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SUBIECTIV
și cauzele reale ale 
risipei de materiale
în industria chimică

Economisirea resurselor materiale 
și bănești, folosirea lor cu chibzu
ială și spirit gospodăresc constituie 
una dintre sarcinile esențiale ale 
întreprinderilor industriei chi
mice, o parte integrantă a 
acțiunii de creștere a eficienței 
generale a activității economice din 
țara noastră. După părerea mea, 
această problemă stringentă a eco
nomisirii resurselor materiale nu 
poate fi privită doar ca o simplă 
chestiune individuală a unei între
prinderi. Ea trebuie înțeleasă și a- 
plicată în corelația dintre întreprin
deri, pornind de Ia necesitatea ca 
inițiativa și interesele fiecărei uni
tăți să nu vină în contradicție cu 
interesele altor unități, ale ramurii 
industriale, ale întregii economii 
naționale. Mai concret, este vorba 
de necesitatea ca încă din momen
tul actului aprovizionării tehnico- 
materiale să se țină cont de pre
misele economisirii resurselor, prin 
contribuția tuturor factorilor ce 
concură la acest act. Evident, 
acest imperativ se poate rea
liza printr-o multitudine de căi 
și mijloace. Important este însă să 
se țină seama de criteriul eficien
ței economice, ca o trăsătură ca
racteristică esențială a întregii ac
tivități economice, de jos și pînă 
sus, în toate verigile, precum și de 
relațiile de interdependență, de 
condiționare reciprocă ce se degajă 
din aprovizionarea tehnico-mate- 
rială. *

Potrivit specificului industriei 
chimice, în valoarea producției pe 
anul în curs, ponderea de aproape 
54 la sută o au materiile prime și 
materialele realizate de întreprin
derile din alte sectoare economi
ce. Ca urmare, influența indus
triei metalurgice, a economiei fo
restiere, a altor sectoare care furni- 
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Din noul peisaj arhitectonic al Galajiului (Continuare în pag. a Il-a)

Sovietului Suprem al 
A. Kirilenko, membru al 
Politic, secretar al C.C. al 
P. Demicev, membru su-

„EXPERIENȚELOR"

sa la antrenamente, de modul necon
diționat în care aplică indicațiile an
trenorului. Mai mult decît atît, mă
iestria depinde de autodisciplinare, 
de eforturile pe care le depune el 
însuși spre a 
indicații, spre 
prin eforturi

completa aceste 
a se perfecționa 

individuale, pri.ntr-o 
muncă stăruitoare și tenace, prin re
petarea de sute și sute de ori a 
exercițiilor tehnice, pînă cînd acestea 
devin acte reflexe, automate.

Or. este incontestabil că 
dintre factorii de bază ai 
nesatisfăcătoare a fotbalului

nește de la înseși gravele abateri 
care se manifestă în domeniul dis
ciplinei sportive, pornind chiar- de 
la antrenamente. Publicul specta
tor. care privește cu dezaprobare 
unele acte de indisciplină în jocu
rile publice, trebuie să știe că a- 
cestea sînt o „floare la ureche" pe 
lîngă ce se petrece la antrenamen
te, pe stadioanele cu porțile în- 

mai puțin cu 
lemnoasă. Aceste 

directe,

zează materii prime și materiale 
este — alături de contribuția indus
triei chimice însăși, ca furnizor — 
hotărîtoare pentru bunul mers al 
întreprinderilor chimice. Ce se con
stată ? Față de prevederi, în trimes
trul I unitățile Ministerului E- 
conomiei Forestiere au livrat in
dustriei chimice 
45 000 mc masă
restanțe au avut urmări 
prin greutățile pe care le-au pro
vocat, în organizarea produc
ției la unitățile industriei chimice, 
unele dintre ele nerealizîndu-și, 
din această cauză, în întregime, 
sarcinile de plan pe primul tri
mestru. In plus, stocurile normate,

Eugen Niculescu-MIZIL 
director general adjunct 
în Ministerul Industriei Chimice

(Continuare în pag. a III-a)

L,. D. E. 500
Trei litere și o cifră. 

Semnificația lor: a 
intrat în finisaj loco
motiva Diesel elec
trică cu numărul 500. 
Ele jalonează dru
mul parcurs de con
structorii de loco
motive Diesel electri
ce de la uzina „Elec- 
troputere" din Craio
va din 1960 și pînă în 
prezent.

Cu 7 ani în urmă 
s-a sărbătorit în a- 
ceastă uzină primul 
succes : pornea la 
drum prima locomo
tivă Diesel electrică 
de 2 100 CP, în care 
se investiseră 145 000 
ore de muncă.

Sîntem în 1967. Pen
tru construcția unei 
locomotive se cheltu
iesc 26 500 de ore de 
muncă, de aproape 
șase ori mai puțin. 
Perspectiva ? Pînă în 
1970 timpul efectiv 
necesar pentru reali
zarea unei locomotive 
cu performanțele teh
nice mult mai ridica
te decît ale celor rea
lizate pînă acum va 
fi redus cu încă 3 380 
ore de lucru. Aceasta 
în privința saltului în 
timp.

Și acum cîteva cu-

vinte despre perfor
manțele tehnice. A 
început experimenta
rea locomotivelor cu 
o viteză de 100 km 
pînă la 120 km pe 
oră; au fost îmbu
nătățite caracteristici
le generatorului prin
cipal, ale motoarelor 
de tracțiune și ale 
dispozitivelor de sigu
ranță, cît și organiza
rea fluxului tehnolo
gic de la construcția 
metalică pînă la fini
saj. în prezent, spe
cialiștii craioveni, îm
preună cu cei de la 
Uzinele constructoare 
de mașini Reșița, stu
diază posibilitățile de 
ridicare a puterii lo
comotivei cu 300 CP. 
De asemenea, se află 
în studiu posibilități
le de tropicalizare și 
funcționare a L.D.E. 
în medii aride sau 
umede.

Locomotiva Diesel 
electrică românească 
se bucură de apre
cierea beneficiarilor 
interni și externi. Tov. 
Victor Ionescu, 
ner-șef al uzinei, 
spus: „Nu am 
nici refuzuri și
litigii cu beneficiarii 
noștri. Dimpotrivă. Ex
portăm locomotive în

TENTAȚIA ÎNȘELĂTOARE

Există o imagine de mult consa
crată a tinereții: puternică, plină 
de energie, vioaie, optimistă, veșnic 
zîmbitoare, cu inepuizabile resurse 
și perspective — tot atîtea posi
bilități de succes. Această imagine 
este acreditată mai ales de cei 
care au depășit vîrsta tinereții și 
care o evocă adesea cu nostalgie, 
ca pe un paradis pierdut, ca pe 
un pămînt al făgăduinței lăsat în 
urmă. Și tinerețea este un aseme
nea pămînt; numai că, din inte
riorul ei, perspectiva asupra vieții 
pare iminent mai puțin edulcora
tă, mai puțin strălucită.

Tînărul își dă desigur seama că 
tinerețea este vîrsta tuturor posi
bilităților, dar sesizează, cu aceeași 
acuitate, și cu o îngrijorare ce a- 
nunță un om interesat de viitorul 
lui, că ea poate fi și cea a multor 
erori, premise ale ratării. De aici 
o anumită grijă, o anumită ten
siune, .concentrare, frămîntare, care 
însoțește existența cotidiană a tî-

Comitetul 
lui Comunist Român, guvernul Re
publicii Socialiste România și po
porul român își exprimă profunda 
îngrijorare față de evenimen
tele grave petrecute în Orientul 
Apropiat ca urmare a ostilităților 
izbucnite între Izrael și țările ara
be, care au provocat mari pierderi 
materiale și umane popoarelor din 
această regiune, punînd în pericol 
cuceririle democratice și indepen
dența statelor arabe, constituind 
în același timp o amenințare la 
adresa păcii și securității popoare
lor din întreaga lume.

Desfășurarea evenimentelor a 
demonstrat că folosirea forței ar
mate nu poate constitui un mij
loc de rezolvare a problemelor li
tigioase dintre state, servind nu
mai scopurilor imperialismului, în 
frunte cu cel american, și reacți
unii din țările respective. învrăj
birea popoarelor constituie o armă 
perfidă folosită de multă vreme 
de forțele imperialiste și colonia
liste pentru 
ția, .pentru 
ile pierdute.

Comitetul
Comunist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România s-au pro
nunțat și se pronunță pentru înce
tarea imediată și definitivă a tu
turor acțiunilor militare din CI

a-și menține domina- 
a-și redobîndi poziți-

Central al Partidului

In pag. a IV-a

H „UceniciaI 11 științifică 
studențească Ii Tradiții 
și înnoiri la Teatrul 
din Tg. Mureș

I ....
Situația nesatisfăcătoare din dome

niul fotbalului continuă, pe bună 
dreptate, să stea în atenția preocu
părilor a numeroși iubitori ai spor
tului, a presei de specialitate. Mă
surile disciplinare anunțate de 
U.C.F.S. au fost primite cu o unani
mă aprobare ; în același timp, de
vine tot mai clar de înțeles că aces
tea nu pot constitui decît începutul 
unui ansamblu de măsuri, care să 
ducă la o îmbunătățire reală și cate
gorică a situației din fotbal, la în
sănătoșirea vieții sportive din acest 
domeniu, la înlăturarea unor practici 
și mentalități ce nu-și pot avea locul 
în mișcarea sportivă din România so
cialistă.

în diferite comentarii ce au suc
cedat rușinoasa înfrîngere din me
ciul cu Elveția au fost dezvăluite și 
s-au reliefat o serie de factori care 
au contribuit la rămânerea în urmă 
a fotbalului, au fost dezvăluite un 
șir de racile și, totodată, s-au preco
nizat, în mod constructiv, măsuri de 
îmbunătățire, de redresare-a situației. 
După părerea noastră, pe lingă as
pectele privind pregătirea tehnică, 
este necesar să se stăruie, în mod 
mult mai serios, și asupra unei alte 
probleme de bază, anume disciplina 
și sportivitatea jucătorilor de fotbal 
pe teren și în viața de toate zilele.

Spiritul sportului, sportivitatea au 
fost, încă de la începuturile îndepăr
tate ale Olimpiadelor, sinonime cu 

1 spiritul întrecerii cinstite, loiale, des
chise pentru măsurarea posibilităților 
fizice, a istețimii și pregătirii. Lupta 
sportivă este o luptă dreaptă, corec
tă ; în întrecerea sportivă însăși, 
termenul de „adversar" — deși ac
ceptat ca atare în vorbirea curentă 
— nu are alt sens decît al partene
rului de întrecere.

Sportivitatea, atitudinea demnă pe 
teren si în viață sînt nu numai o 
obligație a sportivului, o datorie 
elementară de respect față de pu
blicul spectator, față de coechipieri 
și adversari, ci și o condiție de prim 
ordin a atingerii măiestriei tehnice. 
Realizarea acestei măiestrii depinde 
tocmai de gradul în care sportivul 
privește, cu un profund spirit de 
disciplină, problema pregătirii sale, 
de seriozitatea și conștiinciozitatea

Polonia și Bulgaria, 
dar avem cereri și 
din partea altor țări. 
Anul acesta calită
țile locomotivei noas
tre au fost elogiate 
la Tîrgul internațional 
de la Leipzig. Acum 
este în drum spre 
Tîrgul de la Poznan 
o nouă locomotivă 
de-a noastră. Dar nu 
ne mulțumim cu re
zultatele obținute. De
punem eforturi pentru 
a le îmbunătăți".

Consemnînd faptul 
că constructorii cra- 
ioveni pregătesc de 
drum a 500-a locomo
tivă Diesel electrică, 
nu putem să nu a- 
mintim că în prezent 
la „Electroputere" se 
află în hala de mon
taj general prima lo
comotivă electrică de 
6 580 CP. Realizarea 
acestei locomotive 
marchează o nouă e- 
tapă atît în ce pri
vește succesele co
lectivului de con
structori craioveni cît 
și în înzestrarea cu 
tehnica modernă a 
transportului pe căile 
ferate din țara noas
tră.

nărului. Mie, personal, îmi este mai 
apropiată imaginea tînărului care 
stă aplecat asupra mașinii, sau 
deasupra hîrtiei, ușor încruntat și 
îngrijorat, îmi pare mai tipică 
și mai autentică această imagine, 
decît cea a tînărului veșnic radios, 
zîmbitor, sau a celui care se plim
bă romantic printre trandafiri.

E o realitate evidentă, incontes
tabilă.

într-o societate ca a noastră în 
plină evoluție, încă de pe băn
cile școlii și mai ales din primii 
ani ai exercitării profesiunii, tînă
rul ascultă de imperativul muncii 
utile, precis finalizate și bine fruc
tificate, de imperativul de a merge 
drept pe propriile-i picioare. Este 
un domeniu unde se acordă din 
ce în ce mai greu dispense de vîr- 
stă. Ca și față de mai vîrstnic și 
față de tînăr, (pînă la un moment 
dat crescut și educat), societatea 
formulează exigențe precise — și 
se așteaptă, fără amînare, rezulta- 

rientul Apropiat, adoptarea măsuri
lor ce se impun pentru ca acestea 
să nu mai fie reluate, pentru re
tragerea trupelor izraeliene de pe 
teritoriile ocupate, precum și a tu
turor trupelor în limitele granițe
lor dinainte de izbucnirea conflic
tului.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și guvernul Re
publicii Socialiste România con
sideră că pentru lichidarea urmă
rilor ostilităților militare, pentru 
rezolvarea problemelor litigioase 
din această zonă, este necesar ca 
părțile în cauză să se așeze la 
masa tratativelor în vederea gă
sirii soluțiilor corespunzătoare in
tereselor popoarelor respective, a- 
sigurării și consolidării păcii.

