul „Să înțelegem 
muzica" — Melodia în decursul veacurilor (I). 
Prezintă conf. univ. George Pascu. (17,30). Ra- 
diosimpozion. Factorii coeziunii familiei. (18,05). 
„Cînd liliacul înflorește", muzică ușoară. (18,25). 
Moment poetic. Poeme despre Bălcescu, de Ni
colae Labiș. (22,45). Programul II : Coordonate 
culturale. (8,35). Program interpretat de orches
tra simfonică a Filarmonicii de stat „Gheorghe 
Dima" din Brașov ; Simfonia-Serenata de An
dreas Porfetye ; dirijor, Mircea Lucescu. (10,03). 
Lectură în premieră. Octavian Goga : „Pagini 
noi" (proză inedită). (10,30). „De prin sate adu
nate" — muzică populară. (10,45). Cîntă orches
tra de muzică populară a Filarmonicii de stat 
din Cluj. (12,03). Uzina văzută de aproape. 
(13,30). Selecțiuni din operete românești. (15,00). 
„Pămînt al patriei iubite" — program de cîn
tece. (15,50). Sfatul medicului : Importanța ra
zelor solare pentru sănătatea copiilor. (16,15). 
Pagini de balet românesc. (16,30). în jurul glo
bului. (19,45). Transmisiunea concertului or
chestrei de studio a Radioteleviziunii. Dirijor, 
Carol Litvin. (20,00). în pauză : Buletin de știri. 
Amintirile caselor. Tîrziu în noapte — muzică 
ușoară. (0,12).

Programul I ; Moment poetic — interpretat 
de Aura Buzescu. (8,20). Cîntece de viață nouă 
și jocuri populare (9,30). Trei dansuri româ
nești pentru două piane de Dinu Lipattl (Hilda 
Jerea și Suzana Szoreny). (9,45). Recital de poe
zie contemporană românească. (12,15). Succese 
ale muzicii ușoare. (13,10). Cîntăreti ai plaiuri
lor noastre. (15,03). Cîntece de 1 Mai. (17,00). 
Memoria pămîntului românesc „Gheorghe Șin- 
cai" — poem dramatic de Violeta Zamfirescu 
(fragmente). (17,10). Mari cupluri ale iubirii. 
Îndrăgostirii din Teruel : Isabel și Diego. Pre
zintă Anda Boldur. (21,05). Romanțe cu Mia 
Braia, Nicu Stoenescu și Traian Uilecan. (22,15). 
Moment poetic. „Veniri, privighetoarea cîntă". 
(22,45). Programul II : „Pe firul apelor" — cîn
tece și jocuri populare. (7,00). Al VlII-lea Con
curs al formațiilor artistice de amatori. (8,35). 
Teatru scurt. „Capcana" de Max Aub. (10,30). 
Călătorie în istoria civilizației (emisiune pen
tru tineret) : „O artă străveche — dansul". Emi
siune de Tilde Urseanu și Mariana Varga. (11,15). 
Chipuri de eroi în eposul românesc. Prezintă 
Petre Dineu. (15,30) Arii din opere interpre
tate de Cornelia Gavrilescu (noi înregistrări). 
(16,00). Cîntă Betty Curtis, Cristian Popescu, 
Nicolae Felix și Jean Păunescu. (16,30). Poe
zia românească și muzica : Cîntece pe versuri 
de Mariana Dumitrescu. Prezintă Petru Co- 
marnescu. (18,25). Scriitori la microfon : Gelu 
Naum. (19,45). „Țărăncuță, țărăncuță" — me
lodii românești. (23,07). Ruggiero Ricci interpret 
al „Capriciilor" de Niccolo Paganini. (23,22).

miercuri

duminică
smsBBMBSKaa&rausssgusKaMancaEn

Programul I : Teatru radiofonic pentru co
pii : „Vijelioșii" scenariu de Eugen Barbu și 
Constantin Teodori. (8,00). De toate pentru toți. 
(12,00). Estrada duminicală. (13,10). Concertul 
melodiilor celebre. (14,40). Artiști români pe 
scenele lumii : Jean Athanasiu. (15.15). Sport și 
muzică. (16,00). Cîntece populare de dragoste. 
(20,10). Teatru scurt — „întîlnirea e la ora 10" 
de I. Cojan. (20,30) Moment poetic — Portret 
de țară nouă. (22,30) Programul II : Toată 
țara e o floare — emisiune de cîntece și jocuri. 
(6,00). Din cele mai frumoase melodii... cele 
frumoase. (7,45). Transmisiunea concertului 
chestrei simfonice a Filarmonicii de 
„George Enescu", dirijor Mircea Cristescu.
list Jean Casadesus (Franța) (11,00). în pauză : 
Actualitatea cinematografică. Premierele săptă
mînii. Concurs cu 
sat" — program 
Recital Ion Voicu. 
popular românesc 
Luca, Alexandru Grozuță, 
(17,30). Opereta „Liliacul" 
(montaj muzical-literar). 
seamă : Nicolae Grigorescu.
Constantinescu. (19,20). „Țărăncuță, țărăncuță' 
— melodii românești. (23,07). Dans pentru toate 
vîrstele. (0,10).

mai 
or- 

stat 
So-

Programul I : Sfatul medicului : Pregătirea 
bolnavului înainte de operație. (9,25). „Un flă
cău cu mîndra lui" — muzică populară. (10,10). 
Coordonate culturale : Cît beneficiază casele de 
cultură de pregătirea și experiența intelectua
lilor. (12,15). Valsuri din operete. (12,25). De ce? 
De unde ? De cînd ? (emisiune pentru școlarii

Programul I; Sfatul medicului : Dermatozele 
în timpul sarcinii. (9 25). Arii din operete. 
(10,00). Monique de la Bruchollerie interpre
tează Concertul nr. 5 în Fa major pentru pian 
și orchestră de Camille Saint-Saăns. (10,30). Al 
VlII-lea Concurs al formațiilor artistice de 
amatori. Brigada artistică pe scena celui de-al 
VlII-lea Concurs. (12,15). Concertul melodiilor

public. (15,10). „La horă-n 
de cîntece și jocuri. (16,30). 
(17,15). Maeștri ai cîntecului

Maria Lătăretu, Fănică 
Victor Predescu. 

de Johann Strauss 
(17,49). Oameni de 

Evocare de Titel

europene de circulație internațională 
și că ele participă în momentul de 
față la cursuri speciale de deservire.

în cele cîteva ore pe care călă
torii le petrec în avion, li se oferă 
platouri cu gustări, dulciuri, băuturi 
răcoritoare, țigări, ziare.

„O servire atentă înseamnă și 
adaptarea la cerințele, la gusturile 
și obiceiurile călătorilor — ne-a 
spus tovarășul C. Zafiu, director ad
junct al TAROM. Pentru îmbunătăți
rea acestui fel de deservire — întru- 
cît aici se cere îmbinată preocupa
rea pentru varietate și consistență 
cu un plus de rafinament, cu grija 
pentru o prezentare mai aleasă — 
TAROM va colabora (s-au și încheiat, 
contracte în acest sens) cu unit";” 
specializate de alimentație publică 
ca Ambasador și l.H.R. Mamaia ; se 
reamenajează, de asemenea, barurile 
(unde sînt pregătite conteinerele ali
mentare) de la Băneasa și Kogălni- 
ceanu — Constanța. Paralel, s-a îm
bunătățit dotarea tehnică, care a fost 
înnoită cu veselă de bună calitate, cu 
termosuri, conteinere speciale etc. 
Dar, așa cum am spus, pe lingă pro
duse alimentare, pe călători îi mai 
interesează și alte obiecte. Ca atare, 
în momentul de față, serviciul de re
sort al TAROM, împreună cu diferite 
organizații comerciale, pregătește o 
gamă mai largă de produse de arti
zanat după cum, intr-o nouă pre
zentare, vor fi oferite călătorilor și 
mici atenții: păpuși, insigne, sticluțe 
de vin românesc ș.a. în același 
timp, la aerogara Băneasa, ca și pe 
aeroporturile de pe. traseele interna
ționale Kogălniceanu — Constanța, 
Sibiu, Arad, organele comerciale au 
fost solicitate să înființeze magazine 
speciale pentru turiștii străini, ^‘"dp 
se va vinde cu plata în valută și ii 
20 la sută reducere".

— Nu o dată s-au formulat critici 
în legătură cu informarea călătorilor. 
Există unele prevederi în această pri
vință?

— Sperăm că măsurile care s-au 
luat in ultimul timp — mai ales prin 
extinderea colaborării cu difuzarea 
presei și cu diferite întreprinderi po
ligrafice — își vor da in curînd roa
dele. Pasagerii vor găsi, în avioane 
și aerogări, ziare și reviste în diferite 
limbi, 
orașul 
ristice 
stanța, 
ghișeu 
limbi străine.

