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ortantă sarcină economică
REALIZAREA
ÎN CE ils SCURT TIMP
A INDICATORILOR
PROIECTAȚI

Ing. Leonard STOIAN 
secretar al Comitetului regional 

Galați al P.C.R.

în regiunea Galați, ca urmare a 
politicii consecvente a partidului 
nostru de industrializare socialistă 
a țării, de dezvoltare economică a 
bUturor regiunilor țării, s-au pus în 
funcțiune în ultimii ani însemnate 
capacități de producție. Printre a- 
cestea se numără primele fluxuri 
din cadrul laminorului de tablă 
groasă de la Combinatul siderurgic 
Galați, cinci unități ale industriei 
chimice, întreprinderile de mobilă 
și de confecții de la Focșani, fabri
cile de pîine și produse lactate de 
la Galați. în prezent sînt în curs de 
execuție, avînd termene apropiate 
de punere în funcțiune, primul fur
nal de 1700 mc, fabrica de aglome
rare, prima etapă a oțelăriei și la
minorului slebing din cadrul Com
binatului siderurgia Galați, o fabri
că de cartoane de la Combinatul de 
celuloză și hîrtie Brăila, capacități 
noi de producție la filatura de bum
bac de la Galați și altele, care sînt 
înzestrate cu instalații și agregate 
la nivelul tehnicii moderne.

Conducerea partidului nostru a 
subliniat în repetate rînduri că una

Âlecsandri
Redeschisă după lucrările de re

novare, Casa memorială „Vasile 
Âlecsandri" e vizitată de numeroși 
turiști. Asfaltarea drumului ce lea
gă Mirceștii de șoseaua națională 
București—Ițcani, ca și de șoseaua 
Roman—Iași, înlesnește accesul spre 
locul unde a creat și pe care l-a 
cîntat poetul.

Străjuită de brazi și stejari, de 
tei și castani ea ne apare a- 
ceeași ca în vremea cînd trăia 
poetul : o casă ceva mai mare ca 
celelalte din sat, în stil moldovenesc 
rustic, fără nici o ornamentație de 
prisos. „Sărman bordei I Mult 
este drăgălaș, chiar pus în compa
rație cu castelurile cele mai feerice, 
în el mă simt ca intr-un calup, po
trivit cu talia mea și gusturile 
mele ; în el am lucrat pe Despot, 
Fîntîna Blanduziei, Ovidiu, Paste
lurile, Legendele, Dumbrava ro
șie", spunea poetul într-o scri
soare către un prieten. Cele 
6 camere și cerdacul adăpos
tesc circa 3 500 de obiecte și piese 
de expoziție : documente, manuscri
se, fotocopii, reviste ale timpului, 
toate edițiile operei sale, scrisori, 
diplome primite de poet de la di
ferite societăți literare din țară și 
străinătate etc. într-una din came
re se află portretele — fotocopii — 
ale prietenilor poetului, galeria 
pașoptiștilor, diplome, manuscrisele 
multora din operele sale.

în camera-birou a poetului, masa 
de lucru, fotoliile și șezlongurile de 
epocă s-au păstrat întocmai. Mai sînt 
expuse aici costumul și mapa de 
diplomat ale lui Vasile Âlecsandri, 
(cutia cupei primită la concursul li
terar de la Montpellier, unde poetul 
s-a prezentat cu poezia „Ginta la
tină". Autografele de pe multe cărți 
arată legăturile largi ale lui 
Âlecsandri cu scriitori și învățați 
contemporani lui.

în ograda largă ce înconjoară 
casa predomină liliacul. Se spune 
că pe aleea de la intrare și în
deosebi pe cea din fața fintînii cu 
roată și ciutură, așa cum sînt multe 
în sat, poetul se retrăgea să se 
odihnească. Tot în curte se află și 
mausoleul unde este înmormîntat 
poetul.

Spre lunca Șiretului, la cîteva 
sute de metri de Casa memorială 
se află și casa bătrînească, unde 
poetul a trăit în copilărie, și de pe 
cerdacul căreia a citit robilor de 
pe moșia sa decretul de eliberare.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

din căile importante de sporire a 
eficienței investițiilor o constituie 
atingerea într-un timp cît mai 
scurt, după intrarea în funcțiune a 
noilor obiective și capacități de pro
ducție, a indicatorilor tehnici și 
economici proiectați. Care este si
tuația, din acest punct de vedere, 
în regiunea noastră ? De la început 
dorim să precizăm un lucru: în 
unitățile unde conducerile tehnico- 
administrative s-au ocupat perse
verent de organizarea temeinică, 
pînă la cel mai mic amănunt, a pro
ducției și a muncii, de punerea la 
punct a proceselor tehnologice, a 
instalațiilor și agregatelor, de pre
gătirea din vreme a cadrelor califi
cate de muncitori și maiștri, rezul
tatele s-au concretizat in realizarea 
și depășirea, într-o perioadă scurtă, 
a indicatorilor tehnici și economici 
stabiliți în proiect. Este, desigur, un 
merit al colectivului Combinatului 
de industrializare a lemnului Brăila 
faptul că a reușit să depășească ca
pacitatea proiectată la fabricile de 
plăci aglomerate din lemn cu circa 
4 700 de tone pe an și să reducă 
simțitor prețul de cost al producției 
față de prevederi. Tot astfel, la fa
bricile de celuloză și cartoane de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
Brăila, la fabrica de mobilă Focșani, 
trăgătoriile de sîrmă de la între
prinderea de sîrmă, cuie și lanțuri 
Galați s-au atins înainte de termen 
indicatorii proiectați.

Evidențiind aceste rezultate, nu 
putem să trecem cu vederea neajun
surile care mai persistă în mersul 
producției la unele din noile obiec
tive industriale. în acest sens, o pri
mă conduzie care se desprinde din 
analiza situației existente în indus
tria regiunii Galați este următoa
rea : depășirea, la unele întreprin
deri, a termenelor stabilite prin pla
nul de stat pentru atingerea indica
torilor tehnici și economici prevă- 
zuți în proiecte își are originea toc
mai în tărăgănarea nepermisă a 
lucrărilor de construcții și montaj, 
precum și a probelor tehnologice. 
Oricît s-ar încerca să se aducă ar
gumente, nu există nici o justificare 
pentru întîrzierea punerii în func
țiune a unor secții de la Combina
tul de fibre artificiale Brăila și a 
laminorului de tablă groasă din 
Galați.

Să ne oprim mai pe larg asupra 
neajunsurilor de la Combinatul de 
fibre artificiale, pentru că luni de 
zile conducerea tehnico-administra- 
tivă a căutat să justifice că produc
ția este inferioară prevederilor din 
cauza unor greșeli și omisiuni de 
proiectare, defeetării dese a utilaju
lui și lipsei pieselor de schimb. A- 
ceste motive sînt, desigur, înteme
iate. Datorită neaprofundării unor 
soluții tehnice de către proiectant, 
s-au emis note de comandă supli
mentare a căror valoare se ridică 
la peste 96 milioane de lei; și azi 
mai sînt de realizat o serie de re
medieri la lucrările de ebonitare a 
conductelor și rezervoarelor, la eva
cuarea apelor reziduale, ceea ce în
greunează bunul mers al producției. 
Dar nu e mai puțin adevărat că o 
mare răspundere au comitetul de 
partid, cadrele de conducere de 
aici, care nu au intervenit cu hotă- 
rîre pentru punerea la punct a teh
nologiei, a instalațiilor și aparaturii, 
pentru asigurarea unei asistențe 
tehnice calificate la principalele 
puncte de lucru. Și aceste cauze 
au determinat, în unele peri
oade, ca producția la secția rețele 
cord să nu se ridice decît la 40—60 
la sută din capacitatea proiectată. 
Este bine, totuși, că în ultima vre
me la acest combinat lucrurile au 
început să se îndrepte. Măsurile sta
bilite de un colectiv de specialiști 
de la comitetul regional de partid, 
forul tutelar și din întreprindere au 
determinat un curs mai favorabil 
producției, astfel că în ultimele luni 
prevederile planului au fost înde
plinite în condiții mai bune la

(Continuare în pag. a IlI-a)
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SI Ambițioșii H Din 
programul emisiu
nilor radiofonice 
® Instalațiile de 
lansare a rachete
lor „Hawk“ arun
cate în aer de pa- 
trioții sud-vietna
mezi

TEHERAN 14. — Trimișii spe
ciali Agerpres Ion Găleteanu și 
Victor Stamate transmit:

Duminică dimineața, președinte
le Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
însoțit de persoanele oficiale româ
ne aflate în vizită în Iran, a depus 
o coroană de flori la mormîntul lui 
Reza Șah cel Mare, întemeietorul 
dinastiei imperiale Pahlavi.

Președintele Consiliului de Stat 
a fost întîmpinat de prințul Gho- 
lam Reza Pahlavi și de alte per
soane oficiale de la Curtea Impe
rială.

După depunerea coroanei de 
flori, președintele Consiliului de 
Stat și persoanele oficiale care îl 
însoțesc au păstrat un moment de 
reculegere.

în continuare, oaspeții români 
vizitează mausoleul, trec prin fața 
criptelor și se opresc în fața nișei 
în care se află mormîntul lui Aii 
Reza, fratele șahinșahului Arya- 
mehr. Sînt vizitate apoi sălile mu
zeului amenajat în apropierea 
mausoleului, , în care sînt expuse 
documente, fotografii, arme și o- 
biecte personale care amintesc 
viața și activitatea lui Reza Șah cel 
Mare.

★
Duminică la amiază, președinte

le Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, a 
primit la palatul Golestan din Te
heran vizita de prezentare a șefi

lor misiunilor diplomatice acredi
tați la Curtea Imperială a Iranului.

La primire au participat Pompi- 
liu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ște
fan Cleja, director în M.A.E., Pavel 
Silard, ambasadorul României la 
Teheran, și alte persoane oficiale 
române.

Președintele Consiliului de Stat 
și celelalte persoane oficiale româ
ne s-au întreținut cordial cu șefii 
misiunilor diplomatice.

Duminică după-amiază, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și persoanele oficiale 
române care îl însoțesc, au făcut o 
vizită la „Markazi Iran", — sediul 
Băncii Centrale, unde sînt păstrate 
bijuteriile Coroanei iraniene.

Oaspeții români au fost însoțiți 
de Soltan Hossein Sanandaji, am
basadorul Iranului la București, și 
de alte persoane oficiale iraniene. 
La vizită a participat, de aseme
nea, Pavel Silard, ambasadorul 
României la Teheran.

La sosirea la „Markazi Iran", 
oaspeții au fost salutați de Mehdii 
Sami, guvernatorul băncii ira
niene, și apoi conduși în sălile 
unde ;-«nt expuse bijuteriile coroa
nei. Sînt prezentate obiecte de o

deosebită valoare istorică și artis
tică, lucrate în aur și alte metale 
prețioase, încrustate cu pietre 
scumpe. într-o vitrină special a- 
menajată se află expusă coroana 
lui Reza Șah cel Mare, întemeieto
rul dinastiei imperiale Pahlavi.

După vizitarea sălii în care sînt) 
expuse bijuteriile coroanei, pre
ședintele Consiliului de Stat și 
persoanele care îl însoțesc au sem
nat în cartea de onoare. ,

Traseul de la „Markazi Iran“'
spre Palatul Golestan trece prin \ 
marile bulevarde ale orașului. Se 
văd mari construcții monumentale, 
bogat ornamentate, caracteristice 
pentru arta arhitectonică persană, 
însăși clădirea Băncii Centrale a 
Iranului, în care sînt păstrate în 
prezent bijuteriile coroanei, este 
una dintre cele mai reprezentative 
construcții ale Teheranului. Ală
turi de construcțiile cu o arhitec
tură specific națională — printre 
care se disting cupolele și minare
tele înalte ale moscheelor — se 
înalță numeroase construcții mo
derne — clădiri din beton, fier și 
sticlă — care adăpostesc instituții 
guvernamentale, magazine puter
nic luminate, birouri, cinemato
grafe.

Numeroși locuitori ai Teheranu
lui, aflați pe bulevardele străbă
tute de coloana de mașini, au sa
lutat cu căldură pe oaspeții 
români.

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT
♦
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CAZAREA TURIȘTILOR 
și îndatoririle de gazdă 

ale cetățenilor
H Peste 30 000 de locuri în locuințe 

particulare
SI Un sistem de informare mai eficient
Sg Avantaje și obligații ale gazdelor

Gheorghe DUMITRU
director general în O.N.T.

Anul acesta, previziu
nile indică un extrem de 
intens trafic turistic. Nu
mai în 1966, statistica a 
înregistrat circa 800 000 
de turiști străini veniți prin 
intermediul agențiilor de 
voiaj și care au perfectat 
aranjamente cu O.N.T. 
Acestora li s-au adăugat 
sutele de mii, în mare ma
joritate automobiliști, care 
au călătorit în România 
fără aranjamente turistice 
prealabile. Pentru anul tu
ristic internațional, statul 
nostru a aprobat, după 
cum se știe, o serie de mă
suri privind extinderea fa
cilităților acordate vizita
torilor străini — prilej de

a înlesni și pe aceas
tă cale contactul cu fru
musețile țării, cu via
ța și cultura poporu
lui român. S-a adoptat 
astfel hotărîrea de a se 
desființa viza pentru tu
riștii care vin în țara 
noastră în cadrul unor a- 
ranjamente cu O.N.T., au 
fost luate măsuri pentru 
desfășurarea mai opera
tivă a formalităților va
male, ca și pentru extin
derea rețelei ghișeelor de 
schimb valutar, a maga
zinelor ce vor vinde cu 
plata în valută cu o re
ducere de 20 la sută.

Urmărind să ofere oas
peților străini cît mai

multe posibilități de vizi
tare și de cunoaștere a 
celor mai pitorești locali
tăți și regiuni, țara noas
tră dezvoltă într-o notă 
specifică, dar în același 
timp modernă și diversă, 
rețeaua de găzduire și a- 
limentație. In afara celor 
8 500 de locuri — în noi 
hoteluri, vile, campinguri 
etc. — ce se vor adăuga 
capacităților de găzdui
re existente, anul acesta 
au fost luate măsuri pen
tru folosirea mai largă a 
spațiilor locative deținu
te de cetățeni. Deosebit 
de răspîndită în țări cu o 
îndelungată tradiție turis
tică, cum sînt Austria, I- 
talia, Elveția, Iugoslavia 
etc, această modalitate de 
cazare este solicitată de 
numeroși turiști,' care pre
feră petrecerea vacanțe

lor în cadrul mai Intim 
al unei locuințe. Este în
lesnită astfel și posibili
tatea găsirii unor condi
ții confortabile chiar în 
localitățile unde nu se 
află construcții hoteliere 
— în sate, de exemplu — 
prețurile fiind cu circa 40 
la sută mai reduse decît 
în hoteluri.