Interesele popoarelor din Orien
tul Apropiat, precum și ale păcii 
generale, cer ca între țările din a- 
ceastă zonă să existe relații de co
laborare, să se excludă amestecul 
reacțiunii imperialiste în treburile 
lor interne, să se adopte soluții 
care să creeze o perspectivă pen
tru conviețuirea pașnică a acestor 
popoare, pentru dezvoltarea acestor 
țări pe calea democrației, a pro
gresului economic, național și so
cial.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și guvernul Re
publicii Socialiste România își re
afirmă deplina solidaritate cu 
lupta dreaptă a popoarelor arabe

toarcerea de la Moscova
a tovarășilor

i2i

Nicolae Ceaușescu
și Ion Gheorghe Maurer

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
și Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
care 'au participat la întîlnirea de 
la Moscova, s-au înapoiat sîmbătă 
la amiază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Chivu Stoi
ca, Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei 
sovietice.

Tovarășului LEONID BREJNEV
secretar general al C. C. al P.C.U.S.

Tovarășului ALEXEI KOSÎGHIN
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice, vă exprimăm încă o dată mul
țumiri pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat în timpul șederii în 
țara dumneavoastră.

Vă urăm dumneavoastră și întregului popor sovietia noi succese în 
construcția comunismului.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

te de dimensiuni și valoare certă. 
Și lucrul acesta aproape că nu 
se mai cere demonstrat.

Să ne reamintim totuși că în fie
care an, de pe băncile facultăți
lor, școlilor medii, tehnice și pro
fesionale, ies zeci de mii de tineri 
cărora, în virtutea marii încrederi 
în valoarea formației lor, în vioi
ciunea inteligenței, în forța și ener
gia tinereții, li se repartizează, o 
dată cu un loc de muncă și un 
complex de sarcini precise, nu ra
reori dintre cele mai importante, de 
care sînt obligați — și nu numai 
moralmente — să se achite foarte 
bine.

în alt plan — în fiecare an, zeci 
de mii de tineri — de fapt aceeași 
— se desprind de sub aripa ocro
titoare a familiei părintești. Pe cale 
să-și întemeieze ei înșiși o familie 
și mai ales după ce au făcut acest 
pas, ei cunosc dificila libertate de 
a decide singuri asupra soartei lor 
și a celor din jur. 

împotriva imperialismului și neo- 
colonialismului, pentru apărarea 
independenței naționale și a cuce
ririlor democratice, pentru realiza
rea aspirațiilor lor de unitate na
țională.

Partidul Comunist Român, gu
vernul și poporul român își mani
festă sprijinul deplin față de po
poarele care se ridică împotriva 
robiei coloniale, pentru cucerirea 
independenței naționale, față de 
tinerele state care luptă pentru 
progres economic și social, pentru 
apărarea și consolidarea cuceririlor 
lor democratice.

Pronunțîndu-se împotriva tutu
ror uneltirilor reacțiunii, ale im
perialismului, în frunte cu cel a- 
merican, la adresa țărilor din O- 
rientul Apropiat, Comitetul Central 
al, Partidului Comunist Român și 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia își reafirmă hotărîrea de a 
milita cu toată fermitatea pentru 
restabilirea păcii în această regiu
ne a lumii.

Avem convingerea că, trăgînd 
toate învățămintele din eveni
mentele petrecute în Orientul A- 
propiat, forțele democratice pro
gresiste și antiimperialiste, forțele 
cărora le este scumpă libertatea și 
independența popoarelor, cauza pă
cii, își vor întări unitatea pentru a- 
zădărnici planurile imperialismului, 
pentru a face să triumfe cauza 
păcii.

La plecarea din Moscova, oaspe
ții au fost conduși de tovarășii Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai Pod- 
gornîi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului 
U.R.S.S., 
Biroului 
P.C.U.S.,
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., D. Ustinov, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., ac
tiviști ai C.C. al P.C.U.S.

Au fost de față Teodor Marines
cu, ambasadorul României în 
U.R.S.S., și membri ai ambasadei 
române.

„Ar trebui să ne naștem bătrîni 
„Să venim înțelepți...
Și cîți dintre cei abia teșiți de pe 

băncile școlilor nu au simțit, izbin- 
du-se de greutăți, acest handicap 
al tinereții, al inexperienței lor î

Acum, în aceste momente de in
dependență profesională și morală, 
cînd este însărcinat cu noi respon
sabilități, tînărul trăiește — într-un 
mod chiar dramatic — momentul 
critic al lipsei de experiență și cel 
tensional de încercare a compen
sării sau dobîndirii ei.

Se conturează acum mai preg
nant acea superioară exigență care 
îl însoțește totuși pe om de la vîr
sta cea mai fragedă, efortul de au- 
todepășire, de perfectibilitate — 
prin strădanii personale, conștiente, 
în funcție de solicitările relațiilor

Natalia STANCU
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FAPTUL I

Zilele trecute la această rubrică 
se arăta că în fiecare dimineață, 
la ora 5,30, în fața C.L.D.C.-Plo- 
iești este lăsată o fetiță de 5 ani. 
Salariații îi poartă de grijă. Se fă
cea un apel la autoritățile ploieș- 
tene pentru a se ocupa de fetiță. 
„Să crească în condiții omenești". 
Ieri am primit la redacție urmă
toarea scrisoare : „Am citit în 
„Scînteia" însemnarea „Fetița de 
la ora 5". Nimic altceva nu vă 
scriu decît-ca un-reprezentant-al ■ 
redacției sa aducă'lefi'ța .lâ/'mîhe 
la Petroșeni, str. 9 Mai; Bl. 2, 
Sc. 2, ap. 7. In câșa mea, fetița 
va găsi condițiile omenești care-i 
lipsesc. Aștept răspuns urgent". 
Semnează : Emeric.Munleanu. Un 
nou apel către autoritatea tutelară; 
din cadrul Sfatului'.popular Plo-.’ 
iești : la Petroșeni un om de inimă' 
așteaptă răspuns. Ce îi comu
nicați ?

E de vină 
bossanova?

Acum un an și ceva, orașul 
Craiova s-a pricopsit cu un ca
dou : Comitetul regional de cul
tură și artă i-a oferit „pe gratis" 
o statuie intitulată „Dansul". Doi 
tineri uriași turnați în bronz (în 
costum de naștere) stau spate în 
spate și se țin de mînă. Cu pi
cioarelor ridicate, vor să imite un 
dans (poate un twist, poate o bos- 
sanova, nu știm). Statuia — care 
a costat 100000 de lei, urma să 
fie instalată în Parcul poporului. 
Dar zace și acum sub un șopron, 
în parc. Nimeni nu vrea să audă 
de ea. „Păcat de banii risipiți" 
— spun tovarășii de la sfat. Și 
astfel, tinerii de bronz joacă sub 
șopron. Exprimîndu-ne (și noi) 
plastic, nu știm cine le cîntă. Și, 
mai ales, pe ce strune. (Adică: 
dacă e bună, s-o instaleze, dacă 
nu e bună, de ce-a fost bună de 
achiziționat ?).

Vecina 
însetată

Multă vreme nu s-a putut 
explica misterioasa dispariție a 
unor mărfuri din magazinul 
„Elegant" (Bacău). Pînă într-o 
zi cînd vînzătorii au prins pe 
colega lor, Irina Ursache, de la 
magazinul vecin de încălță
minte, ascunzînd sub halat ar
ticole de tricotaje. Profitînd de 
încrederea colegelor, ea pă
trundea în magazia de mînă a 
unității, sub pretextul că are 
nevoie de apă. Prinsă asupra 
faptului, Irina Ursache a fost 
condamnată la 3 ani închi
soare. Să-și potolească setea !

Nu-i de rîs!

în Cadrul acțiunii desfășurate de 
Ministerul Comerțului Interior pen
tru personalizarea și intimizarea ali
mentației publice, s-au Stabilit măsuri 
de organizare a unor restaurante, 
crame, bodegi cu specific tradițional 
în toate regiunile, ca și îmbunătățirea 
celor existente. Potrivit planului, s-au 
realizat sau sînt aproape gata peste 
70 de unități, dintre care merită a- 
mintije, cramele..,Bolta Rece-lași.. Jid- 
vei-Tirnăvenh- tunelul -Ploiești, res
taurantele Casă bucovineană-Suceă- 
va. Putna . din localitatea cu același 
nume, Ilgani din Delta Dunării, La 2 
iepurași din pădurea Babadag și al
tele. în planurile M.C.I., O.N.t. și 
Centrocoop sînt cuprinse, ca obiective 
noi, hanul Agapia din regiunea Ba- 

— -eău-$i hanul Piatra Craiului din re
giunea ” CrIȘana. crama Drăgășanilor. 
bufetul Stînă de la Sîmbra Oii, lîngă 
Sighet, restaurantul „La Moară la 
Făgădău" de la Tușnad, crama din 
Valea Călugărească, care se vor 
bucura de o atenție deosebită.

Intențiile, ca și unele realizări sînt 
mulțumitoare, reușindu-se obținerea 
unei ambianțe particulare îndeosebi 
cu ajutorul decorațiunilor de factură 
populară. Preparatele tradiționale — 
plăcinte, ciorbe pescărești, frigărui 
haiducești — băuturile cunoscute ale 
fiecărei regiuni sau localități, pîinile 
calde din cuptor, vînatul și alte 
nătăți, consumate în vase de lemn 
de lut. costumele personalului de 
servire, tarafurile, vor completa, 
sigur, acest decor.

Nu putem spune că începutul este 
rău. dar el este încă departe de a fi 
suficient. însuși caracterul foarte pla
nificat în care a pornit acțiunea ni 
se pare a fi oarecum în contradicție 
cu nevoia imperioasă de diversitate, 
de particular, atribute ce pot să iz
vorască numai dintr-o descătușare a 
inițiativelor, a talentelor și a mijloa
celor de realizare. Fără a încerca să 
minimalizăm cîtuși de puțin măsu
rile hotărîte și lăudabile luate de Mi
nisterul Comerțului Interior, nu se 
poate și nu trebuie admisă, după o 
astfel de promițătoare pornire. în
scăunarea unei logici de simplă ad
ministrație. Nu se poate concepe ca 
din birourile ministerului, o mînă de 
tehnicieni, folosind chiar tot talentul 
și bunăvoința lor. să cuprindă și să 
dirijeze în toată țara, prin „scaden- 
țare", „grafice" sau „minute", ceea ce 
cunosc și pot da mii și mii de oameni 
de meserie din întreaga tară. Dacă 
vom căuta și, mai ales, ne vom hotărî 
să găsim modalități curajoase de sti
mulare a interesului, astfel de unități 
vor răsări și se vor înmulți cu natu
ralețe. vor fi neîndoielnic rentabile, 
spre mulțumirea noastră șl spre 
exemplu acelor responsabili care azi 
de-abia îndeplinesc „una peste alta" 
sarcina de plan.

M-am gîndit, de multe ori, la mi
cile „bistro“-uri din Bordeaux, popu
late de bătrîni marinari cu pipe 
încovoiate si cu bărbile înmuiate în

licoarea vinurilor de Graves, Sauter- 
nes sau Medoc, la vestitele localuri 

■ pariziene din Montmartre sau Cartie- 
- rul Latin, din care multe pot povesti 

despre Balzac, Hemingway, Apolli
naire, Picasso, Modigliani sau chiar 
despre marele nostru Brâncuși. Ele 
poartă, poate nu autentice, dar în 
virtutea unor sigure prezențe, sem
năturile acestor gînditori sau artiști 
celebri. Unele dintre ele nu au alt
ceva decît o atmosferă abil regi
zată într-o penumbră necostisitoare, 
de unde pleci cu sau fără aminti
rea suavă a unui pahar de Beau- 
jaulais, dar în orice caz mulțumit 
că ai semnăturile vestiților comu
narzi sau că ai zărit imaginile pe 
care Toulouse-Lautrec sau Degas 
le-au transformat în valori impre
sionante. Bodegile Italiei, acele 
„tratoria" sau „pizzeria" din Milano 
ori Veneția, îți oferă — între pereți 
cu scînduri și rogojini, avînd drept 
unic decor grămezi de fructe, funii 
de usturoi, tot felul de vase sau 
sticle burtoase de Chianti — renu
mitele „macheroni" care, în treacăt 
fie zis, nu diferă cu mult de ale 
noastre. La fel te cucerește atmosfe
ra berăriilor din pivnițele primă
riilor germane, ale berăriilor din 
Viena, Praga sau Brno. De la atmo-, 
sfera poleită a saloanelor aristocra
tice pînă la taverna afumată a „pi
raților", „fioroși" dar serviabili, de 
la grația primirii chinezești pînă la 
luciul modernismului american, sute 
de mici și mari restaurante, cafenele, 
terase, baruri se asociază într-o 
gamă de variații nesfîrșite (căci po
sibilitățile în această direcție sînt, 
într-adevăr, nelimitate), la care se 
adaugă, firește, abilitatea în exploa
tare. Acestea sînt, fără doar și poate, 
„secretele" cîștigului, ale rentabili
tății, care permit atîtor localuri să 
supraviețuiască unul lîngă altul. în 
fond, e greu să definești de unde 
apare ideea ; în orice caz, ea tre
buie să țină de un anumit specific, 
de o anumită tradiție și esențialul 
este să-și păstreze 
unicat.

Tendința noastră, 
care am vizitat multe 
tăți, este să reținem . ___
vărilor decorative și modalitățile in
genioase de a realiza ambianta cea 
mai potrivită. într-un loc. persona
litatea o dă un element modern și 
interesant: în altul este marcant'ele-' 
mentul național. Diversitatea se 
poate obține, evident, în primul rînd, 
prin aptitudinile imaginative ale de
coratorilor. Dar aportul lor, solicitat 
de multe ori atunci cînd localul este 
gata construit, poate deveni inefi

caracterul de

a arhitecților, 
aserrienea uni- 
ineditul rezol-

de realizat pen-

demonstrat țâră 
că omul poate

Tapete semilavabile
Grădina zoologică din București 

și-a îmbogățit patrimoniul cu cinci 
pui de rîs. Au fost prinși de pădu
rarul Gheorghe Pirghie într-un cul
cuș, în fondul de vînăfoare Putna 
(Suceava). Pădurarul și-a îmbogățit 
și el punga cu 2 000 de lei, premiu 
pentru prinderea acestor animale 
feroce. Dacă țineți cont că rîsul a- 
tacă fulgerător, alergînd în salturi 
de 5 metri, ocoliți în pădure... rîsul 
și priviți lucrurile serios. Pentru că, 
deși v-am spus ceva de rîs, trebuie 
să știți că pe pădurar l-au trecut 
toate nădușelile.