Pregătirile pentru deservirea unui 
mare număr de călători — mai cu 
seamă turiști români și străini — tre
buie încheiate curînd. Totuși, nu toa
te aeroporturile sînt în același stadiu, 
în unele locuri nu sînt rezolvate pro
bleme mai mari. în altele — organiza
torii locali s-au poticnit în amănunte. 
La Direcția generală a aviației civile, 
de exemplu, am dat peste un volumi
nos dosar cu corespondență, purtată 
luni în șir între direcția generală și 
Sfatul Popular al regiunii Cluj, pri
vind construcția noului aeroport, în- 
trucît D.S.A.P.C. Cluj punea condiția 
ca lucrările să se extindă nu în direc
ția stabilită, ci în partea opusă. So
luția a fost în sfirșit adoptată, dar 
abia zilele acestea. Pe aeroportul din 
Iași, călătorii nu găsesc apă de băut. 
„N-avem spațiu" — ni s-a spus. în- 
tr-una din încăperi se află însă un 
bufet amenajat cu tot ce trebuie. El 
nu mai funcționează de multe luni de 
zile fiindcă T.A.P.L. Iași nu găsește... 
un om care să-1 preia. La București 
— Băneasa ar mai fi. de asemenea, 
necesare unele amenajări, deschide
rea unor unități de deservire ; lipsesc, 
de pildă, o frizerie, o florărie, tonetul 
cu produse de artizanat e sărac. La 
orele de sosire a unor curse impor
tante. cu mulți călători, numărul de 
taxiuri este insuficient, astfel îneît 
lumea pierde mult timp pînă ajunge 
în oraș. Și, tot la București, ar mai fi 
necesară înființarea unui ghișeu de 
schimb la sediul agenției TAROM din 
Piața Universității.

Dacă ar analiza lucrurile mai în a- 
mănunt, conducerea TAROM și a tu
turor unităților sale din țară ar con
stata cu ușurință că peste tot mai 
sînt de pus la punct unele chestiuni, 
fie că este vorba de telefoane publice, 
de standuri cu cărți și ilustrate, de 
tonete cu dulciuri și răcoritoare etc. 
Am sugera. între altele, montarea în 
aeroporturi a unor hărți turistice ale 
localităților respective. Și de ce n-ar 
exista o hartă în holul aerogării Bă
neasa,eventual o hartă cu lumini, care 
să indice hotelurile sau monumentele 
cultural-istorice mai importante ? Pa
ralel, o reclamă multilaterală, inge
nioasă, plină de fantezie, ar putea să 
atragă atenția asupra unor posibilități 
de deservire. Nici una din problemele 
semnalate nu presupune mari inves
tiții, avize, aprobări, ci doar spirit de 
organizare, inițiativă și interes.

Deservirea de specialitate a 
TAROM-ului este astăzi o verigă im
portanta in marele lanț de servicii 
care se cer oferite fiecărui călător 
Ea ridică în fața Direcției generale a 
aviației civile, în fața conducerii 
TAROM și a celorlalte foruri intere
sate sarcini mereu noi și de mai mare 
răspundere, care trebuie rezolvate 
cu operativitate și competență, la ni
velul înalt al cerințelor impuse de. 
traficul și turismul internațional,

hărți de rută, pliante despre 
destinației finale, ghiduri tu- 
etc. Pe aeroportul din Con- 
intenționăm să înființăm un 
de informare a călătorilor în

t.ru
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campioană

O FRUMOASA VICTORIE

ROMANIA : M. Ionescu, 
— Popa, Nunweiller III, 
D. Nicolae, Mocanu — 
Ghergheli, Dobrin, — Mar- 
tinovici, Dumitriu II, Ion 
Ionescu și Lucescu.

CIPRU : Varnavas, — Ia- 
cavou, Hristou, Ploutis, 
Kostas — Tofis, Kettenys — 
Drossos, Pierides, Kriysta- 
lis, Stylianou.

Arbitru : M. Gugulovici 
(Iugoslavia).

Duminică seara a sosit dl. Rudolf 
Seidl, prim-vicepreședinte al Came
rei Federale de Comerț a Austriei, 
care va face o vizită în țara noastră, 
cu prilejul desfășurării Zilelor teh- 
nico-științifice austriece, organizate 
la București.

Pe aeroportul Băneasa au fost

prezenți Titus Cristureanu, vi
cepreședinte al Camerei de Comerț 
a Republicii Socialiste România, 
precum și Gerhard Loschnigg, ata
șatul comercial al ambasadei Aus
triei la Buaurești.

proporții.

plăcut să-i
11 tricolori

Fotbaliștii noștri au re
înnoit bine seria „europe
nelor", învingînd echipa 
Ciprului cu 7—0. Victoria 

•—întrutotul scontată (chiar 
dacă, pe teren propriu, ci
prioții ne-au „smuls" pri
ma repriză în partida de 
astă toamnă, iar luna tre
cută, i-au ținut în șah pe 
italieni 3/4 din meci) — 
putea căpăta 
rugbistice.

Tuturor ne-a 
vedem pe cei
abordînd dezinvolt jocul, 
lansîndu-se în mare viteză 
(pe un teren ce mustea de 
apă I) spre poarta lui Var
navas. înaintarea, în ver
vă, n-a amînat cîtuși de 
puțin deschiderea scoru
lui. Era minutul 4 cînd 
Lucescu, pătruns pe cen
tru în careul advers, reia 
direct în plasă o minge 
respinsă de Hristou. unul 
din fundașii ciprioți. Eli
berați oarecum din „chin
ga emotivității", jucătorii 
n.*-ș,tri insistă în conti- 
r - re, dorind să tranșeze

cît mai rapid, cu cît mai 
multe goluri, rivalitatea. 
Pe teren, mingea circulă 
spre o singură poartă. Du
mitriu II pare decis să de
monstreze justificarea se
lecționării sale în 
nală". Rapidistul, 
nu individual ci în 
echipei, aleargă,
pasează, șutează, asumîn- 
du-și un rol de dirijor al 
jocului ; tribunele resimt 
plăcerea unor faze de joc 
modern, incisiv, 
și mereu în 
porții, încheiate 
luri 1 — pentru 
plauzele nu se 
țese. Varnavas culege 
el sufragiile publicului o 
dată cu blocarea sau res
pingerea unor mingi pu
ternic șutate de fotbaliștii 
noștri.

Ciprioții, surprinși, 
baricadează. Prea 
însă nu rezistă. La 
din numeroasele atacuri, 
Dumitriu trage în bară. 
Mingea revine la Martino
vich Debutantul echipei 
noastre vrea să 
răzgîndește și-i 
puternic lui Ion 
acesta intuiește 
tuația și — cu o mișcare 
foarte derutantă — lasă 
ca mingea să-și continue 
traiectoria în poartă, spre 
surprinderea apărării ci
priote.

După aproximativ încă 
zece minute, 
pornește 
solitară.

dinamic 
căutarea 
cu go- 
care a- 

precupe- 
Și

se 
mult 
una

tragă, se 
pasează 
Ionescu ; 
bine si-

blinguri, îi scoate din joc 
pe adversarii ce-1 des
părțeau de poartă și șu
tează puternic. Mingea a 
lovit din nou bara, însă 
sub un unghi suficient de 
propice ca apoi să intre 
în plasă. 3—0 deci — și 
nu trecuse decît o jumăta
te de oră.

Acesta avea să fie sco
rul primei reprize, pentru 
că în sfertul de oră ră
mas pînă la pauză, echi
pa noastră, deși a domi
nat net, a ratat situații 
clare (în min. 33, cînd 
Ghergheli — ieri destul de 
anonim — a șutat fante
zist afară dintr-o poziție 
de invidiat) ; din păcate, 
și în partea a doua a jo
cului a preferat unele 
manevre „de efect".

Repriza secundă a avut 
același aspect general. 
Supuși la atacuri conti
nue, oaspeții au mai pri
mit patru goluri, rezultat 
al unor faze pentru care 
meritul revine în primul 
rînd finalizatorilor 
Ionescu și Dumitriu 
bii au marcat de 
două ori).

La poarta 
cu, pericolul 
n-a existat.

lor : 
(am- 
cîte

lui M. Iones- 
aproape că 
Sporadicele 

contraatacuri adverse au
fost destrămate dintru în
ceput de cvartetul Popa- 
Nunweillei III — D. Nicu- 
lae — Mocanu. Portarul 
nostru n-a avut ce apăra. 
Doar două șuturi — cîte 
unul pe repriză — i-au în-

cercat vigilența. Cel mai 
periculos din acestea l-a 
tras extrema stîngă Stylia
nou, de la circa 16 m.

Învingînd cu 7—0, echi
pa noastră a prilejuit sa
tisfacții și totodată opti
mism sutelor de mii de iu
bitori ai fotbalului. Nu 
trebuie însă uitat că ri
posta ciprioților n-a fost 
îndeajuns de edificatoa
re. Ciprioții, obișnuiți cu 
terenuri uscate și tari, vă
dit incomodați de gazonul 
ud, n-au putut arăta ieri 
decît că posedă calități 
fizice și ambiție ; tehnica 
lor modestă și greșelile 
tactice comise în apărare 
au ușurat mult sarcina re
prezentativei noastre. Fot
baliștii români au meritul 
de a fi realizat un joc de 
bună calitate, au 
fructifice din plin 
favorabilă de pe 
s-au orientat bine 
ofensiv Este, desigur, 
victorie frumoasă, 
meciul de ieri n-a consti
tuit o verificare completă 
a potențialului actual al 
echipei. Tocmai de aceea 
pregătirea meciurilor cu 
Elveția (luna viitoare la 
Berna) și cu Italia (în iu
nie la București) trebuie 
abordată cu seriozitatea 
cuvenită, cu grija ce o 
presupune realizarea do
rinței de a ne califica mai 
departe în 
european.