Recenta hotărîre a Con
siliului de Miniștri dă po
sibilitatea unui număr 
mare de cetățeni să-și va
lorifice spațiile disponibi
le în cadrul locuințelor 
lor. în principalele zone 
și localități turistice care 
vor cunoaște un mare a- 
flux de vizitatori — Bucu
rești, Brașov, Cluj, Sibiu, 
Banat, Crișana, Iași, pe li
toralul maritim, în nordul

(Continuare în pag. a II-a)
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Telegramă
Excelentei Sale
Domnului ZALMAN SHAZAR

Președintele Statului Izrael
TEL-AVIV

Cu ocazia zilei naționale a Statului Izrael, adresez 
Excelenței Voastre sincere felicitări împreună cu 
cele mai bune urări de pace și bunăstare poporului 
izraelian.

CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România I.

Duminică seara, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
soția, a oferit un dineu în „Sala 
Diamantelor" din Palatul Golestan 
în onoarea Maiestății Sale Impe
riale Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și a împărătesei 
Farah.

La dineu au participat prințul 
Gholam Reza, fratele Șahinșahului, 
precum și ceilalți membri ai fami
liei imperiale.

Au participat, de asemenea, pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, cu soția, Șarif E- 
mami, președintele Senatului, Ab- 
dulah Riazi, președintele Medjlisu- 
lui, Assadollah Alam, ministrul 
Curții Imperiale, Ardechir Zahedi, 
ministrul afacerilor externe, Meh- 
dad Pahlabod, ministrul culturii, 
dr. Alinaghi Alikhani, ministrul e- 
conomiei, Attaollah Khosoawani, 
ministrul muncii și problemelor so
ciale, general de armată Bahram 
Aryana, șeful Statului Major al 
Comandamentului Suprem al Ar
matei Imperiale, ing. Taki Sarlak, 
primarul Teheranului, miniștri, oa
meni de artă și știință iranieni, ge
nerali, ziariști.

Din partea română, la dineu au 
participat Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Pavel Silard, ambasadorul

Republicii Socialiste România în 
Iran, cu soția, precum și celelalte 
persoane oficiale române. în timpul 
dineului, președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica, și Șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, au toastat pentru conti
nua dezvoltare a prieteniei dintre 
cele două țări și popoare, pentru 
pace în lumea întreagă, pentru 
prosperitatea popoarelor român și 
iranian, pentru sănătatea conducă
torilor celor două popoare.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și caldă 
prietenie.

După dineu, Șahinșahul a invitat 
pe președintele Consiliului de Stat 
și celelalte persoane oficiale româ
ne să facă o vizită în sălile mu
zeului amenajat în Palatul Goles
tan. Aici sînt expuse numeroase lu
crări de artă : picturi și sculpturi, 
arme și bijuterii, ceramică de artă, 
vase cizelate din metale prețioase 
și încrustate cu pietre scumpe, co
voare, gobelinuri și alte țesături de 
artă, primite în dar de suveranii 
Iranului — de-a lungul secolelor — 
din partea unor conducători de 
state străine.

După vizitarea muzeului, între 
președintele Consiliului de Stat și 
Șahinșahul Iranului, precum și în
tre celelalte personalități oficiale 
române și iraniene, a avut loc o 
convorbire prietenească, plină de 
cordialitate.

Viața și dispariția 
proverbelor

............... Aurel BARANGA •———

Roade ale unei ex
periențe milenare, 
proverbele, acest te
zaur veșnic viu și 
nesecat de înțelep
ciune colectivă, re
prezintă totuși felul 
de a gindi al societă
ții, într-un anumit 
moment al dezvoltării 
ei, mărturie a unui 
mod de viață, expre
sie a unor condiții 
sociale și politice con
crete. Așa se face că 
și proverbele au o e- 
xistență istoric deter
minată, cu explicația 
clară a nașterii și a 
amurgului lor.

Am. fost sedus ani 
de zile și am avut 
odinioară o adevăra
tă evlavie pentru pro
verbul ciobănesc pri
vitor la capra îndrăz

neață și la oaia care 
pate rușinea. Nui-arn 
găsit echivalent în 
nici un grai al lumii, 
și nici într-al nostru, 
și numai tirziu i-am 
descoperit o variantă 
modernă, lipsită de

o p o n ii

poezie, sintetizată în 
formula: „Acarul
Păun".

Despre acest umil 
funcționar feroviar, 
specializat în plătirea 
oalelor sparte de al
ții, s-a scris mult, 
cînd patetic, cînd du-

© Situația la zi în campi
onatul de fotbal
® Smolik lider în „Cursa Păcii*4 
® Succes românesc la lupte 
libere

Florescu declanșează un nou atac al trei-sferturilor noastre (în meciul de rugbi România—Italia)

ios, fără ca cineva să 
fi stabilit apropierea, 
firească pînă la obli
gație, cu oaia din 
proverb. Zicala are, 
probabil, cîteva mii 
de ani, născută lingă 
mioare și zer, și deși 
în lumea noastră cir
culația ei s-a restrîns, 
semnificațiile nu i-au 
secat cu desăvîrșire. 
Am asistat, acum 
vreo patru ani, la o 
ședință de analiză a 
muncii într-o între
prindere industrială. 
Cum se spune cu 
un termen tehnic 
consacrat : „o șe
dință tare". Nume
roase competențe 
din afara și dinlăun- 
trul uzinei s-au ridi
cat și au relevat o su
medenie de deficiențe 
grave izvorîte, cînd 
din nepricepere, cînd 
dintr-un soi de indi
ferență vinovată, fri- 
zînd teribilismul. La 
sfîrșitul a trei zile 
de ședință, cei vizați 
și-au recunoscut gre
șelile cu o voluptate 
pioasă, făgăduind pu
blic o grabnică în
dreptare și prezen- 
tind un plan de mă
suri ample, de ur
gență maximală. Am 
avut curiozitatea, 
după două luni, să 
văd ce s-a ales de 
planul înfățișat în 
ședință, diversificat 
pe crengi, ramuri și 
rămurele, nuanțat la 
detaliu, emoționant în 
precizia lui științific 
calculată. Un dispe
cer retrogradat pe un 
trimestru și — scos 
ca incapabil — un 
funcționar de la „A- 
provizivnare", înca
drat pe treapta cea

(Continuare 
în pag. a III-a)
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COPII :

— propune autorul scri-

raional-orășenească Plo-

RADIOFONICEEm. MIHAILESCU

cu motivele care conduc 
regulilor de conviefuire 
solicitat părerea tovară-

(comple-
3/1967) —

cauzele cu o semnifica
ta producerea acestui

primăverii
Sărbătoarea

fericită i țăranca cooperatoare Mana Popovici din comuna Bălușești, raionul Roman, care a născu! 
Bacău 3 fetițe și un băiat. Mama și copiii. îngrijiți de medicul emerit Ste '

.Traviata" de Verdi (18,40). 
Viața muzicală a Capitalei

mamă , , , _____ _____ ,
maternitatea din 6acău 3 fetițe și un băiat. Mama și copiii, îngrijiți de ' medicul emerit Stelian Popa, sînt 

sănătoși. Foto s M. Cioc

te din opera „Semiramida“ de 
muzică ușoară : Michele Torr 
Carnet plastic (22.15).

Bpune-ml cum 1® porfi, ca sM-ți spun 
Cine ești... Această parafrază a cunoscutu
lui proverb este rezultatul unor repetate 
constatări, al unor concluzii formate în 
incinta a numeroase imobile devenite 
„teatru de luptă* pentru unii locatari 
cu arțag, care, din te miri ce, dezlăn
țuie o adversitate pătimașă față de ve
cini, plimbată —■ ca o odraslă scumpă 
— pe la ședințele comisiei de împă
ciuire sau — cu încăpățînare oarbă — 
pe sălile tribunalului. Am rămîne, desi
gur, consternați dacă o mașină de 
calcul ne-ar înfățișa, cu mijloace elec
tronice, statistica timpului pierdut de 
certăreții incorigibili, sau a timpului iro
sii de comisiile de împăciuire, de in
stanțele judecătorești pentru descurca-

Cucufei nr. 6 (cartierul N. Bălcescu, 
Roman). De trei ani se prelungește a- 
cest război, purtat din pricina unui 
gard care le desparte casele vecine. 
Fiecare dintre părți susține că acest 
„Rubicon* trebuie mutat cu 1 metru... 
spre curtea celuilalt I Procesul conti
nuă, ridicînd mereu, prin cheltuieli inu
tile, prejul acestui biet metru de pă- 
mînt, în care cei doi au îngropat și 
simțul omeniei, și dragostea frățească, 
și rațiunea, dezgropînd în schimb niște 
strigoi ai unor vremi trecute : egois
mul feroce, caracterul hrăpăreț, încăpă- 
țînarea mărginită.

„De mai mulți ani se fin lanț proce
sele între Nicolae Naumovici și Ion 
Grigore, de pe str. Alecu Odobescu

Pe marginea scrisorilor

trimise de cititori

rea unor „pricini* de-a dreptul rizibile. 
Adăugați la aceasta uzura nervilor, în
cordați la maximum, și veți avea în 
fața ochilor „cronica stearpă a unui 
adevărat război cu morile de vînt, în 
fața căruia ar păli pînă și faimosul 
erou al lui Cervantes’ — cum o carac
terizează corespondentul voluntar ing. 
Petru Dumitrache din Cluj.

Intr-un singur trimestru la comisiile 
de împăciuire ale orașului Ploiești figu
rează numai la rubrica „infracțiuni lo
cative* 119 perechi de reclamanți și 
pîrîți, adică cel puțin 238 de persoane, 
(deoarece „unele părți beligerante’ 
sînt mai numeroase. Acest număr cu 
totul aproximativ nu-i cuprinde însă pe 
martori I).

Colecționarii de anecdote ar găsi în 
sursele acestor conflicte un bogat ma
terial umoristic demn de antologie. Nu
meroasele scrisori pe această temă, 
primite la redacție, scot la iveală un 
morman de nimicuri de care se 
cramponează, pterechi-perechi, părțile 
în „litigiu’. De ce credeți că au ajuns 
„la cuțite* Ruxanda și Victor Cozma cu 
Olga Antoci, vecini, domiciliați pe str. 
Miron Cosfin nr. 105 din Roman? — 
ne scrie Constantin Smerea. Mult timp 
s-au înțeles foarte bine. Intr-o zi însă, 
Ruxanda Cozma a suferit o operație 
grea. Tocmai atunci, buna și înjelegă- 
toarea ei vecină, Olga Antoci, a pus la 
portița gardului o încuietoare dintre 
cele mai banale cu putință. Fiind re
cent operată, Ruxanda Cozma a rugat-o 
să urce mai sus cîrligul deoarece ea 
nu se poate apleca să-l deschidă. Mu
tarea cîrligului era o treabă dintre cele 
mai simple ; de fapt, dacă s-ar fi gîn- 
dit mai bine la situația în care se afla 
vecina ei, Olga Antoci l-ar fi plasat 
de la bun început mai sus sau nu l-ar 
fi pus de loc. Dar, de vreme ce l-a 
bătut în portiță fără a sta mult pe gîn- 
duri și fără a se consulta cu vecina 
Ruxanda, care are și ea dreptul de a 
trece pe acolo, ce mare lucru era să 
răspundă omenește, prietenește, unei 
rugăminți ? „Catastrofa* s-a produs a- 
tunci cînd Victor Cozma, din proprie 
inițiativă, a mutat ceva mai sus cîrligul 
buclucaș. Nepufînd ierta o asemenea... 
jignire, Olga Antoci a chemat familia 
Cozma în fața comisiei de împăciuire 
a Sfatului popular orășenesc Roman. 
Anul 1964 : trei termene, timp pierdut, 
enervări inutile. Nemulțumită de faptul 
că membrii comisiei, cîntărind situația, 
nu i-au dat satisfacție, reclamanta a dat 
în judecată pe soții Cozma (anul 1965). 
Povestea cîrligului care trebuia mutai 
ceva mai sus se deapănă de astă dată 
în fața instanței judecătorești eare, în 
final, o arrtendează pe reclamantă cu 
150 de lei. Un nou proces deschis de 
Olga Antoci în aceeași „mare proble
mă" a cîrligului îi atrage o altă amendă 
— de 255 lei.

Dar nu se lasă. Alte noi acțiuni îi 
aduc noi amenzi, respectiv de 300, 
150, 335 lei (anul 1966). In 1967, Olga 
Antoci deschide un alt proces împo
triva familiei Cozma. Recursul se ju
decă acum la Tribunalul regional Bacău 
(dosarul 653). Pînă în prezent, cîrligul 
pe care ea îl voia în partea de jos a 
portiței — respectiv procesele pe mar
ginea lui — a costaf-o pe Olga Antoci 
peste 3 000 de lei — amenzi, onora
riul avocatului etc. Cele două familii 
nu mai sînt vecine, prietene, ci „părți”, 
cliente ale tribunalului. Deși nevoite să 
conviețuiască mai departe în același 
imobil, pentru un fleac de nimic nu-și 
mai dau nici bună-ziua. Cu banii pe 
care i-a cheltuit Olga Antoci pe pro
cese absurde își putea comanda un 
cîrlig de aur. Poate că ar fi costat chiar 
mai ieffin I

Tot din te miri co se judecă de un 
an Ana Cîrligeanu, din str. Cornului 
nr. 15, Roman, cu Lucreția Cîrligeanu, 
nora ei I Motivele ? Lovire reciprocă, 
injurii 1 Nici una, nici cealaltă nu ce
dează, se fac de rîs, împart familia în 
două tabere. Și mai straniu este însă 
războiul judiciar, sesizat de același co
respondent, dintre Elena Mihăila și 
fratele ei, Dumitru Mihăilă, de pe str.

nr. 67 din Ploiești, ne scrie Gheorghe 
Canfemir din Ploiești. De cîțiva ani a- 
cești doi vecini nu pot cădea la înțe
legere în ce privește partea ce revine 
fiecăruia din cofa de întreținere și alte 
mărunțișuri de acest fel. încercările de 
a-i împăca eșuează sistematic. Dacă 
nu se pot înțelege omenește, de ce 
sînt lăsați la nesfîrșit în această mocirlă 
în care s-au afundat de bună voie ? Să 
fie evacuați, mutați unul într-o parte și 
altul în cealaltă a orașului, oferindu- 
li-se spațiu locativ doar în măsura po
sibilităților...* 
sorii.

în legătură 
la încălcarea 
socialistă, am 
șului Ion Emanoil-Olteanu, procuror șef 
la Procuratura 
iești.

— Una din 
ție deosebită 
gen de infracțiuni rezidă în repartiza
rea adesea defectuoasă a spațiului lo
cativ.

O cauză care este de fapt..,

scop : acela de a determina pe coloca
tari prin șicane, manifestări huliganice 
etc. să se mute, ca apoi „biruitorul* 
să se „extindă* în spațiul rămas liber, 
chiar dacă nu i se cuvine. Din consta
tările noastre, asemenea aspecte sînl 
mai frecvente între proprietarii parti
culari de imobile și chiriași.