Atmosfera de prospețime și 
curățenie într-o casă se dato- 
rește, printre altele, și stării 
pereților, aspectului zugrăvelii. 
Dar, zugrăvitul unui aparta
ment, deși absolut necesar din 
timp în timp, este o operațiu
ne destul de complicată, care 
necesită timp și cheltuială. In 
ultima vreme, industria de 
specialitate a început să pro
ducă tapete care înlocuiesc, 
cu succes, zugrăvitul și au în 
plus calitatea de a se putea 
spăla, revenind la culorile ini-

l

țiale. Pentru cel care sînt inte
resați în procurarea unor ast
fel de tapete, amintim că între
prinderea de materiale izola
toare și de finisaj din Turda 
produce șl livrează, fără re
partiție, tapete semilavabile în 
diverse culori și desene.

întreprinderea mai produce 
și bandă de izolație, pe bază 
de P.C.V., pentru conducte ma
gistrale. Comenzile se pot a- 
dresa la sediul întreprinderii 
din orașul Turda.

Ceasuri 
memorabile

Muzeul' de ceasuri din Ploiești 
s-a îmbogățit recent cu două pie
se rare : ceasul de buzunar al lui 
Vasile Alecsandri și cel de mînă 
al lui Nicolae Titulescu. Primul 
din aur masiv, cu trei capace, a 
fost purtat de poet toată viața, le
gat de un lanț masiv de aur cu 
diamante (aflat'de asemenea în 
muzeu). Al doilea, este tot din aur 
(24 carate), cu 34 de riibine și trei 
capace. Pe unul ’ din ele stă în
scrisă dată de 10 decembrie 1934 
— dată la care diplomatul ro
mân este ales președinte al celei 
de-a Xl-a sesiuni a Ligii Națiuni
lor. Acesta este al 300-lea ceas din 
tezaurul muzeului.

Intr-adevăr, o achiziție jubi
liară.

Credea 
că scapa

Gheorghe Sasu din Brașov, 
e un îndrăgostit de munte. Mai. • 
exact, de restaurantele. șij?ți$e-... 
tele din Poiana Brașov. într-o 
după-arpiază, după ce s-a cin
stit cu prietenii, s-au urcat cu 
toții în mașina (personală) și 
au pornit spre Poiana. Dar, nu 
le-o fi plăcut vinul, că iar au 
coborî t„ Și iar .au urcat. în sfîr-,... 
șit, la miezul nopții — pya du
hurilor, rele?—au pornit spre 
casă pe.drumul,.ye.chi,_mai pu
țin circulat, ca să nu-i oprească I 
lucrătorii Miliției'. 'Nu'i-â oprit' 
nimeni, dar mașina a căzut în- 
tr-o prăpastie. Alpiniștii veseli 
au scăpat-"tefeH,'.'..'/ Gheorghe 
Sasu a fost condamnat pentru 
conducere în stare de ebrie
tate. Nici,în,pr.ăpasție n-a scă- 
pat 1

Rubrică redactată de:
Stefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I)
sociale, și ale locului de muncă; 
strădanii fără de care nimeni nu 
poate exista în acest secol de ritm 
accelerat al dezvoltării. Numai că, 
acest minunat ideal al autodepă- 
șirii, greu de atins de fiecare, este 
cu atît mai dificil 
tru tînăr.

Pînă acum s-a 
drept de negație 
să depășească mai ales stadiul de 
pregătire, de cultură și chiar de 
creație pe care l-a atins, poate 
să-și îmblînzească tonul, poate 
să-și cioplească manierele... Dar 
pot oare oamenii să-și depășească 
vîrsta — în acel plan al ei în care 
echivalează cu o anumită experien
ță de viață. Pot ei să se ridice dea
supra duratei obiective a timpului 
trăit sau deasupra numărului, de 
asemenea obiectiv, al împrejurărilor 
de viață care le-au solicitat inte
res și care l-au format?

La această întrebare cei mai 
mulți tineri își răspund afirma
tiv, aducînd argumente: există
atîtea exemple de oameni tineri 
care și-au depășit în numai cîțiva 
ani cu mult dascălii. Dar pentru 
aceasta...

Acum, la această vîrstă — ve
ritabilă răscruce de drumuri — ti
nerii își îndreaptă cu mai multă 
atenție,'' cu respect și chiar cu 6 
decentă invidie, privirea spre 
tîmplele albe ale experimentaților 
lor1 tovarăși- de- muncă/ încercînd; 
căutînd să rețină și să confrunte 
esențialul din sfaturile înțelepte ale 
părinților. Acum apare la unii efor
tul de. a învăța .cu maximum de 
cîștig din experiența acestora, ex
periența pe care, chiar dacă o sti
maseră și prețuiseră în-principiu, 
o-făcuseră -într-un mod .exterior,.de 
la distanță, de obicei evitînd-o. Și 
majoritatea acestora reușesc: dru
murile se întîlnesc, comunicările se 
fac și, desigur, profituri maxime au

cient. Este necesar ca, încă din faza 
elaborării proiectului, să știm exact 
ce urmărim, ca din acel moment în-_ 
cepînd și pînă la încheierea con
strucției, colaborarea decoratorului 
(de ce nu i-am spune scenograf ?)T 
să se facă permanent simțită. Și, pe— 
cît posibil, ar fi interesant de cerut, 
și de obținut părerea celor care vOr 
conduce localul și vor lucra în el. 
Cit privește intențiile Ministerului 
Comerțului Interior, ele arată că 
ne-am propus, deocamdată, să rea
lizăm unități cu un specific național 
legat de bogăția valorilor artistice 
oferite de folclor. Fără îndoială, așa 
trebuie să începem, dar Cu o deose
bită atenție pentru a 
aceste valori.

Fac această afirmație 
se pare că ar trebui 
acum unele semnale de alarmă, 
temele de proiectare pentru amena
jarea unora dintre aceste unități, de 
exemplu, au putut apare propuneri 
bizare : emblema pentru „Terasa 
gospodinelor" constînd dintr-un tel și 
o tigaie ; firma pentru „colibele hai
ducilor" reprezentînd un cîntar pe 
care sînt încrucișate un pistol cu 
o bîtă ; după cum s-a putut pro
pune „servirea laptelui acru de la 
un utilaj în forma unei... vițele mi
niaturale". Au început să se înmul
țească îngrijorător fostele lămpi cu 
petrol, iluminate cu becuri, ceramica 
și ștergarele românești agățate la în- 
tîmplare. De altfel, o vizită la res
taurantele Pescăruș, Bordei și Parc, 
înconjurate de o natură minunată și 
beneficiind de priveliști admirabile, 
permite să se observe cu ușurință 
formalismul unor apropieri de tradi
ție, neavînd ca explicație probabilă 
decît dorința de a face cumva, ceva, 
care „să fie". Căci ce poate fi tra
dițional sau specific în beția lucioasă 
a vopselei maron (rămasă alocuri și 
pe geamuri), în cretoanele anoste sau 
stinghereala ștergarelor pleoștite 
peste stridența scaunelor cu mela- 
cart ? în opoziție, credem că se 
poate vorbi despre decorul mult mai 
reușit al restaurantului „Parcul Pri
vighetorilor" sau chiar al restauran
tului cramă „Odobești" din Capitală. 
Dorim mai multe astfel de inițiative 
bune. La crama Cerbul Carpatin din 
Brașov, un spectacol vesel poate 
chiar prin naivitatea lui (executat 
numai de personalul unității) se îm
bină cu un ridicat nivel al deservirii, 
cu calitatea preparatelor, bună-voia 
generală, atenția pentru consumatori
— atribute incontestabile ale „casei"
— și, datorită lor, crama se umple 
deseori, la lumina luminărilor, de ve
selia mesenilor străini și localnici.

Așadar, idei pot fi multe. Trebuie 
să ne gîndim însă imediat la condi
țiile materiale ale realizării lor. Se 
impune, de exemplu, o mai largă 
precizare a noțiunilor de specific tra
dițional cu ajutorul diverșilor specia
liști (etnografi, folcloriști, arhitecți, 
artiști plastici etc) prin expoziții ar
tizanale, conferințe, filme. în gene
ral prin mijloacele cele mai variate, 
în același timp, e nevoie ca produc
ția artizanală să se diversifice, iar 
capacitatea de creație și execuție a 
cooperativelor meșteșugărești să se 
îmbunătățească, astfel ca procurarea 
unui obiect cu adevărat decorativ sau 
a unei piese de mobilier rustic să nu 
mai constituie o problemă capitală. 
Credem că e nevoie ca aceste coope
rative, ca de altfel și unitățile indus
triei locale, să se profileze și pe pro
ducerea de mobilier și accesorii uni
cat, deoarece experiența ne-a arătat 
din plin ceea ce înseamnă să creezi 
restaurante standardizate, fără per
sonalitate. N-am vrea să se înțeleagă 
că la realizarea scopului urmărit n-ar 
putea contribui și industria de mobi
lier și utilaj comercial, care se mo
dernizează continuu. Dimpotrivă, cu 
producția lor, bine utilizată, se pot 
obține deseori lucruri interesante, 
inedite. Sînt însă o serie de obiecte
— din lemn, fier forjat, împletitură 
etc, ale căror posibilități de produ-

cere trebuie să le găsească neaparat 
întreprinderile și cooperativele lo
cale.

Se impun, de asemenea, măsuri ho- 
tărîte pentru înlăturarea metodolo
giei greoaie, care împiedică sau tem
porizează în prezent realizarea lucră
rilor, analizîndu-se în ce măsură se 
poate deschide compasul competenței, 
al autonomiei răspunderilor. Consi
derăm că nu este nevoie și chiar nu 
este bine ca pentru amenajarea unei 
crame sau a unui restaurant cu spe
cific tradițional să se elaboreze un 
proiect tip, „uscat". Decorul unui a- 
semenea local trebuie să rezulte din- 
țr-o schițare a intențiilor (ca într-un 
decor teatral), dintr-o asociere de ele
mente dorite în principiu, ce ur
mează apoi a fi culese. Dar instruc
țiunile actuale impun pentru ele pro
iecte însușite oficial de organizațiile 
de proiectare, detalii, analize de preț, 
extrase de materiale, avize, autoriza
ții, contracte de execuție, situații de 
plată, minute, note de șantier, co
menzi costisitoare la cooperative, 
controale ăle băncii, recepții oficiale 

- etc.—Nu~slnt -oare- prea multe forme 
preihefgătdărd .Jjiutile ? (cîteodată 

■ chiăr în cazUV consumării unor fon- 
IMurx neînsemnate). Sîntem convinși 

că simplificarea”ăcestor forme ar de
termina, pe lîngă economii de muncă 
și timp, o înviorare imediată în rîn- 
durile organizatorilor, arhitecților, 
decoratorilor și, prin ei, desigur, a 
rețelei noastre de restaurante. Iată 
deci demonstrat, credem, faptul că 
dorinței de a avea restaurante primi
toare, locuri agreabile de destindere, 
unități bănoase trebuie Să-i fie aso
ciate măsuri organizatorice corespun
zătoare. Și aceasta neîntîrziat.

Prof. dr. docent
M. G. BALȘ

Apărarea sănătății oame
nilor constituie unul din 
cele mai însemnate obiecti
ve ale societății socialiste, 
întreaga noastră organizare 
sanitară a fost creată pen
tru acest scop și este bine 
să se analizeze în amănunt 
dacă fiecare parte compo
nentă a sistemului, fiecare 
medic, asistentă medicală, 
soră, infirmieră sau func
ționar contribuie într-ade- 
văr, și în ce măsură, la 
îngrijirea rapidă și compe
tentă a bolnavilor sau la 
prevenirea bolilor, căci a- 
cesta este rostul lor, scopul 
care trebuie să le justifice 
munca.

Progresele imense social- 
economice înregistrate în 
ultimii 20 de ani se oglin
desc din plin șl în domeniul 
sanitar. Tara noastră a 
ajuns să fie printre țările 
fruntașe în privința numă
rului de medici la mia de 
locuitori, a procentului 
ridicat de medici specialiști 
și a numărului mare de 
specialități medicale. Multe 
boli sînt în descreștere 
sensibilă, unele eradicate 
sau pe cale de eradicare și 
durata medie de viată s-a 
prelungit simțitor. Luați în 
amănunt, majoritatea indi
cilor sanitari sînt în conti
nuă ameliorare.

Cu toate acestea, mal sînt 
unele aspecte care merită 
să fie discutate. Nu trebuie 
pierdut din vedere că. față 
de dezvoltarea rapidă a ni
velului societății, nevoile 
fiecărui om au crescut sim
țitor : asistența medicală 
„la cel mai înalt nivel" de 
acum 100 de ani și chiar de 
acum 50 de ani, este actual
mente insuficientă chiar 
pentru cei mai puțin pre
tențioși !

Noi avem mulți medici și 
multi specialiști, dar aceasta 
este oare de ajuns ? în me
dicina modernă, o parte din 
ce în ce mai mare din asis
tenta medicală este execu
tată de cadre ajutătoare : 
asistente, surori, tehnicieni, 
laboranți etc Problema ra-

acei care știu să folosească cu in
teligență acest tezaur acumulat de 
îngintași în cadrul desfășurării pro
priei lor experiențe firești.