Ion

știut să 
situația 
teren și 
în țocul 

o 
deși

B!
I

Steaua 
partidă, 
puncta- 

a intrat

la Cluj au luat sfîrșit între
cerile turneului final al campio
natului republican masculin de 
baschet. în ultima etapă, Dina
mo București a învins cu scorul 
de 88—77 (38—35) pe 
Deși a pierdut această 
echipa Steaua, datorită 
jului general mai bun,
din nou în posesia titlului de 
campioană a țării. Celelalte me
ciuri desfășurate ieri s-au în
cheiat cu următoarele rezultate ; 
Universitatea Cluj—Universitatea 
Timișoara 73—61 (31—33); Po
litehnica București—Rapid 92—61 
(45—38). Clasamentul final: 1. 
Steaua ; 2. Dinamo București; 3. 
Universitatea Cluj; 4. Politeh
nica București ; 5. Universitatea 
Timișoara ; 6 Rapid București.

Paralel cu definitivarea pri
melor 6 locuri în clasamentul fi
nal al campionatului, turneul fi
nal de la Cluj a constituit un 
criteriu de selecționare a bas- 
chetbaliștilor fruntași în echipa 
ce ne va reprezenta țara la a- 
propiatele Jocuri balcanice 
(10—14 mai, la Skoplje), la Cam
pionatele europene (la sfîrșitul 
lunii septembrie, în Finlanda), 
precum și la alte întreceri inter
naționale.

DUMITRIU

iur- 
MA- 
prin

Dumitriu II 
înti-o expediție 
Prin cîteva dri-

campionatul

Golul lui Dumitriu II, din minutul 51 Cartojan

IERI LA CRAIOVA Rezultate în categoria B
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noștri so 

5> 

cucerit

ISTANBUL 23 (Agerpres). — 
.eroși spectatori au urmă- 

ț la Istanbul finalele turneu
lui balcanic de box, încheiate 
sîmbătă seara tîrziu. O bună 
impresie au lăsat pugiiiștii ro
mâni, care au cucerit 4 titluri 
de campioni balcanici. Surpri
za reuniunii finale a fost 
nizată de „greul" VASILE 
RIUȚAN, care l-a învins 
abandon în rundul 3 
Stretenovici (Iugoslavia), 
lelalte trei medalii de 
au fost cîștigate de N. GljU 
(cocoș), V. ANTONIU (ușoară) 
și GH. CHIVĂR (mijlocie). Iată 
rezultatele înregistrata în cele 
10 finale : Engin (Turcia) b.p. 
Gruescu (România) ; Gîju (Ro
mânia) b.p. Ibrahimovic (Iu
goslavia) ; Tatar (Turcia) 
b. k.o. Dolev (Bulgaria) ; Vujic 
(Iugoslavia) b.p. M. Goanță 
(România) ; Antoniu (România) 
o.p. Daractiev (Bulgaria) ; 
Sandal (Turcia) b.p. Hodoșan 
(România) ; Todorovici (Iugo
slavia) b.p. Sekerer (Turcia) ; 
Chivăr (România) b.p. Pre- 
muș (Iugoslavia) ; Stankov 
(Bulgaria) b.p. Coskunoglu 
(Turcia) ; Mariuțan (România) 
b.ab. Stretenovici (Iugoslavia). 
Primul loc în clasamentul pe 
echipe a revenit reprezentati
vei României cu 25 puncte, ur
mată de cele ale Turciei — 17 
puncte. Iugoslaviei — 17 punc
te șl Bulgariei (echipa secun
dă) — 13 puncte.

Șl SEDAN
• Echipa maghiară de fotbal F.C. 

Szeged și-a continuat turneul în 
țara noastră jucînd duminică la 
Craiova, cu formația locală Uni
versitatea. Fotbaliștii români au 
cîștigat cu 1—0 (0—0).

• Selecționata olimpică de fotbal 
a României a susținut sîmbătă sea
ra la Sedan un meci amical în 
compania echipei R.C.P.-Sedan. 
Francezii au învins cu 2—0.

Vicierii împărțite în întîlnirea

de floretă Polonia
VARȘOVIA 23 (Agerpres). — în 

capitala Poloniei a avut loc întîl
nirea amicală dintre selecționatele 
feminine de floretă ale Poloniei și 
României. Comportîndu-se remar
cabil, sportivele române au obținut 
victoria cu scorul de 9—7. Din echi
pa țării noastre au fâaut parte Ma

rina Stanca, Ileana Drîmbă, Ana 
Ene și Maria Vicol.

După întîlnirea feminină s-a des
fășurat meciul selecționatelor mas
culine ale celor două țări. Au cîș
tigat floretiștii polonezi cu scorul 
de 16—9.

voLES: Rapid învins eu 3-0!
Seria întâlnirilor „tari" ale cam

pionatului masculin de volei, ce se 
apropie de turneul final, a continuat 
aseară --
Ambele echipe se prezentau după 
victorii extrem de prețioase pentru 
configurația 
feroviarii 
„C.C.E" iar steliștii asupra studenți
lor gălățeni. neînvinși pînă atunci 
pe teren propriu.

Existau, deci, suficiente garanții 
pentru o partidă atractivă. Nu vic
toria categorică cu 3—0 (6, 14, 8) a 
tinerilor voleibaliști militari a con-

cu meciul Steaua—Rapid.

clasamentului final : 
în fața deținătorilor

travenit așteptărilor, ci riposta sur
prinzător de slabă a campionilor 
țării. Dacă Ia volei se putea dicta 
„abandonul", el ar fi scutit, desigur, 
pe rapidiști de prelungirea nejusti
ficată a penibilei lor evoluții, pu- 
nînd capăt în timp util, unei dispu
te evident inegale. Cîștigînd pe me
rit și această partidă, 
cut un însemnat pas 
titlului de campioni, 
această săptămînă, cu
zultatul întîlnirii Politehnica Galați— 
Dinamo, vor elucida substanțial în 
acest sens.

steliștii au fă- 
spre cucerirea 
Jocul lor din 

Dinamo, și re-

După ultima etapă o concursului re
publican de regularitate și rezis
tență cu motoreta „Carpați" desfă
șurata între Brașov și București, de
partajarea în clasamentul final s-a 
făcut printr-o probă de viteză în 
jurul pavilionului Expoziției econo
miei naționale din Capitală. Primele 
trei locuri au revenit lui E. Seiler 
(Metalul), Al. Oprea, (Metrom Bra

șov), T. Popa (Metalul).

SERIA 1: Oltul Rîmnicu Vîlcea— 
Siderurgistul Galați 2-2 ; Flacăra 
Moreni—C.F.R. Pașcani 3-0 ; Cea
hlăul Piatra Neamț—Chimia Sucea
va 2-0 ; Oțelul Galați—Dinamo Ba
cău 1-1 ; Politehnica București—Me- 
trom Brașov 1-0 ; Poiana Cîmpina— 
Dinamo Victoria București 2-0 ; Me
talurgistul București — Progresul 
Brăila 4-1. După 18 etape, în frun
tea clasamentului se află Siderur
gistul Galați cu 25 puncte.

noastre au înfățișat personaje religioase 
în costume naționale românești. Arta 
se menține în concret, în adevăr, în 
viață. Faptul a fost remarcat de poetul 
romantic Novalis : „Cu cit un poem 
este mai personal, mai local, mai legat 
de timpul său, mai particular, cu afît 
se află mai aproape de centrul poe
zie'".

Expresie a vieții sociale și a atmosfe
rei culturale, chiar cînd le depășește 
prin opere revoluționare — și am pu
tea scrie : mai ales cînd creează atari 
opere, destinate să deschidă noi orizon
turi societății sale — artistul răsfrînge 
în opera sa viața înconjurătoare după 
un indice p-opriu. Faptul va fi vădit 
cu deosebită claritate în metoda de lu
cru a marilo' artiști. Balzac, a cărui 
operă reprezintă cea mai amplă ima
gine de viață (Comedia umană numără 
cîteva mii de personaje, concurînd, cum 
s-a spus, „starea civilă") a fost un ob
servator perspicace al vieții sociale a 
timpului său. Mai mult, el folosea nu
meroase mărturii străine asupra oame
nilor și stărilor de lucruri sociale. Ast
fel, în elaborarea personajului său Go- 
riot, romancierul a folosit numeroase 
amănunte din viața unei persoane reale, 
asupra căreia unul din corespondenții 
săi din provincie îi dădea amănunte. 
Zola, la rîndul lui, dădea substanță și 
adevăr romanelor sale prin observații 
directe, luate în „instantanee" pe un 
carnet, în cursul numeroaselor sale plim
bări prin Paris. Jules Romains (a că
rui operă cuprindea, pînă acum două
zeci de ani, peste cinci sute de perso
naje), pentru a da un ultim exemplu, a 
răsfrînt în romanul său Oamenii de bună 
voință viața socială, obiceiurile și felul 
de a gîndi al contemporanilor, într-o 
vastă anchetă, arătînd semnificația unui 
tablou social aproape documentar.

Vom putea statornici astfel o dife
rență de nivel artistic între marii artiști 
și literatorii de serie care și-au fă
cut din scris o profesie lucrativă, ima- 
ginînd peripeții depărtate de viață, fără 
observație directă a faptelor sau prin- 
tr-o observație superficială și întîmplă- 
toare a realității.