Din reclamațiile primite zilnic Ta 
procuratură, circa 70 la sută se referă 
la infracțiuni ce intră în competența 
comisiilor de împăciuire. Dar cînd îi 
îndrumăm pe reclamanți la comisiile 
respective, ei sînt dezamăgiți deoarece 
„acolo soluționarea dosarelor durează 
prea mult, în timp ce unele situații cer 
măsuri urgente”.

— Comisiile de împăciuire ? Sfatu
rile date părților de către ele adesea 
nu-și găsesc ecou ; în pofida străduin
țelor depuse de membrii comisiilor, 
unii împricinați privesc această proce
dură ca pe o simplă formalitate, alții 
— pur și simplu ca pe o „haltă” obli
gatorie în drum spre tribunal, constată 
tovarășul Ion Nicolae Fava, președinte
le Tribunalului raional Ploiești. Și astfel, 
tribunalul nostru este zilnic asaltat de 
cereri pentru judecarea de infracțiuni 
locative.

— Ce s-ar putea întreprinde în a- 
ceasfă direcție ?

— Considerăm că printr-o modifi
care a legii s-ar putea da mai multă 
eficiență activității comisiilor de împă
ciuire, punîndu-li-se la îndemînă un in
strument de constrîngere pentru cîrco- 
tași și huligani. S-ar putea, de pildă, ca 
pentru unele fapte mai puțin grave să 
se instituie sancționarea de către comi
siile de împăciuire cu amendă contra
vențională, ceea ce ar degreva instan
țele judecătorești de asemenea proce
se, care la ora actuală înghit mult timp 
și pun mulți oameni pe drumuri.

Deși există dispoziții legale care dau 
posibilitatea evacuării din spațiu a celor 
ce împiedică folosirea normală a locuin
ței, fac scandaluri etc. instanțele nu a- 
plică decît foarte rar aceste prevederi 
ale legii. Consider că fermitatea în a- 
plicarea măsurii de evacuare din lo
cuințe a elementelor retractare ar avea 
multă eficiență în disciplinarea, în edu
carea acestora.

PITEȘTI (corespondentul 
„Scînteii"). Orașul Pitești a 
găzduit ieri festivalul folcloric 
„Sărbătoarea primăverii" in
trat în tradiția culturală a re
giunii Argeș. Pe estrada din 
parcul „Ștrand" și-au dat în- 
tîlnire aproape 1 500 artiști a- 
matori: rapsozi ai cîntecului 
vechi și nou, jocului, ai obi
ceiurilor strămoșești de pe pla
iurile Muscelului, Vîlcii, Arge
șului, Slatinei, Costeștiului. Un 
punct inedit, de mare atracție, 
l-a constituit prezența celor 21 
echipe de călușari, de copii, 
maturi și vîrstnici din comune 
unde acest joc are vechi tradi
ții — Pădureți, Stolnici, Colo- 
nești, Bălănești, Stoicănești etc.

In aplauzele publicului spec
tator, artiștii amatori au adus 
pe scenă vechi obiceiuri popu
lare.

Primii oaspeți 
pe litoral

Stațiunea Mamaia a inau
gurat noul sezon de vară pe 
litoral. Duminică, la hotelul 
„Parc" au sosit primii oaspeți 
— oameni ai muncii din țară 
și turiști străini.

In zilele următoare își vor 
deschide porțile și hotelurile 
„Perla", „Internațional", „Mo
dern", „Victoria" și altele, 
pentru a găzdui atît turiști 
din țară, cit și de peste ho
tare.

în noul sezon, Mamaia își 
intimpină oaspeții pregătită 
să le asigure un grad ridicat 
de confort și deservire. Prin 
folosirea mai judicioasă a 
spațiilor de cazare existente, 
precum și prin darea în folo
sință a unui nou complex 
hotelier și a unui camping, 
stațiunea va putea găzdui în 
vara aceasta peste 17 000 de 
turiști într-o serie. (Agerpres)

Concert coral
la Ateneu

Corul Filarmonicii de stat 
„George Enescu" și o formație 
instrumentală vor susține luni, 
la ora 20, un concert coral 
la Ateneul Republicii Socialiste 
România. In program: lucrări 
de Doru Popovici, Mircea Hoi- 
nic, Nicolae Ursu, Sigismund 
Toduță, Paul Constantinescu. 
Dirijor : Ion Românit. Soliști: 
Liana Rațiu, Rodica Radules
cu, Mona Ranetescu, 
Frățilă, Nicolae Păunescu, 
vidiu Rusan. La pian: 
Prunner. Programul mai cu
prinde Missa brevis K.V. 194 
de Mozart,

Nicolae
O-

Iosij

• SPARTACUS — film pentru
ecran panoramic: PATRIA — 9;
12,45; 16,30; 20,15.
• DOAMNA DE PE ȘINE - cine
mascop : REPUBLICA (completare 
1877) — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45;
21.
• ANGELICA ȘI REGELE - ci
nemascop : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 1 948 — orele 19,30), 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI - 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele com
pletarea Mama lui Adrian), STA
DIONUL DINAMO — 20, GRĂDI
NA DOINA — 20,30. GRĂDINA
FESTIVAL — 19,45; 22. ARENELE 
LIBERTĂȚII — 20.
e OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop : FESTIVAL (completa
re Fabrica de împachetat fum) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCEGI 
(completare în tainițele muzeului) 
- 9,30; 12; 16; 18,15; 20,30; la gră
dină — 20, MODERN (completare 
Petrol) — 9: 11.15; 13,30; 16; 18.30;
21.
® REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT : 
CENTRAL (completare Tinerețe. A 
45-a aniversare a U.T.C.) — 9; 11.45; 
14,45; 17,45; 20,45.
• A DISPĂRUT UN FRAGONARD:
CAPITOL (completare Tensiune 
înaltă la Bechet) — 9; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,45, MELODIA (completare 
Legenda ciocîrliei) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, FLAMURA (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
O CEI 7 MAGNIFICI : CINEMA
TECA - 12; 14,15.
• DILIGENTA : UNION 
tare Orizont științific nr.
15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU
DOINA - 9; 10.
O ÎNVIEREA (ambele serii) : DOI
NA - 11,30; 16; 19,30.
• UN FILM CU O FATĂ FERME
CĂTOARE : LUMINA - 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,45, DACIA (com
pletare Adam și Eva) — 8.30—16.45 
în continuare ; 19; 21.
O PARISUL VESEL — PE DRU
MUL THALIEI : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ !: 
VICTORIA (completare Orizont 
științific nr. 3/1967) — 9; 11,15;
13,30; 16, ARTA (completare în tai
nițele muzeului) 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45; la grădină — 
19.45.

• SĂRMANII FLĂCĂI — cinema
scop : VICTORIA (completare Ori
zont științific nr. 3/1967) — 18,30; 
20,45.
• JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop : AURORA (comple
tare Orizont științifio nr. 3/1967) — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30; la grădină
— 20, FLOREASCA (completare
1 Mai 1967) — 9; 11,30; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
0 ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARO- 
NA : TOMIS (completare Mama lui 
Adrian) — 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
© COPIII LUI DON QUIJOTE : 
CIULEȘTI (completare Fabrica de 
împachetat fum) — 15,30; 18; 20,30. 
<9 OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE - 10; 15,30; 
18; 20,30.
• SUCCES, CHARLIE! - cine
mascop : EXCELSIOR - 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30: 20.45. GLORIA — 9;

11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (la am
bele completarea Mama lui Adrian), 
FEROVIAR (completare 1 Mai 1967)
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45.
• DACII — cinemascop : MUNCA
— 9,30; 11,45; 17; 19,30. MOȘILOR - 
15,30; 18; la grădină — 20,15 (la am
bele completarea Orizont științific 
nr. 3/1967).
® ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE : 
FLACĂRA - 9,30 ; 12.
« LENIN ÎN POLONIA : FLA
CARA (completare Istoria unui ma
nuscris) — 17,15; 19,15.
® ROBII : LIRA (completare Tine
rețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 
11 ; Ia grădină - 20. POPULAR 
(completare Petrol) — 10,30 ; 15,30 ; 
18; 20,30. RAHOVA (completare Is
toria unui manuscris) — 15,30; 18: 
20,30.
® LEAC CONTRA DRAGOSTEI : 
LIRA (completare Tinerețe. A 45-a 
aniversare a U.T.C.) — 16; 18,15.
S> JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ — cinemascop ; BUZEȘTI — 
10; la grădină — 20,30.
o DIMINEAȚĂ, DEVREME — ci
nemascop : BUZEȘTI (completare

Vizita delegației de partid șl guver
namentale a R. P. Bulgaria în Re
publica Socialistă România) — 16;
18.30.
O A FOST CINDVA HOȚ — cine
mascop : COTROCENI — 14; 16,15.
• TREIZECI ȘI TREI — cinema
scop : COTROCENI (completare Vi
zita delegației de partid și guver
namentale a R. P. Bulgaria în Re
publica Socialistă România) — 18,30;
20.45.
• ZORBA GRECUL:PROGRESUL
— 10,30; 15,30.
e FIDELITATE : PROGRESUL
(completare Duska) — 18; 20, GRĂ
DINA „PROGRESUL-PARC" — 20. 
e COLIBA UNCHIULUI TOM - 
cinemascop : GRĂDINA EXPOZI
ȚIA - 20.
S TUNELUL — cinemascop : UNI
REA (completare Scrisoare din Ger
mania) — 15.30; 18; la grădină — 20. 
« ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR"
LICA — cinemascop : GRIVIȚA — 
10; 15,30; 19,30; GRĂDINA 
tol
9 RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : VI- 
TAN (completare De ziua mamei) — 
15,30; 18
• MOMENTUL ADEVĂRULUI —
cinemascop : MIORIȚA (comple
tare în tainițele muzeului) — 9;
11,15; 13,30: 16; 18,30; 21.
• MONDO CANE — ambele serii : 
VOLGA - 9,30; 13; 16,30; 20.
• THERESE DESQUEYROUX : 
DRUMUL SĂRII - 15,30; 17,45; 20. 
® RIO CONCHOS — cinemascop : 
COLENTINA - 15,30; 17,45.
O SCARA CURAJULUI : FEREN
TARI (completare Pe urmele lui 
1907) - 15,30; 18; 20.
G VIZITA — cinemascop : CRÎN- 
GAȘI - 15,30; 18; 20,15.
G NUME STRĂIN : PACEA (com
pletare De la atom la cristal) — 
15,45; 18; 20,15.
© BUCĂTĂREASA : VIITORUL
(completare Pallady) — 15,30; 17,30;
19.30, CLUBUL UZINELOR REPU
BLICA (completare Nicolae Labiș)
— 15; 17,15; 19,30.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : COS
MOS — 10,30; 16; 18.15; 20,30.
® CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE : GRĂDINA TOMIS —
19.45.
O CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN: 
GRĂDINA VITAN — 20.
9 BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : 
GRĂDINA COLENTINA — 20.

și MINUNATA ANGE-

19,45.
CAPI-

PROGRAMUL I: La 
microfon, melodia prefe
rată (8,25). Sfatul medicu
lui : Infecțiile dentare și 
reumatismul (9,25). Reci- 

(9,45). Capodopere ale lite- 
' de Ion Creangă. Pre-

tal de violoncel Pablo Casals 
raturii: „Amintiri din copilărie' „ _ __  ____
zentare de I. D. Bălan (10,10). Cronică economică (11,03). 
Biblioteci și bibliotecari. Ce înseamnă biblioteca pentru 
dv. ? (Raid-anchetă printre cititori) (12,15). Compozitorii 
noștri și opera : Sabin Drăgoi (16,15). Antena tineretului 
(17,10). Orizont științific (18,05). Incursiune în cotidian. 
Calitatea fabricatelor — obiectiv principal al întregii acti
vități de producție (18,40). Concert de melodii românești 
(19,00). Teatru radiofonic. Premiera „Discurs despre o floa
re". Scenariu radiofonic de Paul Everac (20,45). Moment poe
tic. „Limbii române" (22,45). Melodiile nopții — muzică ușoa
ră (0,05). PROGRAMUL II: Dicționar literar pentru școlari: 
Contribuția lui Mihai Eminescu la dezvoltarea limbii și 
literaturii române. (Emisiune în sprijinul candidaților la 
examenul de bacalaureat) (9,30). Din repertoriul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat „Banatul" din Timișoara. 
Dirijor Nicolae Boboc (10,03). De Ia scriitori la ascultă
tori. Dialog despre poezie : Nichita Stănescu și Grigore 
Hagiu (10,30). Compozitori celebri — lucrări mai puțin 
cunoscute. Două simfonii de Mozart : nr. 22 în Do major 
și nr. 26 în Mi bemol major (16,40). Concert de estradă 
(17,10). Cronica literară de N. Manolescu (17,40). Cîntece 
prezentate la festivaluri și concursuri de muzică ușoară 
(18,00). Opera săptămînii : 
Actualitatea teatrală (19,45).
(20,00).

(17,10). Muzică de cameră de Ludovic Feldman (18,40). în 
jurul globului (19,45). Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor, Emanuel Elenescu. 
Solistă, Yuriko Kuronuma (Japonia) (20,00). în pauză : Bu
letin de știri. Amintirile caselor : Oltenia — itinerar brân- 
cușian. „Pulbere de stele" — muzică ușoară (0,12).

PROGRAMUL I: Sfa
tul medicului. Prevenirea 
îmbolnăvirilor în munca 
la forjă (9,25). Imagini 
ale patriei în muzica sim- 

de Ion Hartulary-Darclâe

PROGRAMUL I: Sfa- 
w s m ,-a re r tul mecl‘c,,1ui : Eficiența
w S ol B b tratamentului balneo-cli-

■ujuLm.ji..!____ aaau matic în acest sezon (9,25).
Cronică economică (11,03). 

Al VIII-lea concurs al formațiilor artistice de amatori. 
Aspecte de la faza raională (12,15), Dumbrava minunată 
(14,15). Cărți care vă așteaptă (15,03). „Republică, măreață 
vatră" — _ program de cîntece (17,00). Jurnal agrar (18,05). 
Antena tineretului : „A fost pedepsit de nedrept ?“ (dez
batere radiofonică) (18,40). Ediție radiofonică : I. L. Cara
giale. Concepția despre artă a scriitorului. Prezintă Al. 
Dima (21,05). O vizită în discoteca noastră (23,10). PRO
GRAMUL II : Laureați ai festivalurilor internaționale 
„George Enescu" : Beatriz Parra de Gil și Ion Buzea 
(9,00). Start spre extraordinar (emisiune pentru tineret) : 
„Atenție la treaptă I" Scenariu științifico-fantastic de 
Leonid Petrescu (9,30), Teatru radiofonic : Ciclul „Radio
difuziunea în sprijinul școlii". „Mielul turbat" de Aurel 
Baranga (10.15). Revista revistelor științifice (13,30). Se- 
lecțiuni din „Estrada duminicală": Autograf muzical 
Anda Călugăreanu (15,00). Basm și operă : „Capra cu trei 
iezi" de Alexandru Zirra (17,10), Itinerar turistic româ
nesc. Reporterul modern pe vechile itinerare străbătute 
la vremea lor de Dimitrie Cantemir, Hogaș, Vlahuță. La 
microfon Pop Simion și Dionisie Șincan (19,45), Fragmen-

Rossini (20,00). Soliști de 
și Jean Păunescu (21,05).
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(Urmare din pag. I)

Moldovei, de-a lungul șo
selelor naționale, în sate, 
îndeosebi în cele cu re
numită tradiție folclorică 
cum sînt Rășinari, Săliște, 
Avrig etc., ca și în tot 
restul țării au fost înre
gistrate și omologate pes
te 30 000 locuri oferite de 
cetățeni. Făcînd o opera
ție de echivalență, ciira 
amintită mai sus repre
zintă locurile a peste 80 
de hoteluri.