Descoperindu-și carențele, des
coperind zilnic și resimțind în mod 
concret absența acestui al 6-lea 
simț care e experiența (și care stă 
deopotrivă la baza criteriilor va
lorice, a forței creatoare și a te
meiniciei rezultatelor ei), unii para
lizează, încremenesc, așteptînd ca 
simpla trecere a timpului să aducă 
o rezolvare, să se constituie în-

nimentelor ei. Avînd poate tempe
ramente mai energice sau mai vo
luntare, dar prost canalizate, a- 
cești tineri încep o adevărată 
„campanie de dobîndire a expe
rienței*. Doresc să treacă prin cît 
mai multe și cît mai diferite întîm- 
plări, să fie puși în situații cît mai 
diverse

Pînă aici nimic reprobabili Nu
mai că — și aici începe într-ade- 
văr să se vădească lipsa elementa
rului grăunte — ei opun experien-, 
ței date de viață, obișnuite, firești

Bdile Geoagiu

asistenta
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portului optim între numă-; 
rul de medici și de cadre 
ajutătoare trebuie analizată 
cu toată seriozitatea.

Medicii noștri lucrează 
oare cu toții acolo unde se 
simte cel mai mult nevoia 
și acolo unde ar putea ei 
da cel mai bun randament ?

Specializarea medicală 
este ea totdeauna rezultatul 
unei necesități obiective, nu ■ 
există uneori o specializare l 
prea „umflată", de „lux" ? ț

Nu-și cheltuiesc medicii 
mult prea mult timp cu tre
buri extra medicale, admi
nistrative șl birocratice ?

Nu sînt oare utilizați prea . 
multi medici în munci ad- 
minlstrative și fără eficien
ță medicală propriu-zisă, . 
transformîndu-li-se uneori 
pînă și mentalitatea din a- 
ceea de medic în aceea de 
funcționar ?

Nu există oare cadre care 
să fie necoreșpunzătoare si 
care. să . se. mențină, mai de
parte în posturi unde nici • 
nu dau randamentul dorit . 
și unde ocupă poate locul ■ 
altora mai buni ? Simpla 
mutare într-un alt post si- . 
milar . sau chiar mai lipsit 
de răspundere, cum s-a fă- ■ 
cut uneori și s-a șl semna- . 
lat în coloanele ziarului 
„Scînteia", este o soluție 
acceptabilă ?

Planificarea, controlul si • 
disciplina financiară — e- - 
lemente indispensabile ale 1 
societății moderne și ale 
progresului — nu au deve
nit •uneori, printr-o defor
mare șl hipertrofie birocra
tică. piedici în calea pro
gresului ?

Iată o serie de întrebări 
care ar putea face obiec
tul unor analize atente, cu 
efecte pozitive asupra acti
vității întregului sector sa
nitar.

Din punctul de vedere al 
bolnavului, singurul care 
trebuie de fapt că conteze, 
asistența medicală trebuie 
să aibă un caracter uma
nitar, să fie rapidă și com
petentă. .

Umanizarea spitalelor și 
a policlinicilor este absolut 
indispensabilă în primul 
rînd pentru sănătatea bol
navului, pentru liniștea lui 
și a anturajului său. Este 
necesar, ca întregul personal 
sanitar să fie educat în 
acest sens. Aspectul uma
nitar al unităților sanitare 
are, cu siguranță, șl un im
portant rol educativ pentru 
bolnav, pentru anturajul 
său șl chiar pentru între
gul personal sanitar, indi
ferent de grad sau de func
ție. Aceste aspecte au mai 
fost bine subliniate în re
petate rînduri.

Umanitarismul este însă 
uneori greșit înțeles — fie 
în mod abuziv, fie chiar 
dăunător. Este de dorit ca 
bolnavul să se simtă în uni
tățile noastre sanitare în- 
tr-o atmosferă cît de caldă, 
cît. de prietenească, să sim
tă că se face totul pentru 
confortul și plăcerea lui. 
Aceasta' nu înseamnă însă 
să se facă risipă' de
covoare mai mult ■ sau
mai puțin persane ; 
perdele de catifea;

sau
de 

„u- 
ea

de 
de

scuipători monumentale; 
de iluminații moderne, dar

dădeau seama că acumularea ex
perienței nu este lucru identic — 
să zicem — cu parcurgerea ou 
maximă viteză a unui drum cu cît 
mai multe localități (mai ales cînd 
nu deschizi ochii prea mult!). Nu 
își dădeau seama că experiența 
de viață presupune desigur trăire, 
dar trăire adevărată, constituirea 
ei implicînd, totodată, discernare in
dividuală, gîndire pe marginea da
telor pe care ți le oferă expe
riența firească și chiar o viitoare 
selectare și orientare a ei — ca

iJsssmsswfflmssEKSffissss

tr-o utilă experiență. Ajung astfel 
la vîrste patriarhale, fără să-și fi 
format cu adevărat fie și un rudi
ment de concepție personală, fără 
sg poată trage o singură concluzie 
utilă, fără să fie în stare de o ele
mentară generalizare cu privire la 
sensul și legile existenței.

Alții, mai ales dintre cei care 
pînă atunci, multă vreme, vădit sau 
ascuns, ocoliseră și chiar dispre- 
țuiseră subteran acest tezaur, con
sideră punțile apropierii de expe
riența mai vîrstnicilor ca definitiv 
rup'te, și recurg la acea soluție care 
li se pare cea mai sigură. cea 
mai eficace și cea mai demnă, căci 
presupune acțiune, atitudine ener
gică curajul „de a înfrunta viața" 
și chiar de a grăbi derularea sve-

una aparent mal spectaculoasa și 
pasămite mai densă în învăță
minte. Cîți dintre noi n-am întîlnit 
prin cafenele tineri care se plic
tiseau de moarte, dar conti
nuau să vină zilnic cîteva ore ? 
(„mai cunoști oameni, mai înveți 
din experiența altora...*). Am cu
noscut tineri care schimbaseră 2—3 
facultăți care se plimbaseră în cî- 
țiva ani prin 6—7 șantiere. (Nu 
strică! Cunoști alți oameni! Vezi 
cum se învață, cum lucrează 
alte părți, aduni 
cunoscut și alții 
cînd părinții lor 
nicie și legănau 
plăceau încă în 
cinică expectativă, acumulînd, da, 
„experiență sentimentală". Nu-și

în 
experiență...). Am 
care — la vîrsta 
întemeiaseră căs- 
copii — se com- 
frivolă sau chiar

o consecința a concluziilor la care 
ai ajuns. Nu își dâdeau seama că 
toate aceste genuri de experiență 
pe care le promovau, nu numai 
că nu formau, ci, dimpotrivă, de
formau, derutau, împrăștiau, stor
ceau vlaga tinereții conducînd-o 
spre eșec, paralizînd evoluția ei 
firească. Și era cu atît mai trist 
cu cît printre ei erau unii bine in
tenționați, dar care se orientaseră 
greșit.

La un moment dat asemenea ti
neri se trezesc cu totul neintegrați 
în existență, dezarmați în fața rea
lelor ei evenimente, lipsiți de ade
vărata experiență. încep efortul de 
autodepășire a „păcatelor tinere
ții". Numai că, evident, atunci nu 
mai sînt tineri.

La agențiile Loto-Pronosport, 
tutungerii, magazine O.C.L. și 
ale cooperației de consum etc. 
de pe întreg cuprinsul țării se 
pot procura, achitînd suma de 
6 lei sau 3 Iei, lozuri în plic.

Cu 6 lei se obțin lozuri din 
seriile speciale la care se pot 
cîștiga autoturisme de diferite 
mărci și capacități — Renault 10 
Major, Moskvici 408, Wartburg 
312/1, Fiat 850, Wartburg Lux, 
Wartburg Standard și Trabant 
601 — precum și diferite obiec
te ca : motociclete, televizoare, 
frigidere, aparate de radio, as
piratoare, ceasornice, biciclete, 
mașini de cusut, picupuri ș.a. Cu 
3 lei se iau lozuri din seriile 
obișnuite, la care se pot obține 
cîștiguri în bani de cîte 20 000 
lei, 10 000 lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 
1 000 lei, 500 lei, 200 lei, 100 lei 
ș.a. Autoturismele, cîștigurile în 
obiecte și cîștigurile în bani se 
eliberează imediat la prezenta
rea lozului cîștigător. Desigur, 
este o frumoasă surpriză ca plă
tind suma de 6 lei pentru un loz 
în plic și desfăcîndu-1 să poți 
citi „Autoturism Renault 10 Ma
jor" sau „Autoturism Wartburg 
Lux". De la începutul anului și 
pînă acum, 107 participanți — 
din întreaga țară — au avut 
surpriza să cîștige autoturisme, 
în posesia cărora au intrat ime
diat, iar alți 124 participanți au 
obținut cîștiguri de cîte 20 000 
lei și 10 000 lei (42 cîștiguri de 
cîte 20 000 lei și 82 de cîte 10 000 
lei). De altfel, la sediul Admi
nistrației de Stat Loto-Prono- 
sport se prezintă zilnic partici
panți care își ridică premiile 
obținute la Loz în plic.

supărătoare la ochi ; de mo
bile greu'de manipulat etc., 
mai ales dacă această des
fășurare de decor este în 
detrimentul utilizării fon
durilor pentru alte scopuri 
mai justificate din punct 
de vedere sanitar, sau dacă 
ele constituie o piedică 
pentru menținerea curățe
niei — care este indispen
sabilă în orice spital 
unitate sanitară.

Un aspect deosebit 
negativ îl are așa-zișa 
manizare" atunci cînd
poate periclita sănătatea 
unei întregi colectivități. 
Este vorba de răspîndirea 
microbilor „de spital", re- 
zistenți la antibiotice, ce se 
face prin circulația bolna
vilor, a obiectelor lor și, 
mai ales, prin intermediul 
vizitatorilor. Problema răs- 
pîndirii în rîridUrile popu
lației a acestor microbi 
constituie, la ora actuală, 
una din cele mai importan
te probleme sanitare șl 
care nu poate fi îngrădită 
decît prin respectarea stric
tă a regulilor antiepidemi
ce, care acum trebuie ex
tinse în toate .spitalele.

Deservirea rapidă și com
petentă a bolnavilor depin
de în largă măsură de or
ganizarea sanitară, de va
loarea profesională și, mai 
ales, de conștiința profesio
nală a cadrelor sanitare. 
Trebuie să recunoaștem că, 
în marea lui majoritate, 
personalul nostru sanitar, 
de toate gradele, este bine 
pregătit, are atașament 
pentru bolnavi, ' este • con
știincios în muncă și' con- , 
știent de rolul pe care tre
buie să-1 joace în societate.

Mai sînt însă șl unele ex
cepții cu aspecte negative 
și, de aceea, trebuie să se 
ducă o luptă perseverentă 
pentru creșterea continuă a 
conștiinței profesionale a 
cadrelor sanitare. Nicăieri 
mai mult decît în spitale nu 
se adeverește mai bine zi
cala românească: „omul 
sfințește locul".

Credem că nu s-a acor
dat o destul de mare aten
ție valorii educative a 
exemplului, prin încuraja- - - 
rea colectivelor.care..dau un ■ 
bun randament în muncă.

Se mai spune- ca „mă
rul putred strică și.pe ceie 
bune" și. ar 'trebui să ne 
gîndim cu toată seriozitatea 
la exemplul’ negativ 'pe ca- 
re-1 poate* da*--formarea, 
menținerea sau promovarea 
unor cadre . necorespunză
toare din punct de vedere 
profesional, cum se mai în- — 
tîmplă (și care ar putea fi, ț 
eventual, foarte utile și. de 
lăudat într-alte 
tăți, extramedicale). 
te exemple negative 
vca, uneori, un efect____ , .
bilizator pentru cei din jur, 
care vor fi și ei ispitiți să 
nu-și facă din plin datoria, ■ 
văzînd că oricum ar munci 
sau ar „chiuli", leafa .tot 
merge ! După părerea noas- ' 
tră, calitățile de căpetenie 
ce se cer omului de tip nou .
— corespunzător etapei ac
tuale de dezvoltare a socie
tății noastre — sînt con
știinciozitatea și corectitu
dinea în munca profesio
nală. Aceste calități trebuie, 
cultivate și educate cu cea 
mai mare grijă.

în al doilea rînd, se va 
da atenție cunoștințelor 
profesionale și ar fi poate 
mai bine pentru medicii 
noștri ca, în loc să fie obli- . 
gați să-și utilizeze o treime 
și chiar mai mult din timpul 
lor pentru activități scrip
tice, să-și consacre un timp 
mai îndelungat creșterii 
continue a nivelului lor 
profesional.

Pentru aceste motive, 
credem că trebuie să se 
dea o luptă continuă îm
potriva oricărei hipertrofii 
birocratice și, totodată, să 
se acorde o atenție cu totul 
deosebită educației — înce- 
pînd din prima copilărie, 
din familie și din grădinița 
de copii și continuîndu-se 
apoi în tot-. restul vieții — 
pentru a avea oameni con
știincioși, muncitori și cin
stiți, capabili să dea cel-mai 
bun randament pentru con
tinua dezvoltare și înflorire 
a patriei noastre.

activi- 
Aces- 

pot a- 
demo-
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■ Eficiența măsurilor luate este evidentă 
® Reziduuri birocratice care stînjenesc încă 

activitatea specialiștilor
Măsurile stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din 

'martie a.c. au creat un cîmp larg de manifestare 
a capacității creatoare a specialiștilor, a tuturor 
lucrătorilor din agricultură. Și în gospodăriile. . 
agricole de stat bănățene, forța de muncă și în 
special cadrele cu pregătire superioară nu erau 
folosite rațional. Organele de partid și agricole 
regionale au analizat amănunțit această situație, 
luînd măsuri corespunzătoare pentru ca specia
liștii din agricultură să lucreze nemijlocit în sfera 
producției.