Ajungem astfel la o categorie de 
scriitori pentru care observația socială 
nu a mai fost rodul unei metode de 
lucru, ci a reprezentat însăși experiența 
lor de viață profesională. Un atare con
tact cu viața are desigur chezășii de 
exactitate și autentic. Scriiforul-medic va 
putea răsfrînge cu adevăr și adîn- 
cime dramele sufletești și faptele so
ciale, cu atît mai mult cu cît observația 
lui este permanentă și împletită intim 
cu propria existență. Exemplul lui Ce- 
hov sau Georges Duhamel este în a- 
ceastă privință, concludent.

Este, de altminteri, firesc ca răsfrîn- 
gerea vieții în artă să fie obținută cu 
adevăr, în același timp, artistic, psiholo
gic și social, de către un om identifi
cat, prin activitate și adesea prin ori
gine, mediului său social și cultural. A- 
dîncimea și adevărul artistic al operei 
lui Creangă sînt rodul complex al ge
niului său individual, dar și al originii 
sale țărănești, în care și-a petrecut co
pilăria și de care a rămas legat su
fletește întreaga viață. Arta lui Brâncuși, 
pentru a lua un exemplu din domeniul

bibliotecii 
participare 
culturi na-întrecerile finale ale campionatelor | 

republicane individuale de lupte greco- S 
romane au evidențiat, în general, o n 
formă bună a selecționabililor noștri | 
înaintea unor importante confruntări 0 
internaționale ce vor avea loo în acest a 
an : campionatele europene (19—21 | 
mai, la Minsk) și campionatele mon- S 
diale (1—3 septembrie, la Bucu- n 
rești). „Hărțuiala" pentru un punct | 
tehnic sau cel mult două, care adu- § 
cea victoria campionilor la edițiile an- 
terioare (cu foarte puține excepții) a | 
fost înlocuită acum, pe „patrulaterele" 
de la Floreasca, printr-o luptă dina
mică, spectaculoasă, cu procedee teh
nice variate. „Această finală — spu
nea maestrul emerit al sportului I. 
Cernea — și-a atras frumoase apre
cieri, a arătat că actualul nivel de 
pregătire al luptătorilor noștri fruntași 
este satisfăcător, superior multor edi
ții precedente. Așa se explică faptul că 
în turul final au fost doar două rezul
tate de egalitate și nu mai puțin de 
10 tușuri. Cu tuș s-a încheiat chiar și 
meciul dintre doi sportivi de elită : 
I. Alionescu (Dinamo București) clasat 
pe primul loc la mai multe competiții 
internaționale importante, printre care 
și la „Săptămînă preolimpică" de la 
Ciudad de Mexico ă fost învins în mi
nutul 2 de I. Bacîu (Steaua), cîștigă- 
torul medaliei de bronz la ultima edi
ție a „europenelor". La o singură ca
tegorie (87 kg) campionul a fost cu
noscut înainte de a se intra în turul 
final, la celelalte, disputele pentru în
tâietate continuînd pînă la ultimul su
net de gong. Au fost și două situații 
cînd nici măcar gongul final nu a reu
șit să departajeze un singur câștigător. 
(Conform noilor modificări ale regu
lamentului, în cazuri de egalitate nu se 
apelează la cîntar). Astfel, Gh. Stoi- 
ciu și D. Pîrvulescu (ambii de la 
Steaua) sînt campionii la categoria 52 
kg., iar N. Martinescu (Dinamo) și C. 
Bușoiu (Electroputere Craiova) la ca
tegoria peste 97 kg.

Celelalte titluri au revenit următo
rilor : I. Baciu (Steaua) — cat. 57 1 _ 
S. Popescu (Steaua) — cat. 63 kg; 
M. Bolocan (C.S.O. Pitești), cat. 70 1 
I. Țăranu (Dinamo), cat. 78 kg ; 
Ciorcilă (Dinamo), cat. 87 kg și Gh. 
Popovici (Dinamo), cat. 79 kg.
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Baia
1-0;

Mare—• 
Minerul

0-1; Clu-
Industria

SERIA II: Minerul
Gaz Metan Mediaș
Lupeni—A.S. Cugir 0-0 ; C.S.M. Re
șița—A.S.A. Tg. Mureș 1-1 ; Vago
nul Arad—C.F.R. Arad
jeana—Unirea Dej 1-1 ;
sîrmei Cîmpia Turzii—C.F.R. Timi
șoara 5-1 ; C.S.M. Sibiu—Crișul 
Oradea 2-0. Primul loc în clasa
ment este ocupat de A.S.A. Tg. Mu
reș cu 28 puncte.

ÎN CÎTEVA
AU LUAT SFÎRȘIT CAMPIONA

TELE MONDIALE FEMININE DE 
BASCHET, desfășurate timp de 7 
zile la Praga. Și la această ediție 
titlul de campionă a revenit echi
pei U.R.S.S., care a terminat com
petiția neînvinsă, totalizînd 10 
puncte. în ultimul joc, baschetbalis
tele sovietice au întrecut cu 86—67 
(44—38) echipa R. D. Germane. Alte 
rezultate din ultima zi: Coreea de 
sud—Iugoslavia 78—71 (40—42) ; 
Cehoslovacia—Japonia 68—45 (30— 
19). Clasamentul final ; 1. U.R.S.S. ; 
2. Coreea de sud ; 3. Cehoslovacia; 
4. R. D. Germană ; 5. Japonia; 6. 
Iugoslavia; 7. Bulgaria; 8. Brazilia; 
9. Italia; 10. Australia; 11. S.U.A.

MECIUL AMICAL DE FOTBAL 
UNGARIA — IUGOSLAVIA, desfă
șurat duminică la Budapesta, s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
maghiare la scorul de 1—0 (1—0). 
Punctul a fost marcat în minutul 
26 de Bene.

ATLETUL AMERICAN JIM 
RYUN a realizat pe teren acoperit, 
la Lawrence (Kansas), timpul de 
3'54”7/10 în proba de 1 milă — cel 
mai bun rezultat mondial din acest 
sezon. Recordul lumii este de 
3’5r'3/10 și aparține lui Ryun.

DEȘI A ANUNȚAT CA SE RE
TRAGE DIN ACTIVITATEA COM- 
PETIȚIONALĂ, cunoscutul atlet 
francez Michel Jazy continuă să 
concureze. Recent el a luat parte ia 
crosul desfășurat la Aix les Bains 
(5 km), clasîndu-se al doilea, la 
opt secunde de învingător — Wa- 
doux, cronometrat în 15’03’'.

(Urmare din pag. I)
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artelor plastice, exprimă o viziune aflată 
în prelungirea artei populare oltenești ; 
întreaga sa operă reflectă identificarea 
cu climatul sufletesc și cultural al re
giunii sale de obîrșie.

inmuljirea exemplelor credem că nu 
ar mai fi utilă. La toate popoarele lumii 
vom întîlni o înmănunchere de con
stante sufletești și sociale care au diri
guit sensul creației artistice, în armonie 
cu structura adîncă a spiritului și orien
tării generale a culturilor respective. 
Constatarea acestor fapte are semnifi
cația unui principiu de călăuzire a scrii
torului român de astăzi ; metoda de lu
cru a marilor maeștri români și străini, 
presupunînd contactul cu viața, îmbră
țișarea concretului, dar și depășirea a- 
cestuia prin desprindere de semnifica
ții, își păstrează valabilitatea ; izolarea 
de viață înseamnă negația artei ; limi
tarea scriitorului la cultura livrescă, ac
tivitatea exclusivă înlăuntrul 
nu răspund raportului de 
totală dintre realitatea unei
ționale și viața lăuntrică a scriitorului.

Cultura unui popor nu poate fi cu
prinsă decît integrativ, prin identificare 
cu totalitatea manifestărilor sale spiri
tuale : istorie, literatură și știință, viață 
socială — înțeleasă în continuitatea a- 
cesteia, de îndreptare din trecut spre 
viitor, îmbrățișînd actualitatea sub toate 
înfățișările sale — psihologie, bogăție 
folclorică, înțelepciune populară și va
lori culturale. Acestei realități de gînd 
și de simțire, de forme și valori tre
buie să i se identifice sufletește 
scriitorul.

Activitatea scrisului presupune o co
respondență cu spiritul autentic al va
lorilor culturale ale unei națiuni ; prin 
această corespondență de adîncime, 
scriitorul dă artei sale semnificație și 
valoare de circulație. Scriitorul va tre
bui să se insereze unei vieți colective 
în permanentă devenire, cuprinzînd 
deopotrivă valorile trecutului, integrate, 
totuși, înfățișărilor semnificative ale pre
zentului. Cum va putea fi surprinsă a- 
ceastă viață socială și culturală în deve
nire decît printr-o adeziune totală la 
realitățile concrete ale vieții cotidiene, 
dar și la semnificațiile înalte ale acestei 
deveniri ?

Numai un scriitor participînd în ace
lași timp la viața culturală a țării sale, 
ca și la viața diferitelor sectoare social- 
economice, prin exercitarea unei pro
fesiuni, va putea surprinde pulsația vie
ții, în autenticul acesteia. Ce scriitor 
poate avea o înțelegere mai adîncă a 
sufletului adolescent, reprezentînd o 
prefigurare a vieții de mîine a țării, 
decît profesorul ? Realitatea satului și 
ogorului, a uzinei și laboratorului, a 
formelor multiple a vieții din jur, des
fășurată în varietatea ei socială și psi
hologică, nu va putea fi adîncită decît 
printr-o cunoaștere mereu reînnoită pe 
toate planurile, decît prin studierea 
problemelor mari, ca și prin pătrunde
rea în viața concretă.