Interesul larg de care 
se bucură această acțiu
ne se explică, desigur, și 
prin faptul că cetățenii 
care oferă spații de caza
re beneficiază de a- 
vantaje. Tarifarele pre
văd, de pildă, sume va
riind, pentru 24 ore de 
cazare, între 50—80 lei 
(pentru o cameră cu două 
paturi, în funcție de con
fort) și între 80—120 lei 
(pentru un apartament cu 
două camere), pentru ve
niturile obținute din în
chiriere stabilindu-se un 
impozit de 5 la sută, după 
scăderea comisionului de 
10 la sută ce revine 
O.N.T.-ului. Pentru turiștii 
interni, tarifele de cazare 
se stabilesc prin bună în
voială. Totodată, cetă
țenii gazdă se bucu
ră de prioritate în re
zolvarea cererilor de in
stalare a posturilor tele
fonice la domiciliu și pot 
obține împrumuturi pen
tru efectuarea unor ame
najări, dotări sau insta
lații, împrumuturi ce se 
pot cifra pînă la sume de 
10 000 lei cu o dobîndă de 
numai 2 la sută pe
rambursabile într-un ter
men pînă la 5 ani.

Pentru a asigura o de
servire cît mai completă, 
gazdele pot servi și masa 
celor cazați, meniul și pre-

an,

țul fixîndu-s® de comun 
acord, iar veniturile ne- 
iiind impozabile. De alt
fel, măiestria gospodine
lor în prepararea mîncă- 
rurilor specifice consti
tuie un important factor 
de atracție a turiștilor.

Spre a înlesni accesul 
turiștilor care manifestă 
preferință pentru această 
modalitate de cazare, O- 
ficiul Național de Turism 
a luat o serie de măsuri 
privind informarea șl în
drumarea lor. Astfel, atît 
la punctele de frontieră, 
cît și la agențiile și filia-

de obligații. Spațiul de 
cazare pus la dispozi
ție trebuie 
nească

să îndepli- 
în permanență 

condițiile de confort ne
cesare, condiții la care 
gazda s-a angajat în pre
alabil. Aceasta înseamnă 
între altele, asigurarea 
bunei funcționări a tutu
ror instalațiilor (de elec
tricitate, apă, radio, te
leviziune, telefon, lift etc), 
fără a se solicita vreo 
contribuție suplimentară 
din partea turiștilor, în
treținerea nu numai a ca
merelor respective, ci și

îndrepta pentru servicii și 
informații; a băncii națio
nale și a poștei celei mai 
apropiate pentru schimb 
valutar, corespondență, 
convorbiri telefonice etc ; 
a organelor de miliție 
unde se pot efectua pre
lungiri de sejur ; a maga
zinelor care vînd mărfuri 
cu 20 la sută reducere, 
precum și a celorlalte u- 
nități care desfac pro
duse de artizanat, cadouri, 
alimente, a celor ce asi
gură servicii, a unor res
taurante etc; a policli
nicii sau spitalului celui

fonică : „în lunca Șiretului" __  _______________
(10.30) . Cronică economică (11,03). Meridiane (15,03). Me
lodii populare care străbat lumea (15,50). Recitalul basului 
Traian Popescu (16,15). Tribuna radio. Perfectionarea for
melor de activitate a aparatului de stat. Vorbește conf. 
dr. D. I. Mazilu (18,05). Interpret! de muzică ușoară 
Fonoteca de aur : Gheorghe Anghel. Prezintă Petre 
(21,05). Melodii-magazin (21,20). Invitație la dans 
PROGRAMUL II : Cîntece patriotice (8,20). Ochiul 
(emisiune de știință pentru școlari). „Extemporal 
fonic" (9,30). Antologie de literatură universală.
mente din schița „Metoda Schartz-Metterklume" de Saki. 
Prezentare de Vera Călin (10.30). Știință, tehnică, fantezie
(13.30) . Concert de prînz (14.08). Actualitatea muzicală
(16.30) . Recital de versuri. Luna mai și poezia (18,25). 
Figuri de lingviști și filologi români : Ovid Densusianu. 
Prezintă prof. univ. D. Macrea (19,20). Orizont științific 
(19,45). Premiere muzicale radiofonice : Trio pentru vioară 
violoncel și pian de Carmen Petra-Basacopol (21,05). Pre
miere de operă de-a lungul anilor : „Tosca" de Puccini 
Prezintă Grigore Constantinescu (22,15).

(18,20). 
Dineu 
(23,00). 
magic 
radio- 
Frag-

mîercisri

CAZAREA TURIȘTILOR
lele O.N.T. din țară, la 
sfaturile populare, în ho
teluri, la oficiile poștale 
sau stațiile PECO, în 
unitățile cooperației de 
consum de pe traseele 
turistice, turiștii vor putea 
găsi cataloagele cu adre
sele cetățenilor ce oferă 
locuințe, tarifele în lei și 
în valută, categoria de 
confort ș.a. Semne dis
tinctive ce vor marca lo
cuințele și localitățile 
unde se află aceste spații 
de cazare, ca și panouri 
indicatoare la punctele de 
intrare în țară, la intra
rea în localități sau la 
principalele puncte de 
informare vor permite ca 
locuințele puse la dispo
ziție de cetățeni să fie 
rapid șl ușor identifi
cate.

Calitatea de gazdă pre
supune, firește, o seamă

a întregului Imobil, a 
drumurilor de acces. In
sistăm asupra grijii pen
tru curățenie, a satisface
rii exigențelor turiștilor în 
această direcție, gazdele 
exprimînd astfel mîn
dria cetățenească, hărni
cia gospodinelor, simțul 
de civilizație al poporului 
nostru.

Pentru turistul străin, 
obținerea tuturor informa
țiilor care-i sînt necesare 
este o chestiune din cele 
mai importante. Și 
ceste lucruri, deloc 
jabile, sînt datoare 
ocupe gazdele. Cu 
rul O.N.T., al

de a- 
negli- 
să se 
ajuto- 

sfaturilor 
populare (în comune), ele 
trebuie să-și procure și 
să pună la dispoziția 
oaspeților în primul rînd 
adresele cele mai utile: 
a agenției sau filialei 
O.N.T. către care se pot

mai apropiat; a stațiilor 
PECO unde se poate face 
alimentarea mașinilor și 
multe altele.

în afara aspectului prac
tic imediat, cum ar fi im
portante economii la fon
durile de investiții aloca
te construcțiilor turistice, 
acțiunea de găzdui
re în locuințele particu
lare, care are un atît de 
larg ecou în rîndul cetă
țenilor, ilustrează o stră
veche tradiție a poporu
lui nostru — gata oricînd 
să-i primească pe cei ce 
vin să-i viziteze țara cu 
prietenie, cu mîndria pa
triotică de a le arăta 
meleagurile pitorești, obi
ceiurile și datinile, 
lorile de cultură șl ci
vilizație, stimulîndu-le 
rința de a revedea 
menii și locurile ce 
întîmpinat cu căldură.

va-

do- 
oa- 

1-au

PROGRAMUL I: La 
microfon, melodia prefe
rată (8,25). Sfatul medicu
lui : Prevenirea varicelor 
(9,25). Improvizație și toc- 

(9,45). Cronică economicăcată de Pancio Vladigherov ____ ______ ________
(11,03). Parada soliștilor și a orchestrelo: de muzică ușoară 
(11,18). Actualitatea literară (15.03). Uzina văzută de a- 
proape (18,05). „Vino pe aleea trandafirilor" — muzică 
ușoară (18,25). Atențiune, părinți ! „Din aproape în a- 
proape". Radio-anchetă de Mihai Stoian . . .
magazin (21,25). Moment poetic. Versuri de Perpessicius 
(22,45). „Liniște" — muzică ușoară (23,00) 77. *
II : Pe scenele cluburilor (8,35). Noua geografie a patriei 
(9,30). Bibliotecă de literatură română : Petre Ispirescu — 
„Basme" (10,30). Matineu de operă : ..Mireille" de Gounod 
(fragmente) (10,45). Pe-un picior de plai : balada Toma 
Alimoș (11,35). Concertino pentru harpă și orchestră de 
coarde de Alfred Mendelsohn (12.06). Recital de operetă 
Nicolae Tăranu (15,00). Pianistul Gheorghe Halmoș și vio
lonistul Ștefan Gheorghiu (16,27). Cadran cultural. (17.40). 
Actualitatea cinematografică. Ediție pentru cinecluburi 
(18,25). Antologia discului. Mari violoniști : Yehudi Menu
hin. Prezintă George Manoliu (19,03). „Culori sonore" — 
muzică ușoară (21,05). Teatru radiofonic. Ciclul „Maeștri 
ai dramaturgiei românești". Camil , Petrescu : „Suflete 
tari" (21,30). Melodii pentru ore tîrzii (23.52).

(21,05). Melodii-

PROGRAMUL

JOI
PROGRAMUL I: Pa

gini de balet românesc 
(10,30). Cronică economică 
(11,03). Din însemnările 
instructorului artistic. E- 
de amatori (12,15). Muzeefecte de lumină în spectacolul de amatori (12,15). Muzee 

și expoziții ; Muzeul „Zambaccian" (15,03). „Ti-am dedicat 
o melodie" — muzică ușoară (15,18). Recital de operă — 
Octav Enigărescu (16,15). Din folclorul muzical al popoa
relor (16,50). Radiosimpozion. Arta și știința conducerii 
întreprinderilor (18,05). Varietăți muzicale (19.40). Antena 
tineretului (21,05). Moment poetic. „Dor" (22,45). PROGRA
MUL II; Uverturi de estradă (7,45). Fragmente din ciclul 
„Ani de pelerinaj" de Franz Liszt (9,30). Lectură în pre
mieră. Ion Frunzetti, Ursula Schiopu (10,30). Din țările 
socialiste (11,15). Uzina văzută de aproape (13,30). Sfatul 
medicului : Colibaciloza în timpul sarcinii (16,15). Compo
zitorii au cuvîntul: Aurel Stroe (16,30). Luminile rampei, 
înregistrări din spectacolele Teatrului de operă și balet

PROGRAMUL I 
microfon, melodia 
rată (8,25). Revista 
telor economice 
Parada soliștilor și a or- 

(11,15). Succese ale muzicii 
ușoare (13,13). Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (14,15). Nestemate folclorice (15,03). Scriitori ai seco
lului XX. Tudor Arghezi. Colaborează Al. Philippide și 
Al. Bălăci (17,10). în jurul globului (18,05). Cîntă Doina 
Badea și Domenico Modugno (18,20). Știință, tehnică, fan
tezie (18,40). Sport (19,30). Mari cupluri ale iubirii : „Ta
mara și Demonul" Prezintă Romulus Vulpescu (21,05). 
Seară de romanțe (22,15). Moment noetic. „Pe aceeași uli
cioară" (22,45). Muzică de dans (22,50). PROGRAMUL II : 
Dragă mi-i Oltenia - melodii populare (8.45). Inșir-te 
mărgărite (emisiune pentru copii) (9,20). Teatru scurt. 
„Arkanda". Comedie de Andrezej Nowicki (10,30). Melodii 
populare (11,56). Călătorie în istoria civilizației (emisiune 
pentru tineret) : „De la Galenus la medicina modernă" 
(11,15). Melodii-magazin (12.06). Pagini de atlas muzical 
(13,30). Recital vocal Viorel Ban (16.00). Cîntă Constantin 
Drăghici și surorile Clark (1630) Ascultătorii ne cer... 
(muzică din opere) (17,10). Poezia românească și muzica : 
Cmtece pe versuri de Tudor Arghezi. Prezintă Nina Cas- 
sian (18,25). Scriitori la microfon : Zaharia Stancu. „Con
fesiuni" (19,45). Dans și grație "

sîmbătă
: La
prefe- 
revis- 

(11,03).
chestrelor de muzică ușoară 
ușoare (13,13). Limba

(0,10).

PROGRAMUL I : Tea
tru radiofonic pentru co
pii (8.00). Transmitem 
pentru sate (9,15). Va
rietăți muzicale (9,55). Detoate pentru toți (12,00). Estrada duminicală (13,10)/ Ar

tiști români Pe scenele lumii : Adriana Codreanu (15 15) 
Programul orchestrei de estradă a Radioteleviziunii (19 30) Teatru scurt A—"— J- "-•• •■ • -
(20,30). 
țonetă.
Muzică de dans (23,00). PROGRAMUL ' H^^ Tonomaud‘7i- 
nere!“.“ .muzică- ușoară (9,00) Radio-alias.

orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat ..George P!ncs- 
Mihai Br®diceanu (11,00) Concert de prînz 

(13,18). Concurs cu public (15,10). „La horă-n sat" - pro
gram de cîntece și jocuri (16.30). Din discurile lui Dinu 
Lipatti_(17,15). Revista literară radio (19.20). Romanța veș
nic tînără (21,40). Concertul în la minor pentru violoncel 
și orchestră de Schumann (solist și dirijor Pablo Casals cu 
orchestra Festivalurilor din Prades) (23.20). „Dansați cu 
noi (0,05).

n, . .. -A-Pollon de Bellac" de Jan Giraudoux 
Medalion : Emil Gavriș (21.10). Nemuritoarea can- 
Cînta Dan Iordăchescu și Joan Sutheland (22 40). rl r-> rinmr /OO (lfl\ F»v» A n.'T»,» «v ...

..—... ivauiu-uuuș. — însemnări
de călătorie din Elveția (10.03) Transmisiunea concertului

teatre

9 Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICA — 20 
« Teatrul Muncitoresc.C.F.R. (în sala Studio a Tea
trului National „I. L. Caragiale") : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — 10,30, (în sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1 a Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra") : PAHARUL CU APĂ — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
COCTAIL-BAR (spectacol prezentat de Teatrul de 
stat din Ploiești) — 19,30.
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1M „CUPA NAȚIUNILOR11 LA RUGB1

România 24
Italia 3

SPORT
Programat „în vedetă", 

după partida de fotbal Di
namo București — Farul 
Constanța, meciul de rugbi 
România-Italia a justificat 
această favoare, contribuind 
din plin la reușita cuplaju
lui fotbal-rugbi găzduit ieri 
pe Stadionul Republicii 
din Capitală. Pentru cei 
care, din tribune sau insta
lați în fața micilor ecrane, 
i-au urmărit desfășurarea, 
această întîlnire de rugbi 
— din cadrul ediției a 
Il-a a „Cupei Națiunilor" 
F.I.R.A. — a oferit un 
spectacol plăcut, antrenant, 
soldat cu un succes catego
ric al rugbiștilor români r 
24—3 (16—0).