— Pînă la Plenara C.C. 
al P.C.R. din martie a.c. 
— ne-a spus tovarășul 
Petre Hălmăgeanu, acti
vist al comitetului regional 
de partid, în gospodăriile 
agricole de stat lucrau di
rect în producție doar 107 
cadre agricole cu pregă
tire superioară. In prezent, 
ca urmare a măsurilor 
luate sub îndrumarea bi
roului regional de partid, 
numărul acestora a sporit 
de peste patru ori. De a- 
semenea, 
sirea mai 
forței de muncă 
rect productivă au 
verificate în 
tate posturile 
tive.

Specialiștii 
cut la conducerea nemij
locită a producției în sec
ții și brigăzi ale 
dariilor agricole 
din regiune au 
zat astfel munca 
se asigure depășirea sar
cinilor de plan, ridicarea 
gradului de tehnicitate în 
aceste unități. Iată ce ne-a 
spus tov. Mircea Anca, 
ing. șef zootehnist al 
G.A.S. din Semlac: „Pînă 
la Plenara C.C. al P.C.R. 
cu privire la Gostat mă 
ocupam de toate sectoa
rele. Incepînd din aprilie, 
conduc în mod concret 
sectorul de vaci cu lapte. 
Aceasta mi-a dat posibili
tatea să aplic metode de 
furajare rațională a ani
malelor, astfel ca din fie
care kilogram de nutre
țuri să rezulte o produc
ție cît mai mare de lapte. 
Organizîndu-se mai bine 
munca s-a reușit ca trans
portul și prepararea nu
trețurilor să se facă nu
mai de către lucrătorii din 
zootehnie. îngrijitorii, 
care sînt direct interesați 
să se asigure furaje de 
bună calitate, execută și 
lucrările legate de strîn- 
gerea și depozitarea a- 
cestora. De pe acum se 
observă că ei fac aceste 
lucrări cu mai multă răs
pundere, evitînd pierde
rile de substanțe nutri
tive. De asemenea, repa
rațiile curente la pa
docuri, iesle, ca și alte lu
crări mărunte se fac de 
către oamenii din secto
rul zootehnic fără să se 
mai apeleze la meseriași 
așa cum se întîmplă în 
trecut. în felul acesta s-a 
lichidat practica anorma
lă de a aștepta pe altci
neva să bată un cui sau 
să repare o unealtă. 
Gradul ridicat de tehni
citate, de competență pro-

pentru folo- 
rațională a 

indi- 
fost 

fiecare uni- 
administra-

care au tre-

gospo- 
de stat 
organi- 

încît să

fesională este indispensa
bil pentru aplicarea mă
surilor de ameliorare a e- 
fectivelor de animale. Lu
crările de selecție sînt ur
mărite acum mai îndea
proape, astfel ca înlocuirea 
reformelor și mărirea măt- 
cii să se facă numai cu 
vaci cu un potențial de 
producție superior".

Și în alte 
de stat unde, în 
specialiștii aveau 
de coordonare, 
mare, control etc., 
punzînd de toate 
nimic, avînd de furcă cu 
tot felul de lucrări biro
cratice, aceștia își aduc a- 
cum un aport substanțial 
la mărirea producției. Iată 
ce ne-a relatat în această 
privință tov. ing. Nicolae 
Bădițoiu, directorul gos
podăriei de stat Tomnatec. 
„Deși a trecut doar o lună' 
de la repartizarea spe
cialiștilor pe sectoare di
rect productive în cadrul 
cărora ei răspund nemij
locit de activitatea econo
mică, rezultatele au și 
început să apară. In sec
torul porcine de care 
răspunde medicul veteri
nar Carol Stock, de exem
plu, sporul mediu de creș
tere în greutate a fost în 
luna aprilie cu 200 g zil
nic mai mare decît se
prevede în planul de pro
ducție. Consider că în
fiecare gospodărie agrico
lă de stat directorul și in
ginerul șef trebuie să dea 
o atenție mult mai mare 
brigăzilor și secțiilor din 
care încă mai lipsesa spe
cialiștii. în această pri
vință am putea aduce o 
contribuție mai mare dacă 
n-am fi nevoiți să pre
luăm lucrările birocra
tice pe care în trecut le 
rezolvau specialiștii care 
lucrează acum direct în 
producție. Este adevărat 
că s-a mai redus cîte 
ceva din lucrările de bh-_ 
rou, dar, din păcate, încă 
se mai cer multe situații,, 
unele chiar inutile".

Iată ce ne spune în a- 
ceastă privință și tov. ing. 
Ion Covrig, directorul 
G.A.S. Șandra. „înce- 
pînd cu luna aprilie, 
ing. Dumitru Lungules- 
cu care avea funcția 
de inginer principal, con
duce direct activitatea bri
găzilor de cîmp 1 și 2. 
Cum însă mai avem încă 
două brigăzi conduse de 
oameni fără pregătire su
perioară, atît eu cît și in
ginerul șef ne ocupăm mai 
mult de acestea, fără să 
neglijăm activitatea de

ansamblu a gospodăriei. 
Totuși, datorită multiple
lor sarcini de birou și ad- 

. ministrative,7 noi, cei din 
7'cori.du'cere, Au reușim să 
'ne" aducem "îhtotdeauna a- 
portul pe măsura posibili
tăților la rezolvarea ope- 

—rativă, concretă a proble
melor din brigăzile de pro
ducție’*;

. DinAdispuțiite' “c.u spe
cialiștii care au trecut la 
activitatea nemijlocită în 
producție reiese cît de 
mare este însemnătatea 
acestei acțiuni, eficiența 
pe care o are..în activi
tatea' practică de Zi cu zi. 
Dar aportul specialiști
lor ar fi cu mult mai 
mare dacă Departamen-

tul gospodăriilor de ~ stat 
ar rezolva mai operativ 
problemele legate de sim
plificarea evidenței, în
deosebi în sectorul zooteh
nic. în acest sens sînt con
cludente relatările tova
rășului ing. Anton Țăranu, 
de la G.A.S. Nădlac: „De 
cînd lucrez efectiv în sec
torul de îngrășat taurine 
nu îmi fărîmițez activita
tea, văd zi cu zi rezultatul 
muncii. împreună cu cei
lalți lucrători din zooteh
nie facem totul pentru de
pășirea planului pentru 
că munca noastră este a- 
preciată în funcție de 
realizările acestui sector. 
Plecînd din munca de 
conducere am crezut că

gospodării 
trecut, 
munci 
îndru- 

răs- 
și de

voi scăpa de birocrație. 
Din păcate lucrurile nu 
stau deloc așa. în fiecare 
lună, ca și în trecut, sînt 
nevoit să întocmesc ordi
ne de lucru, deconturi de 
furaje, fișe de lot, de 
mișcare - a animalelor, 
C.E.C.-uri pentru elibera
rea furajelor, situații cu 
structura de greutate, gra
fice de livrare etc. în plus, 
lunar, la toate acestea se 
mai adaugă alte situații 
cerute urgent de către or
ganele superioare".

După cum se constată pe 
teren, din cauza tărăgănă
rii lucrărilor de simplifi
care a evidențelor, a for- 
mularisticii sînt încă foar
te multe cazuri cînd spe
cialiștii trecuți în mun
ca practică execută 
fapt același lucru pe 
re-1 făceau cînd erau 
munci de coordonare, 
asemenea, există încă mulți 
specialiști care continuă 
sa fie prinși în munci 
administrative. Este ne
cesar ca organele de 
partid, consiliile agrico
le să se ocupe în con
tinuare de îndrumarea 
specialiștilor pentru a lu
cra direct în producție, 
unde, muncind cu abnega
ție pot să-și aducă din 
plin contribuția la obține
rea unor succese tot mai 
mari în sectorul în care au 
fost repartizați.

Siloz

minereu
în

de 
Ga
in 
De

Ion CHIUJDEA
corespondentul „Scînteii"

La Suior a intrat 
exploatare cel mai mare 
siloz de minereu con
struit pînă acum în uni
tățile de extracție ale 
Combinatului minier 
Baia Mare. El este alcă
tuit din patru baterii, a- 
vînd fiecare o capacitate 
de cîte 250 tone mine
reu. Anul acesta, minerii 
au deschis patru abataje 
noi de lucru, iar în ca
riera pentru exploatarea 
minereului „la zi“ a fost 
construită o nouă stație 
trafo de 800 kVA, precum 
și un atelier mecanic 
pentru. întreținerea și re
pararea utilajului greu 
(buldozere, excavatoare 
etc.).

(Agerpres)

LA „EMAILUL ROȘU '-MEDIAȘ

Uzina „Emailul Roșu" din 
Mediaș se află în plin pro
ces de modernizare și siste
matizare.

— Creșterea ' gradului de 
înzestrare tehnică a uzinei, 
specificul fabricației noastre 
— ne-a spus ing. Dumitru 
Hajnal, directorul între
prinderii — ne-au obligat 
să găsim forme de organi
zare a producției cît mai a- 
decvate. Noi ne-am convins 
că oricît de moderne ar fi 
utilajele cu care este dota
tă întreprinderea, fără o pre
gătire judicioasă a fabrica
ției, organizarea de fluxuri 
tehnologice raționale, fără 
asigurarea unei programări 
judicioase și normări * știin
țifice a muncii, ele nu vor 
putea fi folosite - din ■ plin. 
Sînt probleme deosebit de 
importante, în curs de re
zolvare în'cadrul acțiunii de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii.

------ceje relatate de di- 
. rectpruL întreprinderii, pro
blema „cheie" aflată în a- 
tenție este organizarea u- 
nor fluxuri tehnologice ra
ționale. Cadrele tehnico- 
inginerești din uzină au su
pus unei analize critice, a- 
profundate, stadiul actual de 
organizare a producției, 
ceea ce a permis să se 
identifice neajunsurile, ele
mentele care frînează obți
nerea unor rezultate mai 
bune în ridicarea eficienței 
economice a întregii activi
tăți a întreprinderii.

în organizarea producției 
po bază de fluxuri tehno
logice raționale s-a pornit 
de la cerința ca operațiile 
tehnologice să se desfășoa-

re în ordinea succesiunii lor 
firești, fără întreruperi, în
crucișări sau întoarceri, cum 
se întîmplă acum. Lucrări
le sînt avansate și chiar în a- 
cest an fabricația se va des
fășura pe linii tehnologice, în 
ordinea fluxului de produc
ție. Bunăoară, prima linie 
va fi formată din mașini ca
re vor executa toate opera
țiile tehnologice prevăzute 
pentru produsele cu diame
trul pînă la 28 cm. Strîns 
legată de organizarea noi
lor fluxuri tehnologice este 
și rezolvarea problemei 
transportului semifabricate
lor, atît între operații cît 
și între secții, care sporește 
mult eficiența noii organi
zări. Transportul intern se 
va efectua cu ajutorul ben
zilor cu role, al benzilor 
transportoare, al conveie- 
relor suspendate. Se va 
economisi astfel un mare 
volum de muncă manuală. 
Concomitent, se vor lichida 
stocurile interoperații și, 
prin aceasta, se va elibera 
circa jumătate din suprafa
ța productivă.

Noua formă de organizare 
va scurta considerabil ciclul 
de fabricație și, ca urmare, 
se va crea posibilitatea creș
terii seriei de fabricație de 
cinci ori. Mărirea seriei de 
fabricație va permite să se 
economisească timp prețios 
datorită reducerii perioadei 
de schimbare a setului de 
scule, schimbare care nu 
se va mai face la fiecare 
16,vpxe, ,ci_la 3—4 zile o 
dată'. Aceasta va însemna,
concret,.;.că fiecare mașină cuția în continuare a aces- 
va lucra în plus 48—50 ore tor mijloace de transport,
lunar.-Deci', vor fi-mai bine care vor- totaliza alți 6 000

folosite capacitățile de pro
ducție. în plus, se va putea 
ajunge ca SO la sută din pro
duse să fie încadrate la ca
litatea I, față de 65 Ia sută 
în prezent, ceea ce va in
fluența direct creșterea be
neficiilor întreprinderii.

Neîndoielnic, organizarea 
producției în fluxuri tehno
logice raționale, montarea 
unor noi mașini și utilaje au 
impus din capul locului și 
perfecționarea tehnologiei 
de fabricație. Pînă în pre
zent, tehnologia de fabrica
ție a fost îmbunătățită- la 
peste 70 din cele 206 pro
duse. Pe această cale se va 
asigura c») ridicare substan
țială a calității produselor, 
reducerea consumului de 
metal și creșterea producti
vității muncii. A fost ter
minat studiul privind orga
nizarea noilor fluxuri teh
nologice. A început mon
tarea primelor linii de cup- 
tor-tunel și uscător-tunel cu 
două mașini de emailat. Se 
speră ca pînă la sfîrșitul lu
nii iulie această linie să fie 
dată în exploatare. în ace
lași timp, s-au început lu
crările de montare a insta
lațiilor de degresare și de
cupare, iar o dată cu aceas
ta s-a trecut la montarea 
primei linii din secția pre
lucrări mecanice pentru va
se. într-un stadiu avansat se 
află lucrările de mecanizare 
a transportului. Pînă în pre
zent s-au dat în exploatare 
benzi și conveiere suspen
date în lungime de 1 300 m. 
Se lucrează intens la exe-

0

m și vor deservi noile linii 
tehnologice. Această im
portantă lucrare se va în
cheia în cursul trimestrului 
I 1968. De menționat că un 
mare volum din lucrările ce 
se desfășoară în uzină se 
execută cu ajutorul credite
lor de mică mecanizare.

Ce eficiență economică 
vor avea toate aceste lu
crări ? Iată ce ne-a relatat 
în acest sens tov. Dumitru 
Anghel, șeful serviciului 
plan :

— Mecanizarea transpor
tului ne va da posibilitatea 
sa înlăturăm aproape în în
tregime transporturile și 
manipulările manuale, care 
sînt efectuate astăzi de cir
ca 250 oameni. în același 
timp, cu un număr cu cir
ca 20 la sută mai redus de 
salariați vom realiza un vo
lum de producție cu circa 
70 la sută mai mare decît 
în 1966. Totodată, produc
tivitatea muncii va crește cu 
250—300 la sută, iar chel
tuielile de fabricație la 1 000 
lei poducție marfă vor înre
gistra o scădere de 140 lei.