Sintezele de viață ale Comediei 
umane sau ale Istoriei naturale și sociale 
a unei familii sub cel de-al doilea im
periu își vor afla astfel, într-un viitor 
apropiat, corespondențe în literatura 
noastră, prin mijlocirea unei inserări to
tale a scriitorului în universul cultural 
și de viață românesc.

ÎNTILNIREA MASCULINA DE 
GIMNASTICĂ ITALIA—U.R.S.S., 
desfășurată la Roma, a revenit gim- 
naștilor sovietici cu scorul de 
284,50—275,90 puncte. în clasamentul 
general individual primul loc a fost 
ocupat de sovieticul Klimenkov, cu 
57,65 puncte.

ÎN CAMPIONATUL ENGLEZ DE 
FOTBAL conduce echipa Manches
ter United cu 55 puncte, urmată de 
Nottingham Forest cu 52 puncte. 
Rezultate din etapa de sîmbătă: 
Arsenal—Nottingham Forest 1—1 ; 
Burnley—Aston Villa 1—0; Ever
ton-Blackpool 1—0 ; Chelsea—Stoc- 
ke City 1—0; Leicester—Sheffield 
United 2—2; West Bromwich—Li
verpool 1—0 ; Manchester City— 
Fulham 2—0; Sunderland—Man
chester United 0—0; Ledds—West 
Ham 1—0.

LA MAGDEBURG SE DESFĂ
ȘOARĂ ÎNTILNIREA DE NATA- 
ȚIE R. D. Germană—U.R.S.S. După 
prima zi, scorul este de 71—38 punc
te în favoarea echipei sovietice. în 
proba de 100 m liber masculin, Ili- 
cev (U.R.S.S.) a realizat 53"2/10 — 
nou record al U.R.S.S. Belitz—Gai- 
man (U.R.S.S.) a cîștigat proba de 
400 m liber în 4’13”l/10 — record 
unional. Proba feminină de 400 m 
mixt a fost dominată de Steinbach 
(R.D.G.), cronometrată în 5'23”6/10.

LA NOVI SAD, ECHIPA LO
CALĂ DE FOTBAL VOJVODINA 
a susținut un meci amical în com
pania selecționatei secunde a Un
gariei. Jocul s-a încheiat la egali
tate: 1—1 (0—0).
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In cadrul ministerului, al direc
ției generale, există cadre in
ginerești cu experiență. Ele nu 
s-au deplasat însă la Copșa Mică. 
Serviciile mecano-energetic și teh
nic din direcția generală 
crezut de cuviință să 
la Copșa Mică cîțiva : 
liști. S-au mulțumit să 
note explicative, informări, situa
ții, lăsîndu-i pe cei din uzină 
să '
Abia recent, uzina a fost vizitată 
de șeful serviciului mecanic care 
nu a mai venit aici de aproa
pe un an.

NiGi atitudinea proiectantului — 
I.M.N.R.-București nu a fost 
trunsă de un înalt spirit de 
pundere.

— Multe din defecțiunile 
se produo Ia instalația de aglome
rare — ne-a spus tov. ing. AUREL 
MEDEȘAN, fost ‘.......................
tehnologul secției 
cauze tehnologice 
Proiectantul avea 
mare, să ne acorde un ajutor efec
tiv, să studieze temeinic fiecare 
fenomen apărut, să vină cu soluții. 
Or, și proiectantul, ca și direcția 
generală ne-au lăsat să ne 
descurcăm singuri. îmi amintesc 
că un colectiv de proiectanți a ve
nit la noi, prin vara anului trecut. 
Au stat cîteva zile în uzină, și-au 
luat notițe și au plecat. De atunci, 
nimeni nu i-a mai văzut, și nici 
soluții nu știu să fi propus. Se 
pare Gă au uitat de noi.

Iată și relatarea inginerului șef 
al uzinei : „Adevărul este că în 
cazul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă am primit un ajutor sub
stanțial din partea proiectantului. 
Nu același lucru îl putem afirma 
și în ce privește perfecționarea 
procesului de fabricație, lichida
rea unor deficiențe de ordin teh-

i n-au 
trimită 
specia- 

ceară

se descurce cum vor ști.

pă- 
răs-

care

pînă de curînd 
— au la bază 
și constructive, 
datoria, ca ur-

nologic și constructiv la secția de 
aglomerare, unde situația reclamă 
neîntîrziat intervenția proiectan
tului".

Ar fi nedrept să se spună că 
conducerea uzinei nu are partea 
sa de răspundere. Unele din defi
ciențele existente puteau fi lichi
date cu forțele proprii ale uzinei. 
Ea a acționat eu timiditate și în- 
tîrziere, lăsîndu-se prea mult în 
nădejdea forului tutelar. Dacă 
la instalația veche de acid sul
furic nu s-au îndeplinit sarci
nile de plan, în intervalul scurs 
de la începutul anului, vina nu 
constă în lipsa de sprijin din par
tea forului tutelar, ci în neefee- 
tuarea reparațiilor capitale prevă
zute în trimestrul IV-1966. Cauze 
obiective ? Desigur câ nu. Conclu
dent în acest sens este și alt as
pect. Uzina a depășit, în primele 
două luni, consumurile specifice 
cu peste 3 milioane lei. Și aceasta, 
în principal, din cauza nerealizării 
randamentelor de extracție, risipei 
exagerate de materie primă. De 
pildă, la noile instalații de prelu
crare a concentratelor plumbo- 
zincoase, însemnate cantități de 
materie primă se pierd o dată cu 
aburul tehnologic, din lipsa unei 
bune etanșeități a utilajelor, a 
funcționării defectuoase a între
gului sistem de captare și prelu
crare a prafului. Dar, nu numai 
atît. O însemnată cantitate de ma
terie primă este luată de... vînt și 
împrăștiată în toată curtea uzinei. 
Intervin apoi rețetele, care se în
tocmesc „după ochi", deoarece sis
temul de cîntărire nu este încă 
pus la punct. Aceasta, ca și umi
ditatea ridicată a concentratelor 
determină ca, uneori, în furnal să 
rezulte o cantitate mai mare de 
sulf, ceea ce evident duce la scă
derea randamentului de extracție, 
la nevalorificarea unor însemnate 
cantități de zinc și plumb.

Conducerea uzinei avea deci 
unde și cum să intervină. Nu a 
făcut-o însă. Chiar și numărul o- 
pririlor accidentale putea fi sim
țitor redus, dacă s-ar fi asigurat 
o mai bună exploatare, întreținere 
și intervenție mai operativă și de 
bună calitate. De mai multă vreme 
se discută despre necesitatea spe
cializării personalului de întreține
re pe grupe de mașini, măsură ce ar 
da posibilitatea rezolvării unor de
fecțiuni mecanice și electrice. Din 
păcate, măsurile s-au aplicat doar 
sporadic, cu toate că s-au dovedit 
deosebit de eficiente. Nu-i mai 
puțin adevărat că la numărul ri
dicat al defecțiunilor contribuie și 
neasigurarea unei asistențe tehni
ce permanente în toate schimburi
le și la toate locurile de muncă, 
a unor piese de schimb, deosebit 
de solicitate. Este de neconceput 
actuala situație cînd la circa 400 
motoare electrice, cîte funcționea
ză numai în seGția 
nu existe 
zervă.

Dacă am 
neajunsuri 
plător. E îmbucurător că sarcinile 
de plan pe primul trimestru au 
fost îndeplinite și depășite, cu toa
te că, după cum s-a văzut, ele nu 
reflectă posibilitățile realo ale u- 
zinei. Cu puțin timp în urmă a 
fost întocmit un plan de măsuri 
energice menite să lichideze de-> 
fecțiunile semnalate. Multe din 
ele trebuie aplicate cu ocazia re
parațiilor capitale, care vor avea 
loo în luna mai. Este cel mai bun 
prilej să se dovedească atît capa
citatea specialiștilor uzine' cî* șj 
a celor din minister. Totul este 
să se acționeze cu un înalt spirit 
de răspundere, determinînd pe pro
iectant ca cel puțin acum să-și 
îndeplinească obligațiile în mod 
exemplar.

nici un

insistat 
nu am

aglomerare, să 
motor de re-<

asupra 
făcut-o

acestor 
întîm-



LAGOS

REUNIUNEA ȘEFILOR 
MILITARI „NU fi GĂSIT 
SOLUȚII ADECVATE"

•

LAGOS 23 (Agerpres). — Sîm- 
bătă seara la Lagos a luat sfîrșit 
reuniunea membrilor Consiliului 
militar, de la care a lipsit însă gu
vernatorul militar al regiunii de 
est, colonelul Ojukwu. Potrivit unui 
comunicat, participants la această 
reuniune au căzut de acord să fie 
formate mai multe state, în locul 
celor patra regiuni existente în 
prezent în Nigeria, „în vederea 
creării condițiilor care să ducă la 
stabilitate politică". Comunicatul 
menționează, de asemenea, că Con
siliul militar va lua măsuri dras
tice împotriva autorităților din est 
dacă acestea vor continua acțiunile 
secesioniste. Agenția Reuter, refe- 
rindu-se la comunicatul publicat la 
Lagos, apreciază că șefii militari 
nu au găsit totuși soluții adecvate 
nici în ceea ce privește „problema 
estului", nici a viitorului constitu
țional al întregii țări.