Prin această victorie, e- 
chipa noastră și-a luat o re
vanșă concludentă pentru 
înfrîngerea suferită anul 
trecut la Aquilla (0—3), 
mărindu-și totodată șansele 
de a ocupa locul II la fi
nele competiției. Urmează 
ca aceste șanse să fie apă
rate în apropiata partidă, 
cu Portugalia, la Lisabona.

Autorii punctelor: Iri- 
mescu, Wusek, Baciu și 
Rășcanu, Pentru italieni a 
înscris Di Zitti. In struc
tura scorului domină nu
mărul de încercări, ur
mare a focului deschis, cu 
dese acțiuni „la mină" în
treprinse de rugbiștii noștri. 
Cea mai aplaudată a fost 
realizată în min. 37 de 
înaintașul Baciu; printr-o 
cursă impetuoasă de 20 m, 
el a finalizat un contraatac 
de rară frumusețe inițiat 
de Dragomirescu și conti
nuat de Demian.

Superioritatea echipei 
române s-a concretizat mai 
ales în prima repriză, cînd 
au fost înscrise 2/3 din to

talul punctelor. Referim 
du-se la această parte a 
jocului, antrenorul Gheor- 
ghe Pîrcălăbescu, maestru 
emerit al sportului, remar
ca jocul bun al înaintașilor 
români. In duel — de mul
te ori de la egal la egal — 
cu adversari puternici, de 
un gabarit impresionant, ei 
au fructificat inteligent ba
loanele cîștigate fie prin 
acțiuni colective, urmate 
de pătrunderi în forță, fie 
transmițîndu-le liniei de 
trei sferturi. O remarcă de
osebită merită perechea de 
mijlocași Florescu-Oble- 
menco (ambii debutanți în 
echipa națională), Irimescu, 
Dragomirescu și Wusek.

Contrar așteptărilor (de 
obicei, după un avantaj net 
la pauză, scorul se dublea
ză, cel puțin), echipa noas
tră a scăzut ritmul simți
tor în repriza secundă; 
„tonul" l-au dat înaintașii 
(singur Rășcanu s-a remar
cat în continuare prin vi- 
talitatea-i cunoscută), că
derea lor resimțindu-se pe 
ansamblul întregii echipe. 
Deși obținută la un scor 
categoric, victoria rugbiști
lor români trebuie privită, 
însă, și sub aspectul com
portării de-a lungul întregii 
partide, deoarece echipa 
noastră — simțitor reîm
prospătată — are nevoie 
de un rodaj cit mai rigu
ros pentru a face față cu 
succes în întîlnirile ei vii
toare.

In absența lui M. Ber
nard (Franța), meciul Ro
mânia—Italia a fost con
dus cu competență de ar
bitrul internațional E. 
Freidlein (R.D.G.).

Constantin ANI

FOTBAL: Cine va cîștiga campionatul?
Cine va retrograda?

• CEA MAI FRUCTUOASĂ ETAPĂ A RETURULUI

9 LIDERUL-ÎNVINS LA CLU1-A PIERDUT DIN AVANS

• CINCI ECHIPE IN „ZONA PLlNGERII"

9 NAGHI (DINAMO PITEȘTI) A RATAT UN 11 M

REZULTATE TEHNICE
DINAMO BUCUREȘTI—FARUL 5—2 (2—2) Au 
marcat : Frățilă (min. 7 și 66), Popescu (min. 24), 
Pîrcălab (min. 80), Nunweiller VI (min. 90) pen
tru învingători; Tîlvescu — din 11 m (min. 18), 
Ologu (min. 31) pentru învinși.
PROGRESUL—JIUL 1—1 (0—1) Au marcat: San
du (min. 42) pentru Jiul; Oaidă (min. 77) pentru 
Progresul.
UNIVERSITATEA CLUJ—RAPID 2—0 (0—0) A 
marcat: Adam (min. 54 și 80).
UNIVERSITATEA CRAIOVA — STEAUA 3—0 
(2—0) Au marcat: Oblemenco (min. 16) Stănescu 
(min. 31 și 51).
C.SM.S.—POLITEHNICA 4—1 (0—0) Au marcat: 
Stoicescu (min. 46), Cuperman (min. 52, 60 — din 
11 m, 75) pentru învingători; Popanică (min. 86) 
pentru învinși.
DINAMO PITEȘTI—PETROLUL 0—0.
U.T.A.—STEAGUL ROȘU 5—1 (1—0) Au marcat: 
Tr. Popescu (min. 21 și 68), Chivu (min. 56 și 87), 
Jack (min. 61) pentru învingători ; Sellymesi (min. 
48), pentru învinși.

„Cursa Păcii”

DOUĂ ETAPE ÎNTR-0 ZI
Ziua a 5-a a „Cursei 

Păcii" a cuprins două 
etape. în cursul dimine
ții, pe traseul Slawno— 
Koszalin, s-a disputat o 
etapă contra-cronometru 
individual, de 42 km. Cel 
mai bun timp (lh 05’09") 
a fost realizat de france
zul Henri Heintz. Pe lo
cul doi, la 45 secunde, s-a 
clasat cehoslovacul Jan 
Smolik, care a preluat 
totodată și tricoul gal
ben. Dintre cicliștii ro
mâni, primul s-a situat 
Gabriel Moiceanu, cu 
lh 11’39".

După cîteva ore de o- 
dihnă, participanții la 
cursă au luat startul în 
etapa Koszalin—Szczecin 
(160 km). Deși s-a peda

lat susținut, cu o medie 
orară de 44 km., pluto
nul s-a menținut com
pact pînă la sosire. Vic
toria a revenit olandezu
lui Jan Serpenti, urmat 
în ordine de coechipierul 
său Niemejer, El Gourgh 
(Maroc), Ion Gosma 
(România), Mintjens (Bel
gia), Pedersen (Danemar
ca), Sever (Cehoslovacia), 
Constantin Grigore (Româ
nia), toți în 3h 36’45”. 
Cu același timp a fost 
cronometrat restul pluto
nului, în care se aflau 
Moiceanu, frații Suciu și 
Gh. Moldoveanu.

Astăzi este zi de repaus, 
iar mîine se dispută etapa 
a 7-a, Szczecin—Berlin 
(157 km),.

CLASAMENTUL
RAPID 23
DINAMO BUCUREȘTI 23
UNIVERSITATEA CRAIOVA 23 
FARUL 
STEAUA
JIUL 
PROGRESUL 
DINAMO PITEȘTI 
STEAGUL ROȘU 
PETROLUL
U.T.A.
UNIVERSITATEA CLUJ
C.S.M.S. 
POLITEHNICA TIM.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

12
11
12

9
10
10

9
10

9
8
6
6
7
5

6
5
3
7
4
3
5
2
4
5
9
8
6
7

5
7
8
7
9

10
9

11
10
10

8
9

10
11

37—21
32—22
32—28
35—33
35—26
39—27
27—28
30—34
27— 35
22—24
26—30
24—28
29—48
28— 39

30
27
27
25
24
23
23
22
22
21
21
20
20
17

De ieri, la incertitudinea din „zona 
plîngerii", în care acum se află cinci 
echipe, s-a adăugat un început de ne
siguranță și în ce privește campioana, 
căci rapidiștii, întrecufi de clujeni, și-au 
micșorat avansul la numai trei puncte 
fafă de imediat urmăritoarele lor — 
dinamoviștii bucureșteni și craiovenii, 
învingători pe feren propriu. De unde 
se părea că acest final de campionat 
va afrage doar prin evenimentele pri
vind lupta penfru retrogradare, acum, 
cu numai trei etape înainte de a cădea 
cortina, pasionafii calculelor, ai antici
părilor statistice au luat în primire și 
partea superioară a clasamentului...

Duminică, în Capitală, un singur meci 
(Dinamo—Farul), întrucît partida Pro
gresul—Jiul avusese loc sîmbătă în noc
turnă. La început, joc furtunos, avantaj 
dinamovist. Frățilă deschide scorul, dar 
egalarea survine nu mult mai tîrziu, 
dintr-o lovitură de la 11 m acordată 
pentru un henf în careu comis de Nun
weiller III. Din nou conduce Dinamo 
(golul aparține lui Octavian Popescu, 
care a jucat pe un post nou — ata
cant central), însă constănfenii egalea
ză, după ce trecuseră prin mari emoții, 
același Popescu șutînd de la numai 
3 m în afara porții, deși în fafă îl avea 
doar pe Manciu. Apoi „marinarii’ pu
teau lua conducerea ; șutul lui Kalo, 
extrem de puternic, nimerește bara. 
Repriza secundă are o desfășurare mai 
puțin interesantă. Oaspefii resimt serios 
oboseala. Așa se face că dinamoviștii 
înscriu de trei ori și-și conturează vic
toria la un scor clar și neașteptat.

Corespondenții• o

noștri transmit

BALCANIADA DE BASCHET

S-A ÎNCHEIAT

în orașul iugoslav Sko
plje s-a încheiat ieri, 
după cinci zile de între
ceri, a IX-a ediție a Cam
pionatelor balcanice de 
baschet pentru echipe 
masculine. Meciurile des
fășurate în ultima zi s-au 
încheiat cu următoarele 
rezultate : Iugoslavia— 
Bulgaria 98—76 ; Româ-

nia—Turcia 71—67 ; Iugo
slavia II—Grecia 95—83. 
Primul loc în clasamentul 
final a fost ocupat de e- 
chipa Iugoslaviei, urmată 
în ordine de cele ale Bul
gariei, Greciei, României 
și Turciei. Selecționata se
cundă a Iugoslaviei a 
participat în afară de 
concurs.

CLUJ — Niciodată în acest campionat 
stadionul orășenesc n-a fost atît de în- 
jesat de lume, ca la meciul Universita
tea—Rapid : aproape 30 000 de specta
tori. Timpul a fost exceptional, terenul 
bun, ca de altfel și arbitrajul bulgarului 
Rumianfev. Rapidul s-ar fi mulțumit să 
împartă cele două puncte cu clujenii, 
dar acestora nu le era de ajuns. De 
aceea au atacat, iar rapidiștii s-au apă
rat. In minutul 54, Adam primește o 
pasă ideală și înscrie imparabil. Rapi- 
diștii ies la atac, însă fără aportul lui 
Dumitriu II, accidentat, în prima repriză, 
nu pot face mare lucru. Speranțele lor 
sînt spulberate în minutul 80, de un șut 
necruțător al aceluiași Adam, care pece
tluiește scorul la 2—0 pentru U.

ARAD — Desfășurînd unul din cele 
mai bune jocuri de fotbal din retur, 
echipa textiliștilor a reușit să-i depă
șească — și la un scor categoric : 5—1 
— pe brașoveni. Oaspefii au rezistat 
ritmului impus de localnici ceva mai 
mult de o repriză, însă treptat-treptat 
au cedat.

SCURTE ȘTIRI
mgfîiMnrHTTWhMwriitti

(Urmare din pag. I)

I proverbelor

PITEȘTI ,— Dinamo Pitești și Petro
lul au furnizat un joc de slabă factură 
tehnică. Echipele s-au încurcat în greșeli 
de tot soiul. Localnicii au avut mai multe 
ocazii de a înscrie, însă le-au irosit pe 
toate ; au ratat chiar și o lovitură de la 
11 m, prin Naghi.

CRAIOVA — Din primul minut și pînă 
ce arbitrul M. Rotaru (lași) a anunfat 
sfîrșitul meciului, craiovenii au fost net 
superiori echipei Steaua. Ei și-au atras 
pe merit aplauzele celor aproape 20 000 
de suporteri. Cert este că oaspefii nu s-au 
putut reculege după primul gol și nici 
n-au reușit să destrame apărarea gazde
lor. O spune și faptul că abia în min. 
48 au reușit să tragă primul șut pericu
los la poartă.

IAȘI — Lacătul apărării timișorene a 
fost deschis de-abia după pauză, de 
Stoicescu, care preia balonul cu capul și 
apoi trage în plasă. Marcarea golului 
obligă pe fotbaliștii timișoreni să-și 
schimbe tactica de joc. Ei ies din a- 
părare, dar ieșenii ridică scorul prin Cu- 
perman. In continuare, tot ei domină. 
Unul din apărătorii timișoreni comite 
henf în careu, Cuperman transformă. Tot 
el înscrie și cel de-al patrulea gol.

SERIA I: Dinamo Bacău—Me- 
trom Brașov 2—1 ; Siderurgistul 
Galați—Poiana Cîmpina 2—0 ; 
Ceahlăul Piatra Neamț—Metalur
gistul București 3—1 ; Progresul 
Brăila—C.F.R. Pașcani 4—0 ; Chi
mia Suceava—Dinamo Victoria 
București 1—0 ; Oltul Rîmnicu Vîl- 
cea—Flacăra Moreni 2—0 ; Politeh
nica București—Oțelul Galați 3—0.

După 21 de etape, în clasament 
conduce Dinamo Bacău, urmată de 
Siderurgistul Galați, ambele cu cîte 
30 de puncte.

SERIA a Il-a: A. S. Cugir— 
C.S.M. Sibiu 2—1 ; Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii—Vagonul Arad 1—1 ; 
A.S.A. Tg. Mureș—Minerul Baia 
Mare 0—0 ; C.S.M. Reșița—Unirea 
Dej 5—2 ; Gaz metan Mediaș— 
C.F.R. Timișoara 2—0 ; Clujeana— 
Crișul Oradea 0—0 ; C.F.R. Arad— 
Minerul Lupeni 4—0.

Pe primul loc în clasament se 
află A.S.A. Tg. Mureș cu 32 de 
puncte, urmată de Minerul Baia 
Mare cu 31 de puncte.

în categoria secundă a campionatu
lui, lupta pentru promovare este deo
sebit de pasionantă. în ambele serii, 
șefia și-o dispută cîte două echipe: 
Dinamo Bacău și Siderurgistul Galați, 
respectiv A.S.A. Tg. Mureș și Minerul 
Baia Mare.

Băcăuanii și gălățenii au obținut 
ieri cîte două puncte (prin victoriile 
realizate pe teren propriu), astfel că își 
mențin, la egalitate de puncte, locurile 
1 și 2.

Derbiul seriei a Il-a (A.S.A. Tg. Mu
reș—Minerul Baia Mare) — ne trans
mite corespondentul nostru regional L. 
Deaki — a atras pe stadionul din Tg. 
Mureș un număr record de spectatori : 
circa 20 000. Miza mare s-a resimțit de-a 
lungul întregii partide ; a fost un joc 
de mare luptă. A.S.A. a atacat și a 
dominat aproape tot timpul, în unele 
perioade în mod dezlănțuit, dar s-a 
lovit de apărarea fermă a echipei băi- 
mărene (care prin portarul Bai a avut 
cel mai bun om pe teren) și... de ba
rele porții acesteia ; mureșenii au șutat 
de trei ori în bară. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 0—0.