într-adevăr, acțiunea în 
care se găsește angajat co
lectivul uzinei „Emailul 
Roșu" oferă toate premise
le ridicării eficienței econo
mice a activității uzinei la 
un înalt nivel. Așteptăm ca 
măsurile întreprinse să dea 
roadele scontate. Ne va face 
plăcere ca în trimestrul I 
1968, cînd vor fi încheiate 
lucrările, să ne deplasăm 
din nou la Mediaș ca să 
scriem despre rezultatele a- 
cestei acțiuni.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Utilaje noi la întreprinderea textilâ „Ardeleana" din Satu-Mare

--------------------------------------------------------------------------------

- al 6-lea. mineralier 
MeWOOdtdw

în registrele flotei noastre maritime comerciale s-a înscris un 
nou nume i „Dunărea", pe care l-a căpătat cel de-al 6-lea mineralier 
de 25 400 tdw. Construit în șantierele navale japoneze pentru țara 
noastră, „Dunărea" a părăsit portul japonez Innoshima, în prima sa 
călătorie de producție. în drum spre patrie, s-a oprit la Madras, 
spre a încărca minereu. (Agerpres)_____ ____ ___ _____ 

Cauzele risipei
de materiale

(Urmare din pag. I)

de 60 zile, la o serie de combinate 
și fabrici din industria celulozei și 
hîrtiei au scăzut, de multe ori, la 
2—3 zile, ceea ce a influențat nega
tiv desfășurarea normală a procesu
lui de producție. La începutul lu
nii aprilie, cele două ministe
re au întocmit de comun acord 
un grafic pentru recuperarea, 
pînă la sfîrșitul lunii iunie a 
rămînerilor în urmă în domeniul 
livrărilor. Dar nici de această dată 
lucrurile nu s-au îndreptat. Faptul 
că pînă la sfîrșitul lunii mai can
titățile de lemn înscrise în grafic 
nu au fost trimise ritmic indus
triei celulozei și hîrtiei pune sub 
semnul întrebării îndeplinirea pre
vederilor graficului amintit.De ce se ignoră apro
piere® surselor de con

sumatori ?

Mai apar și alte situații cu con
secințe economice negative, ca 
cele determinate de circuitele 
neraționale pe care le parcurg 
uneori materialele în procesul 
aprovizionării industriei chimice. 
Cîteva exemple. în planul pre
țului Vde cost pe anul 1966, 
la Fabrica de hîrtie Zărnești 
s-au prevăzut, ca taxe de transport 
la aprovizionarea masei lemnoase, 
4 475 158 de lei (preț mediu/mc = 
13,95 lei). Dar aceste valori nu au 
fost respectate, produeîndu-se o 
depășire față de plan de 584 395 
de lei. Aceasta deoarece fa
brica a primit repartiții pen
tru unitățile forestiere din re
giunea Brașov, cu preț de trans
port de 9,10 lei/mc, dar și pentru 
regiunea Banat, la suma de 28,18 
lei/mc. Dacă s-ar fi aprovizionat 
numai din regiuni apropiate (Bra
șov, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Ploiești, Argeș) prețul de trans
port prevăzut în plan nu ar 
fi fost depășit și s-ar fi obținut e- 
conomii substanțiale. Mai tre
buie luate în calcul și pierderile 
provocate de blocarea suplimentară 
a capacităților de transport, dato
rită aprovizionării din surse înde
părtate.

Cazuri asemănătoare — expresie 
a transporturilor încrucișate și ne
raționalizate — se manifestă și la 
alte materiale. De pildă, recent a 
sosit în portul Constanța un vas 
încărcat cu tablă inoxidabilă, din 
care o parte era destinată indus
triei chimice. Această tablă nu a fost 
livrată direct chimiei, ci ur
mează să parcurgă drumul de la 
Constanța pînă la baza de. apro
vizionare a Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, din A- 
rad, de unde, apoi, va fi distri
buită beneficiarilor din țară. Din 
cauza încrucișărilor, mari cantități 
de tablă se întorc de la Arad îna
poi... spre Constanța, iar beneficiarii 
intră în posesia materialului, atît 
de așteptat, cu cîteva săptămîni 
mai tîrziu. Totuși, nu putem 
arunca vina numai pe furnizorii 
de materiale. Greutăți în' domeniul 
aprovizionării și prelungirii nejus
tificate a transportului își creează 
chiar și unele întreprinderi ale in
dustriei chimice, din cauza diferi
telor neajunsuri în organizarea 
producției și, în special, a spiri
tului slab de prevedere. De exem
plu, Combinatul chimic Borzești a 
primit, pe baza cererilor sale, re
partiții pentru trimestrul I, de 
circa 270 tone de tablă la dimen
siunile și grosimile dorite. Uzina 
de tablă Galați furnizorul ta
blei — și-a organizat producția- po
trivit formatelor solicitate. în de- 
curs-de o-lunăv însă, combinatul-a 
modîfidat de 3—14 ori dimensiuni
le specificate inițial. Ca urmare, i 
s-a'"schimbat repartiția, indieîn- 
du-i-se ca furnizor „Ciocanul" din 
Nădrag, -eare avea organizată pro
ducția pe- formatele specificate tîr
ziu de beneficiar. Datorită. greșelii 
de planificare, unitatea- din Borzești, 
în loc să se aprovizioneze de la Ga
lați. (187 km), în tot trimestrul I a 
primit tabla .de Ja 700 km distanță. 
"'E' regretâbilLcă cei-care produc 
asemenea încurcături sau transpor
turi încrucișate înțeleg foarte greu 
gravirateă'"superficialitățli lorr nu 
simt nici o răspundere, fapt ce cre
ează pericolul ca și în viitor astfel 
de- neajunsuri ■'să:,se"repete. De ce 
unele - - -întreprinderi ■ ■ ■chimice,""cît 
și diferitele foruri de resort furni
zoare nesocotesc, încă, criteriul a- 
propierii surselor de consumatori, 
recunoscut azi ca obligatoriu în 
practica mondială ? îmi exprim pă- 

l"rerea că astfel de manifestări 
ar fi evitate, în mare parte,

prin întărirea colaborării și a răs
punderii tuturor factorilor tehnico- 
economici, la toate nivelele, care 
concură la organizarea și conduce
rea producției, în vederea funda
mentării riguros științifice a ne
cesarului de materii prime și ma
teriale.

Neîndoielnic, o importanță co- 
vîrșitoare are înlăturarea pier
derilor, a consumurilor speci
fice exagerate. Și în aceas
tă privință exemplele nu lip
sesc, din păcate. De pildă, pen
tru anul curent, la ambalajele me
talice destinate produselor chimi
ce s-a prevăzut o depășire a con
sumului normat de 210 tone metal. 
Pe trimestrul I, deja această de
pășire s-a ridicat la 60 de tone 
peste norma stabilită. Care e cau
za ? Aceste ambalaje se confecțio
nează din table metalice, cores
punzător STAS 1946/61, care pre
vede anumite grosimi, cu toleranțe 
negative sau pozitive. Furnizorii, 
respectiv industria metalurgică, nu 
respectă standardul și toleranțele, 
livrînd tablele cu toleranțe pozitive 
la grosimi mai mari decît cele ad
mise prin STAS. Ca urmare, siste
matic, ambalajele sînt mai grele, 
„înghit" mai mult metal, de aici 
năseîndu-se depășirea normelor și 
risipa de metal.

Pierderile atirnă greu 

in „balanța" economiilor

Ar fi, totuși, inexact dacă pier
derile care se mai înregistrează în 
unele întreprinderi ale industriei 
chimice, pierderi de substanță uti
lă, de energie, le-am pune numai 
pe seama cauzelor „obiective", din 
afară. Multe dintre ele își au lo
cul de origine în interiorul aces
tor întreprinderi. Desigur, nu se 
pot ignora unele succese obținute, 
în acest domeniu, în primul tri
mestru. Comparativ cu normele de 
consum s-au obținut economii 
de energie electrică Ia fabri
carea carbidului, sodei caustice e- 
iectrolitice, aluminiului, cauciucu
lui sintetic. Dar, în același 
timp, s-au constatat însemnate de
pășiri la consumul de combustibil 
convențional pentru obținerea amo
niacului anhidru, a negrului de 
fum, acetilenei. La fabricarea amo
niacului anhidru, bunăoară, reali
zat de Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele, s-a de
pășit atît norma de consum de com
bustibil convențional, cît și cea de 
energie electrică. Acestea nu sînt 
altceva decît pierderi care atîrnă 
greu în balanța eficienței econo
mice a unor întreprinderi din in
dustria chimică.

Pierderi sînt și cele generate de 
calitatea slabă a unor produse finite 
ale chimiei. Cîteva date sînt edifi
catoare. Pe-5 luni, refuzurile de 
produse chimice necorespunzătoare 
s-au ridicat la multe milioane de 
lei. De pildă, la Combinatul de fibre 
artificiale Brăila exis.ta un stoc de 
367 tone de celofibră tip lînă, în 
valoare de aproape 2,5 milioane de 
lei, de slabă calitate. Nu este 
păcat de materia primă, materia
lele și energia consumate pentru 
producerea acestor rebuturi ? în 
cazul mărfurilor de slabă calitate, 
economia nu mai recunoaște uti
litatea lor, nici un beneficiar nu 
Ie acceptă și iată, deci, că se pro
voacă perturbații în aproviziona
rea altor întreprinderi din diverse 
ramuri.
. Chestiunea economisirii -resurse
lor materiale în industria chimică 
este mult mai complexă. Bună
oară, ar mai trebui amintit că 
unele dintre capacitățile noi nu au 
reușit să se încadreze mult timp în 
consumurile normate, stabilite în 
proiecte. "Este cazul unei instalații 
de ‘ la Uzina chimică ’ Turda, 
unde consumul specific de benzen 
a fost mai mare decît cel prevăzut. 
Sau al altor obiective, cum sînt 
instalația de PVC emulsie de la 
Combinatul chimic Borzești. la clo- 
rură; de vinii,; instalația de elec
troliză cu catod de mercur de la 
același combinat. Eu nu am făcut 
altceva decît să creionez cîteva 
dintre problemele acute care se ri
dică în acest domeniu și care se cer 
soluționate cît mai repede. Im
portant je.s.te. .să . privim, faptele în 
față, să nu le minimalizăm sau 
să le acoperim. Aprecierea la justa 
valoare a unor neajunsuri, pre- 
.cum - și ă măsurilor - care se cer 
luate, punîndu-se, după părerea 
mea, în evidență inițiativa și sti
mularea specialiștilor, trebuie să 
asigure înlăturarea operativă a 
acestor deficiențe și, în final, ridica
rea pe o nouă treaptă a gradului 
de ecorjoniișji'e_A_x.esurselor mate
riale.
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.UCENICIA1”

MITICĂ BLAJINU — 10,30,
nr. 76 A) :
CANDIDA

©Teatrul de Operă” și Băiet:' MADAME 
TTERFLY — 11, FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITA — 19,30. . ...
© Teatrul de stat de operetă : SINGE VIENEZ- —
10.30. SECRETUL LUI MARCO POLO — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" ,(s,ala Comei, 
dia)-: O FEMEIE CU BANI- -* 11, RĂZVAN ȘI
VIDRA — 20, (sala Studio) :. REGINA DE NA VARA 
(premieră) — 20.
0 Teatrul de Comedie : UN HAMLET DE PRO
VINCIE — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PA
RALE — 19,30, (sala din str. Al. Sahia 
SFINTUL
— 19,30.
® Teatrul
ULISE ȘI
e Teatrul
FĂRĂ VINA
® Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN GI
NERE - 11, VIOARA LUI STEMPENIU - 20.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : HORIA ȘI RADU ÎȘI ASUMĂ RISCUL —
19.30. (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL 
19,30.

Muncitoresc C.F.R. (la Sala 
COINCIDENȚELE — 19,30.

„Barbu Delavrancea" : 
20.

Palatului) :

ciei în cercetarea științifică. 
Ce dimensiuni poate avea 
această activitate desfășura
tă, de pildă, în cuprinsul u- 
nui colectiv de catedră ? Ce 
anume sarcini precise re
partizăm studenților în am
bianța unei munci colecti
ve ? Cu aceste întrebări 
ne-am adresat academicia
nului Caius Iacob :

— Sînt împotriva acelui 
gen de colaborare dintre 
studenți și cadre didacti
ce care înăbușă individua
litatea tinerilor și cred că 
ar trebui să renunțăm la o- 
bișnuitcle colective de cer
cetare științifică în care u- 
nii lucrează, iar alții își dau 
sau nu consimțămîntul. Un 
tînăr, tocmai pentru a se 
forma mai repede și mai 
bine, are nevoie de frecven
te confruntări cu situații 
inedite. Trebuie să-l punem 
în situații care necesită so
luționări rapide și cugetate. 
Nu are nevoie de „cruța
rea" noastră. Sarcinile ce le 
putem repartiza studenților 
diferă de la o catedră la alta, 
dar există destule. Cu ocazia 
seminariilor științifice, de 
pildă, organizate cu con
cursul cadrelor didactice în 
fiecare catedră, pot fi invi
tați și studenții, la început 
ca auditori, apoi ca refe- 
renți la unele lucrări sau 
memorii științifice prezen
tate aici. Subiectele unor 
lucrări de diplomă not fi 
desprinse din planul de cer
cetare științifică al catedrei. 
Esențial este ca de pe ur
ma acestui contact cu mem
brii catedrelor universitare, 
studentul să dobîndească nu 
numai un surplus de dale, 

■ci și un instrument perfec
ționat de cercetare.