Vizita delegației
parlamentare române 

în Turcia

Q.R.S.S. Lansarea unei nave cosmice 
cu pilot la bord

O entuziastă 
sărbătoare a

IZMIR 23 — Trimisul special A- 
gerpres, N. Ionescu, transmite : De
legația parlamentară română con
dusă de președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a părăsit 
duminică dimineața Ankara, ple- 
cînd într-o călătorie prin țară.

Membrii delegației sînt însoțiți 
de Muslih Gorentaș, membru al 
Prezidiului Medjlisului, de Șem- 
settin Mardin, ambasador în M.A.E. 
al Turciei, și de ambasadorul Româ
niei, Ion Drînceanu.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
români au sosit la Izmir, unde au 
fost salutați de guvernatorul Namik 
Șenturk, de primarul Osman Kibar 
și de alte oficialități locale.

Cu prilejul vizitelor pe care 
membrii delegației le-au făcut apoi 
guvernatorului și primarului, gaz
dele au împărtășit oaspeților ro

mâni din activitatea organismelor 
lor regionale, au vorbit despre isto
ria orașului și despre realizările sale 
contemporane, care-1 situează prin
tre cele mai importante centre 
economice și industriale ale țării.

Subliniind importanța pe care o 
are pentru relațiile economice și 
comerciale ale țării Tîrgul interna
țional de la Izmir, gazdele au vor
bit cu satisfacție de participarea 
consecventă a României la acest 
tîrg, de continua extindere și întă
rire a relațiilor dintre cele două 
țări.

în continuare, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
și ceilalți membri ai delegației au 
făcut o plimbare prin oraș. Seara, 
guvernatorul Izmirului a oferit un 
dineu în onoarea oaspeților români.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Du
minică, la orele 3,35, ora Moscovei, 
în Uniunea Sovietică a fost plasată 
pe orbită o nouă navă cosmică, 
„Soiuz-1“, pilotată de cosmonautul 
ing. colonel Vladimir Komarov, 
oare a mai efectuat un zbor la bor
dul navei cosmice „Voshod".

Scopul acestui zbor cosmic este: 
experimentarea unei noi nave cos
mice pilotate; punerea la punct a 
sistemului și elementelor de cons
trucție ale navei în condițiile zbo
rului cosmic ; efectuarea unor largi 
experiențe și cercetări științifice și 
fizico-tehnice în condițiile zborului 
cosmic; continuarea cercetărilor 
medicale și biologice și studierea 
influenței diverșilor factori ai zbo
rului cosmic asupra organismului 
uman.

Perioada de revoluție a navei în 
jurul Pămîntului este de 88,6 mi
nute. Distanța minimă de suprafa
ța Pămîntului (perigeul) este de 201

kilometri, iar distanța maximă (a- 
pogeul) — 224 kilometri. Unghiul 
de înclinație al orbitei este de 51 
grade și 40 minute. Cu nava s-au 
stabilit legături radio.

Potrivit raportului comandantu
lui navei, Vladimir Komarov, pre
cum și datelor telemetrice, cosmo
nautul a suportat pe deplin satisfă
cător plasarea pe orbită a navei și 
trecerea la starea de imponderabi
litate. Cosmonautul a început exe
cutarea programului zborului. Toa
te aparatele de la bordul navei 
funcționează normal.

Agenția Tass a anunțat că pînă 
la ora 10,00 (ora Moscovei), nava 
„Soiuz-1“ a efectuat 5 rotații în 
jurul Pămîntului. Pilotul cosmo
naut Vladimir Komarov a raportat 
că programul de zbor se îndepli
nește cu succes și că el se simte 
bine. Legătura radio cu cosmonau
tul Komarov este stabilă.

prieteniei frățești
româno ? bulgare

(Urmare din pag. I)

Isî va reevalua 
Marea Britanie 
politica la 
est de Suez?

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCU

în insistente căutări 
politica externă britanică 
trece prin faza încercări
lor de a-și păstra posi
bilitatea alegerii între Eu
ropa și angajamentele a- 
sumate în alte regiuni 
geograiice. în actualitate 
a intrat poziția Marii Bri
tanii la est de Suez ; pro
blema prelungirii prezen
ței sau a desprinderii de 
această zonă prezintă a- 
celeași cunoscute compli
cații, create ca urmare a 
importanței consimțămîn- 
tului S.U.A.

Pe acest iundal difuz se 
înscrie călătoria minis
trului de externe George 
Brown la Washington, 
unde a luat parte la con
ferința ministerială a pac
tului militar S.E.A.T.O. Din 
știrile parvenite la Lon
dra a reieșit că partici
panții la conferință au 
dorit ca prilejul să' fie fo
losit pentru a afla cît mai 
multe detalii despre inten
țiile britanice pe termen 
lung în sud-estul Asiei.

Aceste preocupări au 
căpătat profil mai contu
rat abia în ultimul timp, 
o dată cu apariția unor 
indicii că Londra ar pro
iecta retragerea unor e- 
fective militare din Ma- 
laia și Singapore, într-un 
termen mai apropiat decît 
se prevăzuse anterior. 
Un astfel de proiect 
pornește, desigur, de la 
rațiuni de ordin eco
nomic intern, oglindind 
nemulțumirile față de 
menținerea severelor mă
suri de austeritate, prin
tre care înghețarea sala
riilor, mărirea prețurilor 
și creșterea șomajului, în 
timp ce cheltuielile mili
tare îl costă pe contri
buabil 2,2 miliarde lire 
anual, nivel recunoscut 
ca depășind posibilitățile 
financiare reale ale ță
rii. Proporțiile înfrîngerii 
laburiste în recentele 
alegeri municipale, apre
ciate de fapt ca o 
veritabilă consultare na
țională, au demonstrat 
masivul declin al popu
larității Partidului labu
rist, tocmai din cauza a- 
cestei orientări care lo
vește în interesele mase
lor largi. Concomitent, 
s-au intensificat presiu
nile în parlament — se 
spune că și în sînul gu
vernului — pentru intro
ducerea unor modificări 
substanțiale în politica e- 
cgnomică.

în aceste împrejurări 
au fost' reînviate unele 
promisiuni obscure, făcu
te în trecut, cu privire la 
reducerea cheltuielilor 
militare la est de Suez. 
Calculele existente arată 
că prezența militară a 
Marii Britanii în această

întinsă zonă geografică 
ar costa, în actualul an 
financiar, un total de 
circa 230 milioane lire. 
Este răspîndită impresia 
că de fapt se urmărește 
mai mult o reducere sim
bolică — cîteva mii de 
militari și unele instalații 
neînsemnate — ceea ce 
nu ar afecta decît într-o 
măsură minoră costul to
tal. Pe de altă parte, sînt 
de prevăzut implicații de 
ordin local, ca de pildă 
la Singapore, unde 1/5 
din populație este legată 
de deservirea bazei mi
litare britanice. Situația 
este oarecum similară cu 
cea din Malta, sau poate 
chiar mai dificilă, dat 
fiind că la Singapore șo
majul cuprinde de pe a- 
cum peste 70 000 oameni, 
în afară de cei neînregis
trați.

în același complex de 
interese intră și Adenul, 
unde teroarea instaurată 
împotriva mișcării de eli
berare este folosită ca 
pretext pentru a amîna a- 
cordarea independenței 
prevăzută .pentru anul 
1968. Se are în vedere în
tărirea controlului militar 
prin forțele de ocupație. 
Iar, paralel, aplicarea for
mulei neocolonialiste, de
venită și ea clasică, pri
vind elaborarea unul pro
iect de constituție, conso
lidarea unui guvern așa- 
numit „reprezentativ', 
promisiunea unor alegeri, 
toate acestea urmînd a fi 
însoțite de eventuale „ga
ranții" din partea S.U.A.

S-a anunțat că premie
rul Harold Wilson va vizi
ta Washingtonul în prime
le zile ale lunii iunie. Nu 
s-a precizat, dar temele ce 
vor fi discutate la întîlni- 
rea cu președintele John
son par multor comenta
tori neîndoielnice : rolul 
militar al Marii Britanii la 
est de Suez, sprijinul 
pentru agresiunea ameri
cană în Vietnam, Piața 
comună.

După unele păreri, în 
problema reducerii forțe
lor militare britanice de 
la est de Suez multe 
vor depinde de suc
cesul candidaturii brita
nice la Piața comună, 
candidatură așteptată a 
fi depusă oficial în prima 
jumătate a lunii mai. E- 
conomii substanțiale pot 
fi obținute fie din cheltu
ielile militare de la est 
de Suez, fie din cele din 
Europa. Dacă Marii Bri
tanii i se vor deschide 
porțile Pieței comune, a- 
tunci reducerile ar urma 
să aibă loc la est de 
Suez. Dacă aceste porți 
se vor deschide într-ăde- 
văr. Dacă S.U.A. vor fi 
de acord. Dacă...

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Hi Muncitorii din industria americana de automobile 
se pronunță pentru eventuala retragere din A.F.L. — C.1.0. 
H Acțiuni ale forțelor patriotice din Columbia

■
 ALEGERILE DIN IUGOSLAVIA. Ieri 

s-a desfășurat a doua etapă a alegerilor 
în organele reprezentative din Iugoslavia. 
Alegătorii s-au prezentat la urne pentru 
a desemna jumătate din numărul total 
al deputaților în Vecea Federală a 
Skupștinei Federale și în vecele repu
blicane ale skupștinelor republicane. De
putății în celelalte patru camere ale 
Skupștinei Federale și ale skupștinelor 
republicane, denumite camere ale co
munităților de muncă, au fost aleși Ia 9

S
 aprilie, prin vot indirect, de către skupști- 

nele comunale.