(Urmare din pag. I)

știe 
Am 

pe 
ce-

mai de jos a schemei. 
Am avut prilejul să 
stau de vorbă cu acest 
acar Păun. Habar 
n-avea de ce fusese 
îndepărtat din slujbă, 
nu făcea nici o rela
ție intre concedierea 
sa și ședința la care 
asistase anonim, în 
fundul sălii; nici prin 
cap nu-i trecea că, de 
fapt, avansase, deve
nind, fără să 
„plan de măsuri", 
intervenit atunci 
linie de presă și
tățeanul a fost rein
tegrat. Nici n-a fost 
greu. între timp, în 
instituție trecuse fur
tuna, iar planul de 
măsuri zăcea, oricum, 
uitat intr-un dosar 
de arhivă, ca o de
monstrație că zilele 
proverbului nu s-au 
sfirșit toate, căci, 
deși aritmetic din ce 
în ce mai puține, mai 
există totuși oi ce pat 
rușinea. Iată însă că 
se intîmplă in ultima 
vreme o serie de fap
te menite să amenințe 
supraviețuirea zica
lei. Introducerea tot 
mai largă și mai con
secventă a principiu
lui, tradus ad perso
nam : cine greșește 
plătește, cu aplicabili
tate imediată și la 
toate nivelurile, 
tot mai tare în 
cultate sistemul 
coperirii de oi
vate, acarul Păun fă
găduind să devină, în 
sfirșit, eroul unei 
sumbre legende ui
tate.

Mai există proverbe, 
vestigii ale unor 
vremi defuncte cind 
legitimitatea lor era ■ 
de înțeles in funcție 
de atitea vitregii in 
care era supus omul, 
obligat de o orînduire 
nedreaptă la compro-

singura 
omului 
scoată

pune 
difi- 
des- 

vino-

mtsuri, cedări și abi- ț 
lități. îmi sună în I 
urechi zicala privi- j 
toare la necurat și la I 
frăția cu el pînă treci ii 
puntea. Construit din J 
ductilități psihologi- 1 
ce și morale, expli- , 
cabile pentru vremea ' 
cind s-a născut pro- ! 
verbul, mă întreb 
cum se validează zi
cala astăzi, cind efor
tul unanim se în
dreaptă înspre făuri
rea unei morale baza
te pe o superioară și 
intransigentă demni
tate omenească ? De 
ce te faci frate cu . 
dracul, abdicînd deci 
de la principii și de , 
la adevăr, înecat in 
ipocrizii degradante, 
simulînd, mințind sau 
tăcind, cind 
obligație a 
cinstit e să
dracul de urechi ari
cind și de oriunde? 
Deși în pierdere de 
viteză, și cu o arie din 
ce în ce mai limitată, 
proverbul continuă să 
funcționeze totuși. în- 
tr-o instituție în care 
existau frămintări I 
pricinuite de o condu
cere nepricepută, am 
văzut nenumărați oa
meni acționînd in
tr-un spirit de pro- ■ 
fundă responsabilita
te civică pentru lă
murirea situației, con
fuză și încurcată în 
ițe diverse, dar am 
cunoscut și „pru
denți", cu buzele cu
sute, și care neștiind 
încă, sau nefiind si
guri cum se vor alege 
apele, tăceau pre- 
cauți, încercînd să se 
„orienteze", adepți ai 
zicalei „fă-te frate cu 
dracul" — în cazul de 
față, expresie a unei 
lașități detestabile și 
a unei deplorabile 
griji pentru confor
tul lor personal. Dar 
poate că cel mai de-

vremea

ROMANII PE PRIMUL LOC în cadrul celei de-a Vl-a 
ediții a concursului internațional de lupte libere înche
iat ieri în sala Floreasca. La toate cele 6 categorii de 
greutate victoria a revenit numai reprezentanților tării 
noastre. Iată-i pe cîștigători : cat. 52 kg : N. Dumitru ; 
cat. 57 kg : Gh. Tăpălagă ; cat. 63 kg : P. Coman ; cat. 
70 kg : P. Poalelungi; cat. 78 kg : I. Popescu ; cat. 87 kg : 
Fr. Boia.

La sfîrșitul întrecerilor, dl. Per Strombăck (președintele 
Federației de lupte din Suedia și membru al Biroului 
F.I.L.A.) a declarat unui colaborator al ziarului nostru : 
„Românii au făcut un progres remarcabil. Cu cîtiva ani 
în urmă, în toate competițiile internaționale de lupte li
bere, unu-doi români reușeau cît de cît să se remarce. în 
aceste zile însă mi-am conturat părerea că mulți dintre 

locuri fruntașe la viitoareleluptătorii dv. au șanse spre 
confruntări internaționale".

ION TIRIAC a învins în 
Sferturile de finală ale 
campionatelor internațio
nale de tenis ale Italiei, cu 
6—0, 6—0, 6—2, pe italianul 
Giorgio Bologna. Iată și ce
lelalte rezultate : Mulligan 
(Australia) — Gulyas (Un
garia) 6—0, 6—1, 1—6, 6—4 ; 
Tony Roche (Australia) — 
Franulovici (Iugoslavia) 
8—6, 6—3, 6—3 ; Pietrangeli 
(Italia) — Jovanovici (Iu
goslavia) 9—11, 6—1, 6—0, 
1—6, 6—0. In semifinale, 
Tiriac se va întîlni cu Mul
ligan.

în sferturile de finală 
ale probei de dublu mixt, 
cuplul Ion Țiriac (România), 
Virginia Wade (Anglia) a 
învins cu 6—1, 2—6, 6—4 
perechea Ilie Năstase (Ro
mânia), Monique Salfati 
(Franța).

IN CADRUL CAMPIO
NATULUI EUROPEAN 
FEROVIAR DE BASCHET 
(feminin), care se desfășoa
ră la Poznan, echipa Ro
mâniei a învins cu 43—39 
reprezentativa Bulgariei. 
Alte rezultate : U.R.S.S.— 
Cehoslovacia 51—47 ; Polo
nia—Iugoslavia 61—33

CAMPIONATELE EURO
PENE DE JUDO s-au în
cheiat la Roma cu disputa
rea ultimelor două finale. 
La categoria ușoară, titlul 
g revenit sovieticului Sus*

lin, care l-a învins pe bel
gianul Lauwereins. Foarte 
echilibrată a fost finala 
dintre olandezul Geesink și 
sovieticul Kiknadze, pentru 
titlul european la toate ca
tegoriile. A cîștigat Ge
esink, care, după cum se 
știe, este și campion mon
dial și olimpic.

ECHIPA DE RUGBI A 
FRANȚEI a susținut ieri, la 
Lisabona, în compania echi
pei Portugaliei, ultimul său 
meci din actuala ediție a 
„Cupei națiunilor". France

zii au cîștigat cu 56—14 
(30—3) și nu mai pot pierde 
primul loc în această com
petiție.

INTERNAZIONALE MI
LANO conduce în campio
natul italian de fotbal cu 
47 de puncte (după 32 de 
etape). Urmează Juventus 
Torino — 45 puncte, Bolog
na — 42 puncte. Iată cî- 
teva rezultate de ieri: In- 
ternazionale—Napoli 1—1 J 
Mantova—Juventus 1—1 ț 
Torino—AC Milano 0—0 ) 
Bologna—Lazio 1—0 ; Lec- 
co—Veneția 2—1.

LA HOUSTON (Texas) în 
cadrul unui concurs de a- 
tletism, sportivul de culoare 
James Hines a egalat re
cordul mondial la 100 yarzi, 
deținut de Bob Hayes și 
Harry Jerome cu timpul de 
9'T/10.

MECIUL ALBANIA—IU
GOSLAVIA, disputat la Ti
rana, în campionatul euro
pean de fotbal (grupa a 
IV-a) s-a încheiat cu rezul
tatul de 2—0 (1—0) în fa
voarea sportivilor Iugo
slavi. Ambele goluri au fost 
marcate de Zambata.

CU PRILEJUL UNOR 
TENTATIVE DE RECORD 
efectuate pe pista de la In- 
dianopolis, automobilistul 
de origine italiană Mario 
Andretti a realizat pe dis
tanta de 8,400 km viteza 
medie orară de 272 kilome
tri. Andretti a pilotat o 
mașină Ford.

LA VARȘOVIA se anun
ță că Federația de box a 
Poloniei a stabilit echipa 
poloneză care va participa 
la campionatele europene 
de la Roma. Iată formația, 
în ordinea celor 10 cate
gorii : Skrzipczak, Galonz- 
ka, Petek, Grudzien, Kulej, 
Rudkowski, Stahurski, 
Ptak, Dragan, Trelia.

LA LONDRA, în cadrul 
unui concurs atletic, spor
tiva britanică Anne Smith 
a obținut cea mai bună 
performanță mondială fe
minină în proba de o milă 
cu timpul de 4’39'’2/10.

IN PRIMUL MECI AL 
TURNEULUI pe care-1 în
treprinde în Australia, e- 
chipa de rugbi a Irlandei a 
învins cu scorul de 11—5 
(6—0) selecționata austra
liană.

Sincron atletic (ieri pe stadionul „23 August") foto s R. Coslin

H cele două sortimente principale 1 
| celofibră și rețele cord. Rămîn pen

tru viitor de rezolvat și acele pro
bleme de care depind mersul con
tinuu, fără opriri, al utilajelor și 
agregatelor, reducerea consumului 
de materii prime și chimicale.

Complexitatea echipamentelor 
tehnice cu care sînt înzestrate noile 
obiective industriale impune pre
gătirea temeinică și din vreme a 
cadrelor de muncitori, maiștri și 
tehnicieni care urmează să le deser
vească. însemnătatea majoră a 
acestei cerințe a fost verificată și 
în practica multor unități indus
triale noi din regiunea Galați. Pre- 

Igătirea din timp, încă din perioada 
montării utilajelor, a operatorilor 
chimiști și a celorlalte cadre de 
muncitori a constituit pentru colec
tivul Combinatului de celuloză și 
hîrtie Brăila „cheia" care a ușurat 
atingerea parametrilor tehnici și 
economici proiectați. Nu peste tot 
însă s-a acordat și se acordă aten
ția cuvenită acestei chestiuni esen
țiale. Dînd dovadă de un slab spirit 
de perspectivă, conducerea Combi
natului siderurgic Galați nu s-a 
ocupat din timp de pregătirea ca
drelor de muncitori pentru noile a- 
gregate siderurgice. Din păcate, lu
crurile nu sînt nici azi puse la 
punct. La intervenția comitetului 
regional de partid, cu cîteva luni în 
urmă conducerea Ministerului In
dustriei Metalurgice a hotărît să 
sprijine combinatul gălățean prin 
transferarea unor cadre de la alte 
întreprinderi din sector. întreprin
derile care au avut obligația de a 
asigura aceste cadre nu respectă 
însă în totalitate dispozițiile 

(forului tutelar. Pentru că sca
dențele intrării în funcțiune a 
unor agregate siderurgice se a- 
propie, comitetul regional de 
partid va ajuta combinatul în 
asigurarea unui număr sporit de 
cadre pe plan local și în organi
zarea calificării lor. Socotim însă 

Î necesar ca și ministerul să urgen
teze aplicarea în viață a propriilor 
hotărîri stabilite în acest domeniu.

Dacă într-o serie de întreprinderi

jpiîșît de vreme ești 
dintre toate prover- 
bele cel mai in 
dezacord cu epoca i 
eapul ce se pleacă, pa
loșul nu-t taie, amin
tire umilitoare a unui 
trecut de ofense, as
tăzi cea mai vetustă 
dintre zicale, fiindcă 
e fructul celui mai 
josnic dintre senti
mente: frica. Fried 
naște robi, spaima d 
somnul rațiunii, iar, 
somnul rațiunii scoa
te la iveală — cum sq 
știe — monștri. Un 
om cu conștiința ne
prihănită, care n-are 
ce să-și reproșeze, și 
căruia ii este totuși 
frică, nu e un om, ci 
o ființă tarată, solici
tând și milă, e adevă
rat, dar și dispreț. 
Un om care inspiră 
celor din jurul lui fri
că nu e un om, ci o 
ființă infirmă, de
testată cu înverșu
nare. Am cunoscut oa
meni care se iluzio
nau că și-au dobindit 
respectul celor pe care 
ii aveau în subordi
ne, cind, de fapt, nu 
erau decît temuți cu 
o tăcută incrincena- 
re... Și am trăit ziua 
cind și-au dat sea
ma, târziu, și neconso
lați, că stima de care 
credeau că se bucură 
nu fusese decit o ple
cată și nu mai puțin 
condamnabilă fățăr
nicie. Nu, timpul nos
tru, societatea noas
tră nu îngăduie mo
rala capului plecat. 
Revoluția socialistă e- 
liberează oamenii nu 
numai de exploata
re, dar și de frică.

Trăim intr-o lume 
a capului purtat pe 
umeri cu demnitate. 
Iar în fața demnității 
orice paloș devine de
rizoriu.

Proverbul a murit.

Ieri în tară : Vremea s-a menținut frumoasă și călduroasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a suflat potrivit, cu unele intensifi
cări în Banat și Dobrogea din sectorul sudic. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 16 grade la Sulina și 25 de grade la 
Sighetul Marmației, Baia Mare, Secuieni, Chișineu Criș, Gura- 
honț, Arad, Sînnicolau Mare, Lugoj, Răuți și Răuțeni. în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă și călduroasă, cu cerul senin. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura maximă a atins 24 de 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 și 18 mai. în țară : 
Vreme călduroasă, dar ușor instabilă, mai ales în a doua parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Ploi slabe, lo
cale. Vînt potrivit din sud și vest. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 18 și 28 de grade, 
local mai ridicate la începutul intervalului. în București : Vre
me călduroasă și în general frumoasă. Cerul, senin la început, 
va deveni apoi variabil. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

eforturile au fost concentrate per
manent spre realizarea tuturor indi
catorilor tehnici și economici pro
iectați, în altele s-a considerat că 
foarte important este să se realizeze 
numai capacitatea proiectată, lăsîu- 
du-se pe planul al doilea sau negli- 
jîndu-se complet ceilalți parametri. 
In noua hală de construcții meta
lice de la uzina „Progresul“-Brăila, 
construită cu cîțiva ani în urmă, se 
obține în prezent o productivitate 
de numai 27,1 tone pe un munci-

pînă acum din lipsa materiei prime. 
Abia în acest an i s-a repartizat a- 
cestei secții un plan care acoperă 
doar 13 la sută din capacitatea de 
producție. Tot această întreprindere 
a construit la Brăila un abator pen
tru sacrificat păsări, unde s-au in
vestit 4,7 milioane lei și care în anul 
1967 a primit plan de producție nu
mai pentru 14 la sută din capaci
tatea proiectată. Ministerul Indus
triei Alimentare și organele de spe
cialitate din cadrul Consiliului Su-

înstalațiilor. Biroul comitetului re
gional de partid și-a propus să a- 
nalizeze sistematic și de aici îna
inte cum se aplică măsurile preco
nizate pentru atingerea indicatorilor 
proiectați în întreprinderile noi. 
Vom căuta ca în aceste unități să 
se întărească cît mai repede or
ganizațiile de partid, capabile să 
exercite cu competență dreptul 
lor de control asupra conducerilor 
administrative și să atragă larg co
lectivele de muncitori, tehnicieni

Realizarea
indicatorilor proiectați

atsnBsse IUUHI1.VUHMMWLJAI1LUUIU.XU1ILU

tor și an, față de 33,6 tone/muncitor 
și an cît s-a prevăzut. O atare situa
ție a fost generată de organizarea 
nesatisfăcătoare a producției și a 
muncii, de lipsa de ritmicitate și, în 
bună măsură, de neajunsurile în 
aprovizionarea tehnico-materială. 
Tot astfel, la Uzina de tablă 
subțire din Galați, consumul 
specific de zinc la operația de 
zincare uscată este mai mare 
față de proiect cu circa 2,2 kg/tona 
de tablă. Pe această cale s-au iro
sit anul trecut, la această întreprin
dere, aproape 130 tone de zinc.