Am lăsat la urmă latura 
.stimulativă din componența 
'activității de cercetare știin
țifică >a studenților, nu pen
tru că ea ar fi mai puțin 
importantă. Nn o dată, lib
erări foarte valoroase rămîn, ' 
cu toate elogiile înregistra
te cu ocazia sesiunilor ști
ințifice, în dosarele perso
nale ale studenților, apari
ția lor în diverse publicații 
este o raritate, iar sistemul 
de premiere a acestor rea
lizări prezintă, de aseme
nea, numeroase carențe. 
„Firesc ar fi — spunea 
prof. ling. Gheorghe Savii, 
șeful Catedrei de tehnologia 
construcției de mașini de la 
Facultatea de mecanică din j 
Timișoara — ca fiecare stu- f 
dent să simtă satisfacția a- I 
precierii activității sale ști- s 
intifice, să existe stimulen- I 
te mai eficiente în acest 
scop. în primul rînd, tre
buie ca aprecierile generale 
asupra pregătirii studenților 
pe perioada studiilor univer
sitare'.’să se.TaiSă șî pe baza 

^muncii depuse, a rezultate- 
•lor obținute în cercetarea 
științifică. Cu alte cuvinte, 
repartizarea după absolvire 
să țină seama în mai mare 
măsură de acest gen de pre
ocupări ale tînărului, să-i 
dea posibilitate să continue 
sau să amplifice cercetarea, 
începută din facultate prin 

"fidiipa'rea utilii post potrivit 
cu. înclinațiile lui personale. 
Din păcatef acest lucru nu 
se face în prezent. Așa se E 
explică nivelul uneori scă- | 
zut, în comparație cu posi- | 
bilitățile existente’ al cerce
tării științifice în rîndurile 
studenților".

★

în cadrul anchetei de fa
ță ne-am limitat la schița
rea cîtorva aspecte ale cer
cetării științifice studențești. 
Fixarea unor concluzii ne- 

~ cesită' o consultare mult mai 
largă a specialiștilor, o a- 
naliză amplă a multiplelor | 
puncte de vedere din un- ! 
ghiul cărora este abordată i 
această problemă.' Consem- | 
năm cu această ocazie opi- | 
nia mai multor cadre didac- |i 
tied "universitare după care g 
o consfătuire consacrată li
nei asemenea probleme ar 
constitui un sprijin sub
stanțial pentru fiecare in
stitut, facultate, catedră.

Anchetă realizată de
Mihai IORDĂNESCU

cinema
e SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,45.
• VIAȚA LA CASTEL : REPUBLICA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Ploiești) — 9; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30, 
FESTIVAL (completare Mai sus, mai repede, mai 
tare) — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,30; 21, la gră
dină — 20.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15;
19,30; 21,45, STADIONUL DINAMO — 20,15, GRĂ
DINA DOINA - 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII
— 20,30.
• MONTPARNASSE 19 : CENTRAL (completare 
Mirceștii în pastel) — 9,30; 12,15; 15; 18; 21.
O DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : CAPI
TOL (completare Dacă treci rîul Selenei) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; la grădină — 20,15.
e RAIDUL VĂRGAT : UNION (completare De 
ziua mamei) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
0 FATA LUI BUBE : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21.
0 CUM SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : LUMINA 
(completare Istoria unui manuscris) — 9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,45.
a ALUMINIUL — cinemascop — O UZINĂ DE 
LAPTE - UNELTELE G1ND1RII - JUCĂRII - 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4/1937 — ȘOPÎRLA - 
DACĂ TRECI RÎUL SELENEI : TIMPURI NOI - 
9—21 în continuare.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și 
MINUNATA ANGELICA — cinemascop : DACIA
— 8,30—19,45 .în continuare.
0 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : AU
RORA - 9,30; 11.30; 13,30; 15,45; 18; 20.30, la gră
dină — 20, FLOREASCA (completare Mărturii de 
glorie nepieritoare din istoria patriei) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20.45, BUCEG1 (completare Mama 
lui Adrian) — 9; 11,15; 13.30:-16; 18.30; 21. la gră
dină - 20,15.
0 ÎN NORD SPRE ALASKA I — cinemascop : 
TOMIS - 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21; la gră
dină — 20,15. . .

» INSPECTORUL DE POLIȚIE : GIULEȘTI 
(completare în tainițele muzeului) — 15,30; 18; 20,30.
O RIO CONCHOS — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE - 10; 12? 14; 16; 18; 20.
8 DENUNȚĂTORUL : EXCELSIOR - 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21, VICTORIA - 10,30; 13,30; 16,30. 
MODERN — 9,30; 11,45; 15; 17,15; 19,30; 21,30; GRĂ
DINA EXPOZIȚIA - 20,15.
G FRENCH-CANCAN : FEROVIAR (completare 
Tensiune înaltă la Bechet) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, MELODIA (completare Oaspeți de iar
nă) — 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,45; 21.
® TOM JONES : GRIVIȚA — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 
20,45,
8 JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o PARISUL VESEL : VITAN (completare Călăto
rie imaginară) — 15,30; 18.

Am participat deunăzi la 
reuniunea unui colectiv de 
catedră. Tema discuției — 
analiza activității cercului 
științific studențesc. Au 
fost citate subiecte de lu
crări, rezultate ale activității 
de cercetare, s-au făcut 
comparații. Nici un nu
me de tînăr n-a străpuns 
însă acest blindaj statistic. 
Orice tendință de cunoaște
re și apreciere concretă, in
dividuală se pulverizase sub 
presiunea cifrelor.

Cînd cu cîțiva ani în ur
mă,, la o ședință festivă din 
cadrul unei sesiuni științifi
ce, au fost premiate cîteva 
realizări tehnice remarcabi
le, am cerut unele lămuriri 
în legătură cu contribuția a

VINOVAȚI

doi studenți incluși într-un 
colectiv de cercetare. Cu 
lux de amănunte, interlocu
torul mi-a arătat felul în 
care cadrele didactice au 
descoperit și elaborat solu
țiile tehnico-științifice, celor 
doi tineri revenindu-le sar
cina executării operațiilor 
de amănunt : lipiturile fire
lor metalice. în acest caz, 
gîndirea studenților fusese 
constrînsă să rămînă Ia gă
sirea soluțiilor pentru execu
tarea unor... amănunte.

Am citat cele două mo
duri de a privi problema ce 
o dezbatem pentru că, deși 
aparent opuse, ele ilustrea
ză în egală măsură forma
lismul care uneori domneș
te în unele institute de în-

evocă subtil

devenind apoi vîn-

foreș

fostă

Andrei BĂLEANU

interpre- 
și mon- 
în cău-

A
m putut-o verifica adesea : 
într-un teatru bun talentele 
înfloresc.; înfr-unul slab, 
au condus, ele parcă dis

par, se volatilizează. Negli
jați din punct de vedere regizoral, 
distribuiți la întîmplare, cheltuindu-se în 
realizarea unui repertoriu minor sau ha
zardat, chiar și cei mai înzestrați ac
tori își pierd „forma" și strălucirea, 
se văd puși sub un obroc, atmosfera de 
lîncezeală îi trage în jos, cum l-ar trage 
pe un înotător spre fund o apă plină de 
mîl și de buruieni. Adevăratul animator 
nu este acela care mobilizează toate for-

capul și... postul,
zător la magazinul cooperativei. Dar 
Ghedeon continuă să alerge după tot 
ce-i poate mîngîia vanitatea : pînă și în 
rai (unde visează că a ajuns) se umflă 
în pene, imaginîndu-și că trîmbițele de 
aur sună pentru el. Chiar dacă păța
niile sale yu sînt întotdeauna foarte 
bine structurate dramatic (în 
actul al doilea mi 
închegat), ele sînt 
loare. Dar rîsetele 
rau în mare măsură 
textul a fost servit, 
lizaf de Gh. Harag. Un Ghedeon co-

special 
s-a părut cam ne
amuzante și pildui- 
din sală se dato- 

și talentului cu care 
în spectacolul rea-

vorbeam. Știința de a „desface" textul 
pe scenă cu o limpezime cristalină, arta 
accentelor și a nuanțelor — iată cali
tăți pe care Anca Ovanez și alți colegi 
ai ei par a le fi preluat de la profesorul 
lor de regie Radu Penciulescu,

Un simptom al ascensiunii 
din Tg. Mureș este atracția 
reîncepe s-o exercite asupra 
telor tinere, cărora le asigură 
propice de manifestare, 
'□oratorii săi 
zestrați scenografi din noua generație. 
Decorul construit de arh. Dan Jitianu 
pentru „Șase personaje...

Teafrului 
pe care 
elemen- 
un teren 

Printre cola- 
s-au numărat și doi în-

fele și stoarce toate resursele pentru o 
performanță izolată, apărută meteoric pe 
cerul plumburiu al unei perfecte bana
lități cotidiene, ci artistul capabil să 
creeze o atmosferă de avînt și emu
lație, să pună în aefiune toate dispo
nibilitățile latente și astfel să asigure 
colectivului o creștere generală, o con
secvență a ținutei, un șir de acumulări 
sigure, trepte spre desăvîrșire.

Teatrul de stat din Tg. Mureș 
ne-a obișnuit ani de-a rîndul cu o pre
zentă prestigioasă și omogenă. Emblema 
sa a devenii pentru public o recomanda
re de valoare, trupa deosebindu-se nu 
numai prin „vîrfuri" actoricești dar 
ilustrînd efectele unei bune școli in
terpretative, ale seriozității și măiestriei 
profesionale O scurtă perioadă de 
ezitări, unele spectacole cenușii au tul
burat vremelnic această imagine. Sta
giunea actuală marchează insă o fi
rească și îmbucurătoare revenire : asis- 
tînd la Irei spectacole recente : „Sase 
personaje în căutarea unui autor” (la 
secția română), „Doisprezece oameni 
furioși" ș- .Formidabilul Ghedeon" (la 
secția maghiară), ai satisfacția să con- 
stați că atît ultimele două 
respectiv lui 
rectorul artistic al teatrului, 
regizor experimentat, Gh. 
și primul, realizai de o 
regizoare, studentă încă 
Anca Ovanez, poartă o 
amprentă de calitate. Și, 
fîmplă întotdeauna cînd avem de a face 
cu autentice creații regizorale, indivi
dualitățile actorilor ies în relief cu 
pregnanță.

Mi se pare semnificativ modul în 
care a luat naștere reprezentația celor 
„12 oameni furioși". Ea a fost concepută 
inițial ca un spectacol-lectură. Acțiunea 
piesei lui Reginald Rose petreeîndu-se 
într-o singură încăpere, unde 12 ju
rați strînși în jurul mesei discută cu 
aprindere soarta unui acuzat, textul 
urma să fie citit simplu, nud, fără 
artificii. Era o experiență de laconism, 
de economisire a mijloacelor, de ri
goare interioară a actorului. Și expe
riența a reușit, poate chiar peste aștep
tări. Cei 12 interpreți- — de altfel 
foarte bine aleși și diferențiați — au 
devenit personaje, și-au însușit gîndu- 
rile și atitudinile acestora, s-au des
prins aproape cu, totul de lectură și au 
început să joace — dar apelînd exclu
siv la substanța replicii, la ecourile pe 
care ea le trezea înfr-înșii. Iar în eli
berarea de retorică și manierisme, în 
înlăturarea efectelor 
devenite formale, în 
celei mai severe autenticități stă una 
din caile de frunte ale modernității 
scenice. Fixînd cu precizie relațiile și 
Caracterele personajelor, regizorul 
George Teodorescu le-a „dat drumul 
în viață” — și ele au căpătat o exis
tență independentă, Nu o existență 
măruntă și nesemnificativă, ci . una ex
presivă, subliniată prin tensiunea ne
obișnuită a dezbaterii. Admirabil în ro
lul juratului care demonstrează nevino
văția celui încriminat, Lohinszky Lorănd 
a avut în “față un „dur", un retrograd 
intratabil, creionat cu claritate- și si
guranță de Csorba Andrăs. Cu o stric
tețe a compoziției (Ferenczi Istvân, 
Bâcs Ferenc), cu umor (Varga lâzsef, 
Gyarmati Istvân, Tarr Lâszlo), cu un 
temperament exploziv (Toth T 
Czikeli Lâszlo) sau reținut (Nemes Le
vente, Kiss Lăszlâ, Tamâs Ferenc) a fost 
creată o întreagă galerie de, tipuri 
care rămîn în memoria spectatorului, - 
fără a omite prezentarea făcută cu mult 
farmec de Tanai Bella.

l-am revăzut pe unii din acești in- 
terpreți într-un spectacol de cu totul 
altă factură : „Formidabilul Ghedeon". 
farsă țărănească de Siito- Andrâs,. Mi- .... ;
zînd în primul, r.înd. pe. cpnijcul gras cus (Directorul) conduce 'ihlreâcjâ' ac- ' 
al replicilor, al situațiilor deseori gro
tești, noua piesă a prețuitului proza
tor este o satiră ascuțită la adresa în- 
gîmfăriî birocratice. Amețit de fumuri 
și ifose, eroul titular, președinte de sfat 
sătesc, șe ..rupe de oameni, își pierde

datorate
George Teodorescu, di- 

și unui alf 
Harag — cît 
foarte tînără 
la Institut, 
incontestabilă 

cum se în-

meșteșugărești 
redescoperirea

pios, nu fără o lucire de viclenie în 
privirea piezișe, dar prostit de orgoliu 
și gata oricînd să pozeze, cu ridicolul 
pe care-l amplifică inconștiența (valo
rosul actor. Mârton lânos), o 
„excelență” rapace sub aparența pioasă 
și izmenită, figură caricaturizată cu vir
tuozitate de Lohinszky Lorand, se re
marcă în mijlocul unei distribuții cu 
numeroase apariții episodice (prea 
multe totuși, risipind acțiunea și ne- 
putînd fi toate individualizate).