FORȚELE PATRIOTICE DIN COLUMBIA au 
atacat trupele guvernamentale aflate în re
giunea muntoasă a țării, omorînd 6 militari 
și 2 ofițeri guvernamentali și rănind alți 17 — 
a anunțat Ministerul de Interne columbian. In 
ultima vreme, aceste forțe, devenind din ce în 
ce mai organizate, și-au intensificat aprecia
bil activitatea.

CONFLICTUL DIN SINUL AFL—CIO.
Printr-un vot aproape unanim, Sindicatul Unit al 
muncitorilor din industria americană de automo
bile (U.A.W.U.), care numără 14 milioane de 
membri, a acordat consiliului său executiv îm
puternicirea de a se retrage eventual din Cen
trala sindicală AFL—CIO. După cum se știe, în 
februarie a.c. președintele U.A.W.U., Walter 
Reuther, a demisionat din postul de vicepreșe
dinte al AFL—CIO, după un conflict prelungit 
cu președintele centralei sindicale, George Mea
ny. Acest gest a fost interpretat ca un început 
de sciziune în sînul centralei amintite, iar hotă- 
rîrea adoptată sîmbătă confirmă posibilitatea 
unei rupturi.

DELEGAȚII GUVERNAMEN
TALE ECONOMICE BULGARE 
IN IRAN ȘI INDIA. Sîmbătă a 
părăsit Sofia, îndreptîndu-se spre 
Iran, o delegație guvernamentală 
economică condusă de Ivan Mi
hailov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria. 
Delegația participă la deschiderea 
expoziției bulgare, ce se va des
chide la 24 aprilie la Teheran, și 
va avea convorbiri cu reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri ira
niene. O altă delegație guverna
mentală economică bulgară, con
dusă de Tano Țolov. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, a 
plecat spre India.

CONTRACT COMERCIAL POLO-
NO-FRANCEZ. La 22 aprilie, în

treprinderea poloneză de comerț 
exterior „Polimex" și firma france
ză „Ensa" au semnat un contract 
prin care Polonia achiziționează 
din Franța utilaje complete desti
nate construirii unei mari fabrici de 
îngrășăminte azotoase, cu o pro
ducție de 1 500 tone amoniac în 24 
ore. <-

PRODUCȚIA DE HUILĂ A ȚĂ
RILOR MEMBRE ALE C.E.C.O. a 
totalizat în primul trimestru al a- 
nului 1967, 50,68 milioane tone, ceea 
ce reprezintă o scădere de 9,4 la 
sută în raport cu perioada cores
punzătoare a anului precedent — se 
arată într-o statistică oficială dată 
publicității la Luxemburg.

Problema repatrierii 
cetățenilor coreeni 
din Japonia

PHENIAN 23 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicității o 
declarație prin care cere guvernu
lui japonez să anuleze decizia sa 
din 21 aprilie privind abrogarea a- 
cordului referitor la repatrierea ce
tățenilor coreeni din Japonia înce- 
pînd cu luna noiembrie a.c. Acest 
acord, încheiat între societățile de 
Crace Roșie din cele două țări, nu 
poate fi abrogat unilateral, fără 
consimțămîntul ambelor părți — 
se subliniază în declarație. Ară- 
tînd că hotărîrea guvernului ja
ponez este arbitrară, declarația 
relevă aspirația celor 600 000 de ce
tățeni coreeni din Japonia de a se 
reîntoarce în patrie.

Plenara C. C.
al P. C. din Cafe

SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager
pres). — în capitala Republicii 
Chile au început lucrările plenarei 
C.C. al Partidului Comunist din 
Chile, în cadrul căreia se anali
zează situația politică din țară și 
sarcinile care stau în fața partidu
lui. V. Teitelboim, membru al Co
misiei politice a C.C., a prezentat 
un raport în care se face o analiză 
a schimbărilor survenite pe arena 
politică a țării după alegerile mu
nicipale ce au avut loc la 2 aprilie. 
Raportul subliniază creșterea influ
enței în rîndul maselor a Frontu
lui de acțiune populară (F.R.A.P.).

biruitor, o înflorire tot mai puter
nică, se dezvoltă pe o treaptă nouă, 
superioară, a relațiilor dintre cele 
două țări. Se dezvoltă multilateral 
relațiile politice, economice, teh- 
nico-științifice, culturale și în alte 
domenii".

Ca urmare a succeselor dobîn- 
dite de cele două țări în dezvolta
rea economiei și culturii, în opera 
de edificare a noii orînduiri, re
lațiile dintre România și Bulgaria 
au cunoscut o evoluție pozitivă pe 
toate planurile. Un exemplu în a- 
cest sens îl oferă schimburile co
merciale reciproce, care în acest 
an vor fi de 2.5 ori mai ridi
cate decît în 1965. Totodată, în 
ultima vreme s-au creat noi posi
bilități de a lărgi cooperarea ro- 
mâno-bulgară în toate domeniile 
de interes mutual. In cursul con
vorbirilor, cele două delegații, a- 
preciind rolul important al coope
rării în producție pentru dezvolta
rea României și Bulgariei, au ho
tărît să intensifice activitatea în 
această direcție, să stabilească pro
grame concrete de cooperare în 
ramuri economice de bază, cum 
sînt construcția de mașini, chimia, 
metalurgia, industria ușoară și în 
alte sectoare. In același timp, a- 
preciind importanța realizării com
plexului hidroenergetic din zona 
Islaz-Somovit, conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări 
au trasat organelor de specialitate 
sarcina de a concretiza, în timpul 
cel mai scurt, soluțiile tehnico-eco- 
nomice corespunzătoare. In cadrul 
convorbirilor, s-a stabilit, de ase
menea, intensificarea colaborării în 
domeniul asistenței tehnice și al 
cercetării științifice, al schimburi
lor cultural-artistice, al turismului 
etc.

Toate aceste hotărîri deschid noi 
și importante perspective dezvol
tării continue a legăturilor româ- 
no-bulgare, ridicării lor pe o 
treaptă și mai înaltă, corespunză
tor stadiului actual al dezvoltării 
celor două țări în folosul celor 
două popoare și al cauzei întăririi 
sistemului socialist mondial.

în convorbirile lor asupra pro
blemelor internaționale, delegațiile 
română și bulgară au scos în evi
dență creșterea forțelor mondiale 
ale socialismului, a tuturor forțe
lor care luptă în întreaga lume 
pentru pace, independență națio
nală, democrație și progres social, 
necesitatea unirii lor în lupta 
pentru zădărnicirea planurilor 
agresive ale cercurilor impe
rialiste, în primul rînd ale impe

în marea aulă a Departamentului de 
Stat al S.U.A. s-au consumat ultimele 
discursuri care au încoronat maratonul 
oratoric prelungit de întrunirea, în ulti
ma săptămînă, în capitala americană, a 
trei grupări militare din Asia — SEATO, 
ANZUS și cea a participanților la agre
siunea din Vietnam. „Marele consiliu 
de război", cu participarea și a repre
zentanților tuturor acestor grupări, s-a 
întrunit ultima dată vineri după-amiază. 
In aceeași zi, cea mai mare parte a 
miniștrilor și militarilor care au fost 
timp de o săptămînă oaspeți ai Wa
shingtonului, și-au făcut bagajele, pre- 
găfindu-se de plecare. Doar miniștrii 
de externe ai Australiei și Noii Zeelan- 
de au rămas în continuare în compania 
lui Dean Rusk, pînă sîmbătă cînd 
s-a terminat sesiunea pactului ANZUS.

Deși denumirile conferințelor diferă, 
toate au avut ca punct principal — 
„practic, unicul de pe ordinea de zi” 
(„Figaro") — problema vietnameză. 
Textele comunicatelor finale aproape . 
că nu se deosebesc : ele dezvăluie a- 
celeași tendințe primejdioase de in
tensificare a acțiunilor de război împo
triva poporului vietnamez.

Chiar în ziua în care cei șapte par
ticipant la războiul din Vietnam sem
nau comunicatul final, la capătul a 
două zile de discuții, o escadrilă de 
avioane americane ,,Phantom" a atacat 
Haifongul, al doilea oraș ca importanță 
al R. D. Vietnam, bombardînd cu săl
băticie obiective industriale și cartiere 
dens populate. Bombele lansate fără 
discriminare, de la mare altitudine, au 
provocat peste o sută de victime în 
rîndul populației civile. Coincidența 
acestui nou pas pe calea escaladării 
războiului de agresiune cu întrunirile 
de la Washington își are tîlcul ei, mai 
ales că nu se poate face abstracție de 
precizarea oficialităților americane că 
pentru bombardarea Haifongului a 
existat aprobarea expresă a președinte
lui Johnson. Prezența la Washington a 
reprezentanților unor regimuri care 
sprijină războiul S.U.A. în , Vietnam a 
fost exploatată de diplomația ameri
cană în încercarea de a inocula impre
sia unei „aprobări colective" a agre
siunii, pentru justificarea, în fața opi
niei publice din' inferior și din exterior,' 
a noilor acțiuni de șantaj, avînd ca

i

scop să frîngă voința de luptă a po
porului vietnamez și să impună con
dițiile convenabile imperialismului a- 
merican.