Este de adăugat, totodată, că 
dacă unele capacități noi nu dau 
nici azi rezultatele scontate, cauzele 
trebuie căutate de multe ori încă 
în faza inițială, de pregătire a in
vestițiilor. Așa stau lucrurile 
în cazul unor capacități noi 
de la întreprinderea regională de 
industrializare a cărnii. Aici s-a 
construit, cu mai bine de patru ani 
în urmă, o secție de preparat carne, 
pentru care s-au investit 2,6 milioa
ne lei, secție care n-a funcționat

perior al Agriculturii poartă princi
pala răspundere în legătură cu con
struirea nejustificată a acestor ca
pacități. Considerăm, de altfel, că 
forurile de resort puteau să anali
zeze operativ situația creată și să 
dea din timp o altă destinație su
prafețelor construite.

Comitetul regional de partid a 
combătut și pînă acum tendința 
acelor conduceri de întreprinderi 
care înțeleg într-un mod îngust, 
unilateral, această sarcină majoră 
trasată de partid în domeniul inves
tițiilor industriale. Problema reali
zării parametrilor proiectați a făcut 
obiectul unei consfătuiri organizate 
recent cu cadrele de conducere și 
secretarii organizațiilor de partid 
din întreprinderile unde s-au pus 
în funcțiune în ultimii ani capaci
tăți noi de producție. Consfătuirea 
a reliefat experiența pozitivă, ne
ajunsurile și lipsurile manifestate, 
precum și măsurile ce se impun în 
fiecare unitate pentru buna organi
zare a producției și asigurarea func
ționării neîntrerupte a utilajelor și

și ingineri la soluționarea proble
melor de care depinde îmbunătăți
rea întregii activități economice. 
Considerăm că va da rezultate și 
măsura luată ca fiecare dintre mem
brii biroului regional să răspundă 
personal de activitatea unora din 
principalele obiective industriale 
noi. Ei sprijină organizațiile de 
partid și conducerile tehnico-admi- 
nistrative în rezolvarea operativă a 
unor probleme și înlăturarea greu
tăților ce apar la un moment dat.

Există reale posibilități ca, prin 
valorificarea deplină a rezervelor 
interne, ca și printr-un sprijin și o 
îndrumare mai eficace din partea 
organelor și organizațiilor de partid, 
a forurilor tutelare, indicatorii teh
nici și economici stabiliți în proiect 
să fie realizați integral la toate uni
tățile industriale noi din regiunea 
noastră, asigurîndu-se astfel o efw 
ciență economică maximă a fondul 
rilor de investiții cheltuite de stat#



Puternic atac al patriotilor sud-vietnamezi

asupra bazei militare de la Da Nang

INSTALAȚIILE DE LANSARE
A RACHETELOR „HAWK 
ARUNCATE IN AER

© Distrugerea depozitelor de combustibil pentru rachete 
® Al treilea atac consecutiv asupra diviziilor I și IV de 
infanterie americană ® Pierderi deosebit de mari

SAIGON 14 (Agerpres). — Du
minică dimineață un detașament 
de patrioți sud-vietnamezi a pă
truns în perimetrul bazei militare 
americane de la Da Nang, unde a 
aruncat în aer instalațiile de lan
sare a rachetelor „Hawk“, trans
mite corespondentul agenției Asso
ciated Press. Au fost distruse de 
asemenea depozitele de combusti
bil pentru rachete. Potrivit decla
rației unui purtător de cuvînt mi
litar american, pierderile au fost 
„deosebit de mari".

Citind comunicate militare ame
ricane, agenția France Presse rela
tează că în ultimele 48 de ore au 
avut loc lupte de o violență deose
bită în jurul colinelor 110 și 218, si
tuate tot în apropierea bazei de la 
Da Nang. Pentru a treia oară con
secutiv, sîmbătă noaptea pozițiile 
diviziei I de infanterie americană, 
situate la Phuoc Vinh, la 55 kilo
metri nord de Saigon, au fost ata
cate cu mortiere de unitățile 
patrioți. Cinci kilometri mai

nord, în apropiere de Tay Ninh, 
patrioții au atacat pozițiile diviziei 
a IV-a de infanterie americană, 
provocînd și de data aceasta ame
ricanilor pierderi în oameni și in
stalații militare.

secesioniste

Demonstrație a muncitorilor englezi împotriva înghețării salariilor

comer- 
luat 
mi

la

ffl Nigeria 
orientală

de 
la

Oamenii de știință 
și problemele 
securității europene

PRAGA (De la corespondentul nos
tru Eugen Ionescu). — Sîmbătă, în 
stațiunea balneo-climaterică Marian- 
ske Lazne, din R. S. Cehoslovacă, au 
început lucrările celei de-a Vl-a con- 
ferințe a grupului de studii Pugwash 
pentru problemele securității euro
pene.

Timp de patru zile, savanți cu re
nume și cunoscuți activiști pe tărîm 
obștesc din 16 țări (Anglia,, Belgia, 
Cehoslovacia, Franța, Iugoslavia, 
Olanda, Ungaria, R. D. Germană,
R. F. a Germaniei, Norvegia, Polonia, 
Austria, România, U.R.S.S., Suedia și
S. U.A.) vor dezbate o serie de pro
bleme legate de securitatea euro
peană. De asemenea, pe agenda lu
crărilor conferinței figurează propu
nerea convocării unei conferințe a oa
menilor de știință pe tema securității 
europene.

Generalul premier Cao Ky 
a spus :

— Domnilor, nu voi accep
ta un guvern încredințat civi
lilor. In unele cazuri dictatura 
este preferabilă...

Aceste cuvinte au fost ros
tite de el la o recentă 
reuniune militară cu carac
ter închis. Cuvintele sale 
au făcut ocolul popote
lor, fiind apoi difuzate de a- 
genfia France Presse. La fel 
de convins de „trăinicia" re
gimului de la Saigon, ca și 
McNamara, care în martie 
1967 a spus că acesta „n-ar 
supraviețui dacă americanii 
s-ar retrage", Ky a mai îm
părtășit interlocutorilor săi cu 
galoane — cum arăta aceeași 
telegramă — temerea sa că 
dacă puterea ar fi încredin
țată civililor, Viefcongul (adi
că forțele patriotice grupate 
în Frontul Național de Elibe
rare) ar controla întreaga țară 
în 24 de ore...

Acest omagiu adus indirect 
forței și prestigiului Frontului 
Național de Eliberare sud- 
viefnamez nu putea să nu dis
placă profund ambasadei și 
serviciilor americane de 
„război psihologic" de la 
Saigon. Mai întîi, pentru mo
mentul rău ales de Ky de a 
expune în brutalul său limbaj 
cazon situația precară în care 
se află regimul pe care totuși 
îl reprezintă, în timp ce la 
Washington se depun afîfea 
eforturi spre a da o aparență 
de „democrație" și „presti
giu" juntei militare. In al 
doilea rînd, pentru că decla
rațiile politice ale șefului gu
vernului saigonez au dus la 
zădărnicirea efectelor unei 
alte farse, jucată cu o mare 
pompă anterior, cînd șeful 
sfatului, generalul Thieu, pro
clama o nouă „constituție" 
și anunța că au fost fixate 
datele alegerilor prezidenția
le (1 septembrie) și parla
mentare (1 octombrie),

Așa cum 
respondenful din 
sud-vietnameză 
„Le 
și-a 
mai 
rea 
dat 
electorale. Această febră se 
manifestă în cursa spre pu-

a transmis co- 
capitala 

al ziarului 
Figaro", febra alegerilor 
pus amprenta pe Saigon 
înainte chiar ca „aduna- 
constituantă" să fi abor- 
măcar redactarea legilor

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE
ROMÂNE ÎN R. P. POLONA

Africa de sud-vest
ACUZĂ CORESPONDENȚA 

DIN GENEVA 
DE LA HORIA LIMAN

Zilele trecute am 
avut o convorbire cu 
Andreas Shipanga, u- 
nul dintre conducă
torii Organizației po
porului din Africa de 
sud-vest, care desfă
șoară o intensă acti
vitate pentru lichi
darea asupririi rasiale 
și cucerirea indepen
denței acestui terito
riu african. în cuvin
te mișcătoare Shi
panga a schițat ta
bloul dramatic al re
alităților din țara 
sa. Pe un teritoriu 
mai mare decit al 
Franței — spune el 
— 75 000 de albi ex
ploatează fără milă o 
populație de peste un 
milion de băștinași.

„Regimul de apart
heid aplicat de gu
vernul sud-african în 
țara noastră, continuă 
Andreas Shipanga, 
are și alte circum
stanțe agravante. Re
zervațiile sînt, de fapt, 
o sursă de mină de 
lucru sclavagistă. Ne
grii sînt cumpărați pe 
prețuri derizorii și a- 
parțin timp de un an 
sau doi fermierilor 
sau proprietarilor de 
mine, care au drept 
de viață și de moar-

te asupra lor. Pentru 
a înțelege mai bine 
condițiile în care tră
iește această popu
lație, este suficient să 
se știe că peste un 
milion de oameni 
dispun de o singură 
școală secundară, în
vățământul elementar 
fiind asigurat, într-o 
formă primitivă, de 
misionari. în același 
timp, pentru 75 000 
albi există 53- școli 
secundare. Mortalita
tea este foarte ridi
cată in rîndurile ne
grilor, datorită lipsei 
totale de mijloace 
sanitare. Dacă există 
un medic la 500 albi, 
întreaga populație 
neagră se află în gri
ja a numai 4 medici".

Monopolurile stră
ine, care realizează 
profituri fabuloase de 
pe urma exploatării 
marilor bogății ale 
subsolului, se opun 
cu înverșunare acor
dării independenței a- 
cestui teritoriu. Ele 
au alături guvernul 
rasist al Africii de 
Sud și partidul 
„Deutsche Arbeitkrei- 
sse“, creat de cei 
35 000 de germani hi- 
tleriști refugiați în

patriotice 
de sud- 
însă tot

Africa de sud-vest și 
care constituie forța 
armată și polițieneas
că a țării.

Forțele 
din Africa 
vest devin
mai conștiente că nu
mai intensificîndu-și 
lupta vor putea să 
obțină independen
ța. După cum a- 
firmă Shipanga, Or
ganizația poporului 
din Africa de sud- 
vest numără peste 
100 000 partizani, care 
au început să se 
înarmeze în vederea 
luptelor de guerilă.

Relevările lui Shi
panga, făcute într-un 
moment cînd sesiu
nea specială a Adu
nării Generale a 
O N.U. discută toc
mai situația din A- 
frica de sud-vest, vin 
să sublinieze necesi
tatea adoptării unor 
măsuri categorice 
pentru curmarea re
gimului de cruntă 
discriminare rasială 
și asigurarea dreptu
lui populației din a- 
ceastă parte a conti
nentului negru de a-și 
hotărî singură soarta.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Gu
vernul sovietic a adresat guvernu
lui S.U.A. o notă de protest în legă
tură cu acțiunile navelor militare 
americane în Marea Japoniei. în 
notă se arată că în cursul aplica
țiilor americano-japoneze, care au 
avut loc la 8 mai în Marea Japo
niei, nave ale S.U.A. s-au apropiat, 
în repetate rînduri, la o distanță 
foarte mică de litoralul sovietic. în 
același timp, un contratorpilor de 
escadră american s-a ciocnit de 
două contratorpiloare de escadră 
sovietice, provocîndu-le o serie de 
stricăciuni. Nota subliniază că a- 
ceste acțiuni au constituit o încăl
care gravă a dreptului internațio
nal. Guvernul sovietic cere să nu 
se admită pe viitor aplicații ame
ricano-japoneze în apropierea coas
telor sovietice.

Congresul 
partidului 
„Noul Iran //

"TI
fere. La start se află repre
zentanții a două echipe — 
una militară și alfa civilă.

După „carnagiul" în care, 
în decursul unui singur an, 
devorîndu-se între ei, unii au 
fost pur și simplu înlăturați, 
alții întemnițați, iar alții exi
lați, în „Comitetul de condu
cere -.militară" nu au mai ră
mas decit 9 din cei 20 de 
generali care l-au creat. Iar 
in fond, dintre aceștia nu con
tează decît tandemul Ky-

zguduită de patru remanieri 
guvernamentale, de demisiile 
a peste zece miniștri și de 
citeva încercări de lovitură de 
stat. Ceea ce-l face pe cores
pondentul ziarului vesf-ger- 
man „Neue Rhein Zeitung" 
să scrie că „stabilitatea poli
tică din Vietnamul de sud 
este egală cu zero" și „nu 
există nici o verigă care să 
lege populația de conducăto
rii de la Saigon".

Se va încumeta oare Ky să

3

Zvircoliri
„electorale

Thieu. înțelegerea acestora 
împotriva adversarilor civili 
— culminînd cu episodul a- 
sașinării lui Tran Van Van, u- 
nul din liderii opoziției „lo
iale" din constituantă — nu 
este însă decît vremelnică. 
Așa cum observa un comen
tator francez avizat „nu e 
un secret pentru nimeni că 
generalul Thieu, șeful stalu
lui, și generalul Ky, șeful 
guvernului, sînt dușmani 
de moarte. Rivalitatea lor este 
și mai ascuțită de apropierea 
alegerilor prezidențiale".

Cursa spre putere nu va 
face decît să ațîțe o criză 
politică ce mocnește latent, 
ca singur factor constant al 
guvernărilor celor zece ge
nerali ce s-au succedat în ul
timii 3 ani la putere. Aceas
tă criză s-a accentuat în 
cursul ultimului an, actuala 
administrație marionetă fiind

deschidă capacul unei cutii 
a Pandorei atît de plină de 
surprize și pe care protecto
rii americani vor s-o țină în
chisă ? Cu sprijinul acestora, 
după cum lasă să se înțelea
gă unele știri, reprezentanții 
diferitelor tendințe ale opo
ziției „loiale" din aripa civi
lă sînt în căutarea unor for
mule și platforme de front 
comun. Aceasta ar fi însă o 
alianță precară, după cum 
consideră observatorii poli
tici, limifîndu-se doar la o- 
biectivul esențial de a asi
gura o înfrîngere a candida
tului militar.

„Situația spatelui inamicu
lui, scrie „Le Courrier du 
Vietnam", și așa instabilă, s-a 
înrăutățit și mai mult”.

Armata sud-vietnameză se 
prăbușește, după cum con
stată nu puțini corespondenți 
de presă din Occident. Cifra 
dezertărilor din armata saigo-

neză atingea recent — con
stata corespondentul de presă 
francez Max Clos — circa 
500 pe lună în fiecare regi
ment.

Nu înfîmplător, tocmai în 
zilele din urmă generalul 
Westmoreland, care conduce 
corpul expediționar ameri
can în Vietnamul de sud, a 
plecat în grabă la Washing
ton. El a cerut acolo noi în
tăriri — a transmis cores
pondentul ziarului „Le 
Monde", cifînd pronosticul 
pe care Westmoreland l-a 
tăcut cu acel prilej : „Sfîrși- 
tul războiului nu se întrevede 
deloc. Prevăd, pentru lunile 
următoare, lupte și mai sîn- 
geroase decît acelea pe care 
le-am cunoscut pînă în pre
zent". In această perspectivă 
i s-au conferit recent lui West
moreland noi puteri, în special 
misiunea de a coordona servi
ciile civile și militare ale 
S.U.A. în Vietnamul de sud, în 
cadrul unor reforme împlicînd 
o și mai mare ■ participare a 
trupelor americane la... prote
jarea „echipelor.de pacificare" 
sud-viefnamezel 
tors la !
are de făcut față unei situații 
foarte grele. In ultimele1- zile, 
puternice bătălii s-au desfă
șurat pe colinele de la su
dul zonei demilitarizate. 
Forțele F.N.E. continuă să 
controleze peste patru cin
cimi din teritoriul sud-vietna- 
mez cu peste 10 milioane de 
locuitori — o vastă regiune 
eliberată, extinzîndu-se de 
la rîul Ben Hai pînă la delta 
lui Nam Bo și trecînd prin 
podișurile Tay Nguyen.

Pe acest fond militar și po
litic urmează să aibă loc com
binațiile electorale de la 
Saigon. Aceste alegeri nu 
sînt decît un nou episod în 
zvîrcolirile regimului de ma
rionete care încearcă să se 
salveze de la o inevitabilă 
pieire. De altfel, populația 
sud-vietnameză a și ales. Ea 
se pronunță cu arma în mînă 
de partea Frontului Național 
de Eliberare care luptă pen
tru cauza justă a eliberării, 
dobîndirii independenței, de
mocrației și a reunificării pa
triei.
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TEHERAN 14 (Agerpres). — In 
capitala Iranului au început dumi
nică lucrările Congresului partidu
lui „Noul Iran“, partid care deține 
majoritatea în Parlamentul iranian. 
Ședința inaugurală s-a desfășurat 
în prezența primului ministru, 
Amir Abbas Hoyeyda, a oficialită
ților guvernamentale și a circa 
1 000 de delegați, Congresul dezba
te problemele organizării interne 
a partidului și cele ale pregătirii 
alegerilor generale, prevăzute pen
tru 4 august. După raportul lui 
Khosrawani, secretarul general 
al partidului, primul ministru a 
expus principiile politicii guvernu
lui de dezvoltare și independență 
națională, bazată pe independența 
economică.

ENUGU 14 (Agerpres). — 
în provincia orientală a Ni-, 
geriei au avut loc manifes
tări în favoarea desprinderii 
provinciei din federația nige
riana. Aproximativ 20 000 de 
persoane, muncitori, 
cianți, studenți, au
parte sîmbătă la un 
ting pe stadionul de 
Enugu (Nigeria orientală), la 
care au cerut ca această 
provincie să se proclame in
dependentă, sub numele de 
Republica Biafra. Mitingul a 
fost precedat de demonstrații 
în diverse cartiere ale capita
lei provinciei orientale, la 
care au fost purtate placarde 
și scandate lozinci în sprijinul 
proclamării independenței față 
de guvernul federal.

Postul de radio al provin
ciei, orientale a anunțat că 
mai multe personalități au 
rostit cuvîntări în fața parti- 
cipanților la miting și au 
fost adoptate cîteva moțiuni.

Guvernatorul militar al a- 
cestei provincii, Ojukwu, a 
convocat pentru 26 mai o re
uniune a Adunării consultati
ve provinciale, la care se aș
teaptă să fie dezbătută posi
bilitatea proclamării autono
miei.

La Lagos s-a anunțat că mi
nistrul de externe federal a 
stabilit necesitatea unor per
mise speciale pentru diploma
ții străini care vor să intre pe 
teritoriu] provinciei orientale, 
chiar în vizite oficiale.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
Trimisul special O. Lustig trans
mite : Continuîndu-și vizita de 
prietenie în R.P. Polonă, delegația 
militară română, condusă de ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, s-a deplasat du
minică la Oswiecim, unde a vizitat 
Muzeul victimelor nazismului și a 
depus o coroană de flori la Mo- 
numentul-mausoleu de la Oswie- 
cim-Brzezinka (Auschwitz-Bir
kenau), ridicat în ■ memoria ce
lor 4 milioane de victime ale hitle- 
riștilor.

Delegația a plecat apoi spre 
Wroclaw, unde a fost întîmpinată 
de comandantul' regiunii mili-

tare Silezia, generalul-locotenent 
E. Molcyk, de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
de generali și ofițeri superiori. La 
Wroclaw, delegația a vizitat uzina 
de mașini electronice „Elwro", 
școala de ofițeri de geniu și clu
bul garnizoanei și a asistat la un 
spectacol oferit de ansamblul artis
tic al regiunii militare Silezia.

în timpul vizitei la
împreună cu delegația s-a 
mareșalul Poloniei, Marian Spy- 
chalski, ministrul apărării națio
nale al R.P. Polone.

Seara, comandantul regiunii Si
lezia a oferit o masă în cinstea de
legației militare române.

Wroclaw, 
aflat

Un proiect
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COMUNICAT
BULGARO-SUEDEZ

SOFIA 14 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dat publicității comunicatul 
cu privire la vizita lui Torsten 
Nilsson, ministrul afacerilor exter
ne al Suediei, în Bulgaria. Comu
nicatul constată că relațiile dintre 
cele două țări se dezvoltă cu 
succes și se bazează pe dorința 
comună de a le extinde în conti
nuare în domeniile economic, cul
tural și științific. Este subliniată, 
satisfacția față de dezvoltarea din 
ultimii ani a schimburilor comer
ciale bilaterale și se exprimă pă
rerea că pot fi create condiții mai 
favorabile în acest sens.

Părțile și-au exprimat neliniștea 
față de situația din Vietnam și au 
subliniat că este absolut necesară 
încetarea bombardamentelor ame
ricane asupra R.D. Vietnam. Au fost 
salutate îmbunătățirea contactelor 
politice și apropierea între țările 
europene cu sisteme social-politice 
diferite. După părerea celor două 
țări, o conferință europeană în 
problemele securității și colaborării 
ar putea fi utilă și oportună. Ea 
necesită o pregătire minuțioasă și 
un acord unanim.

Ivan Bașev, ministrul afacerilor 
externe al Bulgariei, a acceptat 
invitația de a face o vizită oficială 
în Suedia.

Pe măsură ce se apropie ziua de 17 
mai, urcă barometrul politic francez. 
Problema „împuternicirilor speciale" — 
concretizată într-un proiect de lege pe 
care guvernul îl va prezenta la 17 mai 
Adunării Naționale — reține de mai mul
te zile manșetele ziarelor. Proiectul a 
stîrnit o vie agitație la toate eșaloanele 
vieții politice și sociale.

Care este sensul „împuternicirilor spe
ciale" ? In baza articolului 38 din Con
stituție, guvernul solicită parlamentului 
împuterniciri care să-i dea posibilitatea 
de a legifera prin „ordonanje" pînă la 
31 octombrie. Ziarele relevă că a- 
ceastă cerere este în contradicție cu 
spiritul Constituției. Măsurile pe care in

tenționează să le aplice guvernul după 
obținerea unor depline puteri acoperă 
o zonă foarte largă : problema slujbe
lor, reforma securității sociale, măsuri 
pentru adaptarea întreprinderilor fran
ceze la condițiile de concurență 
Piața comună.

Autoritățile consideră că, datorită 
jorităfii restrînse de care dispune 
vernul, punerea în discuție a fiecărei 
suri în parte ar genera mari dificultăți 
și ar întîrzia aplicarea reformelor guver
namentale. Avînd în vedere fragilitatea 
actualei majorități, în raport cu opoziția 
care s-a întărit după ultimele alegeri — 
scrie „Le Monde" — guyernul vrea să 
evite negocierile cu deputății pentru fie
care paragraf.

Proiectul se pare că va fi un prag 
greu de frecut. Este de reținut agitația 
ce a stîrnit-o chiar în sînul majorității 
guvernamentale. Elementul surpriză l-a 
constituit demisia, în semn de protest, 
a ministrului echipamentului, E. Pisani.

Principalele formațiuni ale opoziției 
și-au exprimat dezaprobarea față de ho- 
tărîrea guvernului de a obține împuter
niciri speciale — fie și limitate — în do
meniul economic și social.

Joi, în cadrul primei înfîlniri de după 
alegeri dintre delegațiile P.C.F. și Fede
rației stîngii democrate și socialiste, s-a

din

ma- 
g'u- 
mă-

ajuns la un acord pentru adoptarea unei 
tactici comune a stîngii în parlament. 
Cele mai importante formațiuni politice 
ale stîngii franceze au ajuns la o înțe
legere privind depunerea unei moțiuni 
comune de cenzură contra proiectului 
guvernamental.

O replică puternică a venit din party, 
mișcării sindicale. Cele mai mari cen
trale sindicale din Franța — C.G.T.,
C.F.D.T., „Force Ouvriere" și Federația 
educației naționale au lansat, pentru 
prima oară împreună, un apel la grevă 
generală către toți salariații din sec
toarele public și particular. Această 
grevă, națională, care va afecta în
treaga viață economică a țării, este 
programată pentru 17 mai, chiar în ziua 
cînd încep dezbaterile în Adunarea’ Na- 
țională asupra proiectului guvernamen
tal. La aceeași întîlnire, P.C.F. și Fede
rația stîngii s-au pronunțat pentru spri
jinirea activă a grevei. „Astfel, se spu
ne în comunicatul comun, toate torțele 
reprezentative ale mișcării muncitorești 
și ale stîngii vor acționa în același sens 
pentru a da protestului popular cea mai 
mare amploare".

Observatorii subliniază caracterul 
politic al acestei greve. Ziarul „Le 
Monde" consideră că greva constituie „un 
element nou și . important în situația in
ternă și marchează prima încercare a 
sindicatelor în regimul actual de a preșa 
direct asupra vieții politice a țării". Se 
apreciază că o asemenea grevă de pro
porții nu s-a mai produs în perioada 
postbelică. (Presa arată că un prece
dent l-a constituit greva generală din 
1938 contra decretelor-lege ale lui p— 
ladier).

Preocupările politice sînt cele care au 
precumpănit în' decizia centralelor sindi
cale. La originea hotărîrii lor de a de
clara grevă se află, după cum scrie „Le 
Monde", opoziția față de o asemenea 
metodă de guvernămînt ca cea preco
nizată, față de o viață parlamentară 
care ar fi redusă la o formalitate.

BL.

agențiile de presă transmit
0 delegație de partid și 

guvernamentală bulgară va 
vizita Iugoslavia.La invitatia lui 
losip Broz Tifo, președintele R.S.F. Iugo
slavia, președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, o delegație de partid și 
guvernamentală bulgară, condusă de 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri, va sosi în vizită oficială în 
R.S.F. Iugoslavia la începutul lunii iunie, 
anunță agenția B.T.A.

fi 5-a ediție a Festivalu
lui „Stelele Moscovei" s-a 
încheiat SÎmbătă, P^tr-un con
cert la Palatul congreselor din Krem
lin. La spectacolele și concertele orga
nizate in cadrul tradiționalului festival 
muzical de primăvară au participat a- 
proape 250 000 de spectatori.

IN TURCIA A FOST CREATA 
O NOUA GRUPARE POLITICA 
denumită Partidul republican al po
porului. Noul partid a fost constituit 
de parlamentarii care au demisio
nat din Partidul republican, nefiind 
de acord cu linia politică a condu
cerii acestui partid. Ca președinte 
al noului partid a fost numit Turhan 
Feyzioglu.

în R. F. a Germaniei 
exista 500 000 de șomeri, 
se arată intr-un raport oficial pu
blicat la Niirnberg, deși în luna a- 
prilie numărul a cunoscut o oare
care reducere. Din aceștia, aproxi-

mativ 138 000 sînt femei. în raport 
se precizează că circa 250 000 de 
persoane lucrează cu orar redus din 
lipsă de comenzi. Printre cei care 
șomează se află și 7 100 muncitori 
italieni, 3 700 greci, 2 800 spanioli 
etc., în total 23 200 de străini.

18 miliarde lire deficit 
în balanța comerciala a 
Italiei în luna martie. Publicația 
franceză AGEFI, care citează o sta
tistică oficială, menționează că defi
citul depășește cu 9 miliarde lire pe 
cel înregistrat în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

0 convenție internațională privind comerțul de 
tranzit Pentru șase țări fără ieșire la mare (Ciad, Malawi, Mongolia, 
Nepal, Nigeria și Zambia) va intra în vigoare la 9 iunie, s-a anunțat 
oficial la sediul O.N.U. în convenție se prevede „dreptul fiecărui stat 
fără ieșire la mare de a face în mod liber comerț de tranzit".

FUZIONAREA A DOUA 
CERNE AVIATICE 
MANE. Concernele 
Milnchen și Messerschmidt din 
Augsburg, specializate în construc
ția de avioane, au hotărît să fuzio
neze, creînd o firmă gigant. La 
cele două concerne sînt angajați 
12 000 de muncitori, iar producția 
lor în anul 1966 a fost, în expresie 
valorică, de 440 milioane mărci.

CON- 
VEST-GER- 

Belkow din
■ ; ■ •

„Gabon Matin", pri
mul ziar tipărit în Re
publica Gabon. Vicepreșe
dintele Albert Bongo a pornit 
simbătă prima mașină tipografică 
din Gabon care va permite edi
tarea primului ziar din țară de că
tre Agenția gaboneză de presă.

MMM

Rezervele de aur și de
vize ale Japoniei au atins 
2 092 000 000 dolari la sfîr- 
șitul lunii aprilie 1967, crescînd cu 
15 000 000 dolari față de nivelul 
lunii martie.

Un puternic val de 
căldură a cauzat moar
tea, prin deshidratare, a 
70 de copii din Mexic. 
In nordul țării, temperatura este în
tre 40 și 52 de grade.

Standul românesc din cadrul Expo
ziției internaționale de mașini-unelte 

de la Londra
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