Conferințele de la Washington sur
vin după eșecul încercărilor repetate 
ale diplomației americane de a es
tompa imaginea unei izolări generale 
a politicii ■ agresive a S.U.A. La Wa
shington se știe foarte bine că o de
monstrație de amploare, sau măcar de 
„înțelegere", Statele Unite nu pot ob
ține în Europa occidentală. De acest 
lucru s-a convins încă o dată vicepre-

nam, a tuturor acțiunilor agresive con
tra Vietnamului.

Zilele trecute, un fapt deosebit a ve
nit să ilustreze lărgirea opoziției, ce 
cuprinde inclusiv cercuri guvernamen
tale din Europa occidentală, față de po
litica aventuristă a S.U.A. în Vietnam : 
dind curs cererilor opiniei publice din 
Suedia, guvernul acestei fări a hotărî! 
să nu mai ceară agrement pentru un 
nou ambasador la Saigon, fapt inter
pretat de presa suedeză ca o măsură 
precedînd stabilirea de relafii diploma
tice cu R. D. Vietnam. Guvernul suedez

ședințele Humphrey, în timpul recentu
lui său turneu. Sosirea sa în diferite 
capitale vest-europene a declanșat pu
ternice manifestații de masă, expresie 
a condamnării de către opinia publică 
a războiului agresiv pe care-l duc 
Statele Unite împotriva poporului viet
namez.

O lozincă omniprezentă la tradițio
nalele marșuri de primăvară din anul, 
acesta: „Stop bombing !",. „Arrefez. 
Ies bombardemenfs I", „Stop die Bom- 
benangriffe I" ; la Londra sau Alder- 
maston, la Paris, la Viena, la Frankfurt 
pe Main, fluvii umane au inundat stră
zile înscriind ca deziderat major al 
vieții internaționale încetarea ‘ războiu
lui de distrugere împotriva R. D. Viet-

se pronun|ă oficial pentru încetarea 
bombardamentelor americane, spriji
nind pe plan intern acjiunile de solida
ritate cu lupta dreaptă a poporului viet
namez.

Nu a reușit nici demonstrația de soli
daritate la nivel înalt, plănuită în spa
țiul latino-americân, unde majoritatea 
tarilor sînt în dependență directă de 
S.U.A Șefii de slate ai acestor țări, pre- 
zenfi la Punta del Este, în prima jumă
tate a acestei Juni, n-au putut fi deter
minați să sprijine public politica ame
ricană în Asia de sud-est. Mai mult, în 
ciuda interdicțiilor și măsurilor excep
ționale adoptate în zilele conferinței, 
marșurile neîntrerupte ostile întrunirii 
s-au transformat .într-o largă demonstra
ție de protest împotriva agresiunii

S.U.A. (steagul R. D. Vietnam, arborat 
de demonstranți, a fluturat timp de trei 
zile în fața hotelului „San Rafael", unde 
erau cazați participanții la conferință).

Revelatoare pentru strîngerea cercului 
izolării în care se află cercurile milita
riste americane sînt demonstrațiile de 
protest fără precedent organizate în 
orașele S.U.A. La New York, San Fran
cisco și alte orașe, 400 000 de persoane 
au manifestat ore în șir zilele trecute, 
cerînd încetarea neîntîrziată a bombar
damentelor asupra R. D. Vietnam.

Faptul că în întreaga lume are loc o 
lărgire permanentă a opoziției față de 
războiul dus de Statele Unite în Viet
nam n-a putut fi trecut cu vederea nici 
de participanții la consfătuirile de la 
Washington. Ministrul de externe tailan- 
dez și-a exprimat surprinderea pentru 
lipsa de „înțelegere" existentă în lume 
față de „obiectivele și aspirațiile alia- 
Jilor din pactul de la Manila". Hotărî- 
rile conferințelor de la Washington, vi- 
zînd o „intensificare a efortului de 
război", constituie o sfidare directă la 
adresa popoarelor lumii, a rațiunii. Sta
tele Unite continuă să încalce deliberat, 
în mod brutal, cele mai elementare nor
me ale dreptului internațional, pericli- 
tînd grav pacea în sud-estul Asiei și în 
întreaga lume.

întrunirile de la Washington nu con
stituie altceva decît o nouă manevră a 
Statelor Unite, urmărind să inșele opinia 
publică prin arborarea drapelului unuia 
sau altuia din blocurile lor militare din 
Asia în încercarea de a masca fărădele
gile săvîrșife împotriva poporului viet
namez. Faptele arată că imperialiștii 
americani intensifică continuu războiul 
agresiv din Vietnam. Perseverarea pe a- 
ceastă cale primejdioasă nu poate de
cît să complice problema vietnameză, 
încărcînd totodată Statele Unite cu o 
grea răspundere în fața popoarelor 
lumii.

Popoarele iubitoare de pace de pre
tutindeni își manifestă îngrijorarea față 
de intensificarea agresiunii imperialiste 
în Vietnam. Ele cer încetarea imedia
tă și definitivă a bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam, curmarea agre
siunii, respectarea dreptului sacru al 
poporului vietnamez de a fi stăpîn pe 
destinele sale.

Dumitru ȚINU

rialismului american, și salvgarda
rea civilizației umane.

O problemă de stringentă ac
tualitate politică, hotărîtoare pen
tru normalizarea vieții internațio
nale, este asigurarea securității și 
păcii în Europa. Delegațiile au 
apreciat că dezvoltarea unui cli
mat de pace și securitate în Eu
ropa corespunde aspirațiilor tu
turor popoarelor de pe continen
tul european, intereselor păcii 
generale. Ele au reafirmat hotă
rîrea celor două țări de a acționa 
și în viitor în spiritul Declarației 
cu privire la întărirea păcii și 
securității în Europa, adoptată 
la Consfătuirea țărilor socialiste 
din iulie 1966, la București; 
aprecierile și propunerile for
mulate în acest document își fac 
tot mai mult loc în conștiința 
popoarelor, cuprind cercuri me
reu mai largi ale opiniei pu
blice, inclusiv factori de răs
pundere din țările continen
tului nostru. Comunicatul ro- 
mâno-bulgar relevă că în abor
darea problemei securității euro
pene trebuie să se pornească de la 
recunoașterea realităților actuale 
de pe continentul nostru — în 
primul rînd a existenței celor două 
state germane. Republica Demo
crată Germană și Republica Fede
rală a Germaniei — a inviolabili
tății frontierelor stabilite d^-Ză 
război, de la necesitatea împ>? .- 
cării accesului Republicii Federă. 
a Germaniei la arma nucleară.

România și Bulgaria, ca țări ve
cine situate în Balcani, sînt inte
resate în statornicirea unui climat 
de apropiere, înțelegere și coopera
re rodnică între statele acestei re
giuni, indiferent de orînduirea lor 
socială. Exprimîndu-și. satisfacția 
pentru progresele înregistrate în 
ultimii ani pe această cale, cele 
două țări și-au manifestat voința 
de a milita și în viitor, cu consec
vență, pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii, colabo
rării, încrederii și prieteniei între 
popoare.

In cursul convorbirilor, cele două 
delegații au reafirmat cu tărie po
ziția țărilor și popoarelor noastre 
în sprijinul luptei eroice duse de 
poporul vietnamez împotriva agre
siunii S.U.A., solidaritatem cu 
cauza dreaptă a poporul,.1 Sia
mez, hotărîrea de a-i acorda și în 
viitor întregul sprijin politic, ma
terial și moral. România și Bulga
ria și-au reafirmat cererea fermă 
de a se pune capăt definitiv și ne
condiționat bombardamentelor și 
altor acte agresive ale S.U.A. îm
potriva R. D. Vietnam, de a se în
ceta intervenția armată și de a fi 
retrase toate trupele americane și 
celelalte trupe satelite din Vietna
mul de sud; poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și rezolve singur, fără 
amestea din afară, problemele vie
ții sale interne.

In cadrul schimbului de păreri, 
cele două delegații au relevat ne
cesitatea întăririi continue a uni
tății țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești pentru 
coeziunea tuturor forțelor antiiin- 
perialiste, pentru cauza socialismu
lui și păcii. In această ordine de 
idei, ambele delegații au subliniat 
însemnătatea hotărîtoare pe care o 
are promovarea consecventă în re
lațiile dintre partide a principiilor 
marxist-leniniste ale solidarității și 
internaționalismului proletar, ega
lității în drepturi și a neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
partide.

Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la mitingul din 
Capitală — „Pornind de la convin
gerea că grija pentru unitatea miș
cării comuniste este îndatorirea su
premă a fiecărui partid, Parti
dul Comunist Român desfășoară 
o activitate intensă pentru întă
rirea relațiilor de prietenie fră
țească cu toate țările socialiste, 
eu toate partidele comuniste și 
muncitorești, în interesul reci
proc și al cauzei generale a so
cialismului și păcii".

Delegațiile au consemnat cu sa
tisfacție că relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar se dezvoltă în spi
ritul prieteniei și colaborării tovă
rășești. Ele și-au manifestat hotă
rîrea de a dezvolta mai departe re
lațiile reciproce, de a stimula 
schimburile de experiență între 
organele de partid, de stat și ob
ștești, de a lărgi schimburile de vi
zite și întîlnirile tovărășești la di
ferite nivele.

Vizita în țara noastră a delega
ției de partid și guvernamentale a 
R. P. Bulgaria, convorbirile dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
țărilor noastre, rezultatele fruc
tuoase sintetizate în documentul fi
nal constituie un eveniment de 
seamă în dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării frățești 
româno-bulgare, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

B. STOIAN
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