Pe 
tării 
tarea 
tarea 
patru 
piesei lui 
dit, astăzi 
eroi ce-și 
scopul de 
spectacol, 
naiv și desuet. Anca Ovanez trebuie, 
cred, felicitată pentru că nu s-a lăsat 
tentată de jocul formelor 
ficțiunea s-ar interfera cu 

' Regizoarea a preferat să 
esența dramei. Grupul de 
care irump în culisele unui 
trerupînd repetițiile și 
sub ochii actorilor și ai directorului, cu 
un fel de cruzime masochistă, suferin
țele trăite, adresează sălii un strigăt 
disperat și tulburător. Acești oameni 
se caută fără să se găsească, într-o 
lume a cărei imagine s-a sfărîmat în 
cioburi, într-o lume unde se șterg gra
nițele dintre minciună și adevăr, unde 
principiile și normele morale își pierd 
consistența în învălmășeala intereselor 
meschine, a pasiunilor dezlănțuite, a 
nevoilor neieriăioare. Așa ne-au apă
rut eroii pirandellieni, derutați și în- 
spăimîntați, bîjbîind zadarnic după un 
punct de sprijin — și mărturia lor du
reroasă a explodat impresionant în 
ambianță cabotină a teatrului unde ei 
își oferă existența drept izvor de inspi
rație al unui spectacol autentic. A re
zultat astfel nu atît o confruntare a pla
nului real cu cel plăsmuit (ambiguitate 
exterioară, de ordinul convențiilor), ci 
a universului placid al „profesipniști- 
lor" înecați în măruntele lor invidii, 
rivalități, ipocrizii cu un univers în care 
Ipocrizia, Minciuna, Necinstea devin 
obiectul unei aufo-analize revelatoare și 
insuportabile. Tocmai încercarea pate
tică de a-și găsi un echilibru lucid și 
descurajarea în fața unei stihii care-l 

’ copleșește'au dat Tatălui, așa cum re--.. 
marcabil l-a creat Vasile Constantines- 
cu, o sinceritate a confesiunii, o neli
niște a spiritului ce se transmite vibrant 
spectatorilor. Extrem de dramatică, al
cătuită din contrastele unei personali
tăți dezarticulate, mascînd sub un zîm- 

Tamâs, . ,bet’ prdvci.fâtbr./iț/''inlehsă 'tristețe — ■ 
â fost Fata vitregă în interpretarea 
Ancăi Roșu : compoziție matură a ac
triței unind forța și sensibilitalea. în
tr-o- sinteză, care. es‘eĂaceea.,a.,îrppli- *' 
nirilor. Mai trebuie să amintim expre
sia de deprimare mirată, de înfrîngere. 
de incapacitate 'de a înțelege;; -a” Ma- 
rtiâi'''(1O'ana ' Citta Baciu), alura-' sfidă-... 
toare a Fiului (Mihai Giugulescu) cla
ritatea șr stăpînirea cu care Eugen Mer-

adevărul și profunzimea 
actoricești se sprijină
celor „Șase personaje 

unui autor". Dacă în urmă cu vreo 
decenii teatralitatea ostentativă a 

Pirandello aducea ceva ine- 
bizara „improvizație" a unor 
reprezintă propria viață, cu 
a o transforma „ad-hoc" în 
risca să pară un procedeu

prin care 
realitatea, 

meargă la 
personaje 

teatru, în- 
exhibîndu-și

țîune, precum ~și co'nfribufiile Evei Bor- 
bâth. a lui Tudor Branea, Dinu Cezar, 
Mircea Chirvăsuță, Maya Indrieș, lllyes 
Kinga, Lidia Marinescu, loan Hidișan, 
în roluri secundare, care au darul să 
diferențieze cele două planuri de care

atmosfera culiselor în tonuri voit șterse : 
e partea nevăzută și nestrălucifoare a 
„atelierului de miraje". Costumele, a- 
parținînd aceluiași plastician — ade
vărate costume de teatru, nu de galan
tar — îi caracterizează pe „actorii pro
fesioniști" prin cîte un detaliu pitoresc, 
uneori ușor cabotin, în contrast cu do
liul frapant al celor „șase personaje” ; 
dar nici acest doliu nu e uniform — e 
un negru banal, cotidian, la Tată, in
tens, copleșitor la Mamă, e luciul mo
dernei haine de piele la Fiu, e ceva 
între o îmbrăcăminte de bar și una 
de călugăriță la Fata vitregă. Decorul 
„Formidabilului Ghedeon", semnat de 
Florica Mălureanu, înfățișează interiorul 
magazinului sătesc în care lucrează 
eroul : bidoane, butoaie, ghivece cu 
flori, o trăsură veche, biciclete, găleți, 
cutii, ceasornice, tablouri, cizme, jucă
rii, site, bidinele, mandoline, cărți, lămpi, 
aparate de radio, pălării de paie, gea
mantane, mături, oglinzi, preșuri, tin
giri, trompete și chiar... aripioare de 
înger — obiecte care atîrnă pretutin
deni și a căror aglomerare incredibilă, 
amuzantă, deschide o punte între real 
și fantastic.

Nu ne amăgim cu ideea că în acti
vitatea teatrului din Tg. Mureș ar fi dis
părut definitiv inerțiile și inegalitățile ; 
dar momentul e prielnic unei creșteri ra
pide, în măsura în care factorii anima
tori vor ști să fructifice succesele de 
pînă acum.

vățămînt superior în ce pri
vește activitatea de cerce
tare științifică studențească. 
Cum putem să repunem în 
drepturi această activitate 
eminamente universitară ? 
Ce pîrghii trebuie să. acțio
neze în acest scop ? Iată în
trebări care, acum la sfîrși- 
tul unui an de învățămînt — 
cînd se efectuează bilanțuri 
ale activității universitare — 
ar trebui să preocupe mai 
intens cadrele noastre didac
tice.

în mod frecvent, cercuri
lor științifice studențești li 
se reproșează o pronunțată 
disproporție între scopul pe 
care și-l propun și căile con
crete de atingere a acestuia 
Sprijinul corpului profeso
ral în cadrul acestor cercuri . 
este uneori formal, munca 
se desfășoară în asalt, iar re
zultatele rar primesc o fina
lizare. „O sursă esențială a 
formalismului — ne spunea 
prof. dr. ing. Nicolae Raco- 
veanu, de la Institutul de 
petrol, gaze și geologie — 
este tendința unor cadre di
dactice de a limita cercu
rile științifice la sfera de 
idei și de discuții a unui a- 
nume curs. Orice încercare 
de a depăși granițele disci
plinei în cauză este sortită 
eșecului. „Cercul" este er
metic și din el nu se poate 
ieși. Preocupările studenților 
se îngustează și, în lipsa u- 
nor discuții vii, a unor con
fruntări de opinii diferite, 
dispare curiozitatea, iar o 
dată cu ea, premisa esenția
lă a muncii științifice".

în aceeași ordine de idei 
prof. dr. docent Vasile Pa- 
velcu, de la Universitatea 
din Iași, releva : „Se mai 
întîmplă uneori ca studenți
lor să li se recomande tra
tate speciale, o vastă biblio
grafie. Metoda obișnuită do 
lucru a profesorului este pe 
larg înfățișată. Studenții 
parcurg lucrările bibliogra
fice, își însușesc metoda in
dicată, o aplică și cu toate 
acestea rezultatele se în
tîmplă să nu fie notabile. 
Pentru că în realitate a fost 
omis un „amănunt" : profe
sorul a oferit studenților săi 
o metodă de lucru, fără ca 
ea să le solicite o metodă 
de gîndire. Cultivarea 
acesteia din urmă presupu
ne cunoașterea directă a tî- 
nărului, îndrumarea’ lui ne
mijlocită și continuă, im
pulsul de a rămîne mereu 
el însuși. Îneît o dată cu 
informația corespunzătoare, 
tînărul să dobîndească pu
tința prelucrării ei, spirit 
de sistematizare și o atitu
dine personală, o convin
gere".

— Aici își are partea sa 
de contribuție și faptul că 
ucenicia studenților în cer
cetare este limitată adesea 
la o anumită tematică — a 
continuat conf. univ. Vasile 
Cucu, de la Facultatea de 
geologie-geografie din Bucu
rești. E adevărat că su
biectele lucrărilor recoman
date de catedre sînt luate 
din practică și acesta este 
un lucru foarte bun. Dar 
dacă unii studenți vin cu 
propuneri personale de lu
crări, rareori sînt admiși. Și 
nu cred că e bine Am avut 
recent posibilitatea să văd 
cum un student din anul 
II, originar dintr-o localita
te de la poalele Parîngului, 
a elaborat o lucrare pe o 
temă propusă de el, referi-

toare la zona geografică a 
Munților Paring — lucrare 
ce a întrunit largi elogii. Și 
ca el sînt mulți preocupați 
de o problemă, care o cer
cetează îndelung, apoi o 
dezvoltă și, nu o dată, a- 
jung s-o includă în tema 
lucrării sau a proiectului de 
diplomă.’1h".'fond, nu pe a- 
ceastă cale se asigură con
tinuitatea preocupărilor ști
ințifice ? Trebuie să ne o- 
bișnuim cu ideea că tinerii 
vin la facultate cu un grad 
sporit de maturizare, cu un 
bagaj din ce în ce mai ma
re de observații proprii, de 
întrebări personale. Captîn- 
du-le aceste preocupări, 
vom reuși mai bine să le 
cultivăm pasiunea lor față 
de știință, - .’să-i/. conducem 
spre cele mai bune metode 
de gîndire și de lucru, în 
așa fel îneît ei să poată de
păși nivelul cercului științi
fic și să fie atrași în colec
tivele de cercetare ale 
corpului profesoral. Există, 
după părerea mea, un cadru 
metodologic ideal unde pu
tem desfășura o asemenea 
activitate de colaborare cn 
studenții eminenți : aplica
țiile științifice, efectuate 
periodic de corpul didactic

Propunerea de mai sus i-a 
prilejuit 
tor al 
prof. dr. 
Grigore, 
pondent 
memorarea 
plăcute din vremea studen- 

,în primii ani cînd eu
vor-
sau

unui alt interlocu- 
anchetei

docent Ioachim 
membru

al Academiei, re- 
unor amintiri

noastre.

cores-

ției. „' 
eram student auzeam 
bindu-se despre cutare 
cutare coleg din anii mai 
mari că era „studentul pre
ferat" al unuia sau altuia 
dintre respectații noștri 
profesori. Era o cinste să te 
poți considera imul 
modeștii, dar entuziaștii co
laboratori științifici ai profe
sorilor. Mai tîrziu, eu însumi 
m-am bucurat de această 
favoare și mi-am dat sea
ma că o astfel de apreciere 
are consecințe dintre cele 
mai fructuoase asupra gra
dului de pregătire 
tifică specific 
Și astăzi 
nifestă 
puțin 
pentru 
denți ai lor, dar rezulta
tele obținute de aceștia 
cred că nu sînt pe măsura 
tuturor condițiilor de care 
dispun. De ce ? între alte
le, pentru că selecționarea 
tinerilor în vederea cercetă
rii științifice se efectuează, 
după părerea mea, pe baza 
unui singur criteriu ; cel al 
notelor. Dar în felul acesta, 
aproape că se exclude apre
cierea studenților după pre
ferințele lor reale, concrete, 
după vocația lor. O notă 

constituie, desigur, do-

un 
tot 
cei

nnui 
profesorii 

interes 
atît de 
mai buni

din

știin- 
tînăr 

mă
cel 

mare 
stu-

marc
varia unei pregătiri temei
nice,
că ea nu este, în fond, ex
presia preferinței pe care tî- 
nărul o are pentru activita
tea de conducere și de orga
nizare a producției și mai 
puțin pentru cercetarea ști
ințifică ? Calitatea de stu
dent eminent nu se identifi
că absolut cu vocația pentru 
cercetarea științifică".

Cînd se afirmă că tere
nul cel mai prielnic pentru 
dobîndirea unei temeinice 
pregătiri profesionale este 
activitatea personală a stu
denților, se enunță implicit 
unul din principiile uceni-

dar cine poate susține

IT

Premiera

piesei

SS

Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra" prezin
tă ultima premieră a 
stagiunii — piesa 
„Kean", închinată de 
Alexandre Dumas-ta- 

. tăi marelui actor en
glez Edmond Kean 
(1789—1833) reluată și 
adaptată de scriitorul 
francez Jean Paul 
Sartre intr-o versiune 
modernă. Din distri
buția spectacolului fac 
parte Septimiu Sever, 
artist emerit, 
prețul rolului 

, Gina Petrini.
Suciu, Evelyne
Gheorghe Ghițulescu. 
Vasile Florescu, Du
mitru Onofrei si alții.

Premiera va avea 
loc în ziua de 17 iu
nie in sala Studioului 
din str. Alexandru 
Sabia 76 A.

inter- 
titular, 
Rodica 
Gruia,

B

cronica filmidui VIATA
Un film care face aluzie la 

război și la ocupație, care 
face aluzie la dragoste și 
la eroism — „Viața la 
castel", în bună tradiție fran
țuzească, este în același timp 
un divertisment serios și o 
dramă amuzantă.

„Castelul" este sinonimul 
unui refugiu iluzoriu. Jerăme 
crede că, între zidurile lui, 
își poate feri soția de tenta
țiile marelui oraș, și dra
gostea de riscurile confrun
tării cu alți bărbați ; proprie- 
tăreasa castelului crede că 
poate menține în el o zonă 
imună, ferită de oroarea o- 
cupațiel hitleriste. Marie în
săși crede că trăiește exclu
siv în perimetrul dezamăgi
rilor ei personale.

Dar războiul apare, punînd 
stăpînire în mod inevitabil 
pe castel și pe cei oe-1 lo
cuiesc, lmpunînd comportării 
și psihologiei personajelor 
orientări fundamentale. Răz
boiul acare cu oameni care 
luptă fățiș sau ascuns, cu 
explozii, cu morți și răniți, cu 
mentalitatea arogantă a cu
ceritorului și eroismul tenace 
al celui ce rezistă.

Cum poate fi amuzant un 
astfel de subiect ?

Ne-o demonstrează cu vloi-

Ninâ CASSIAN

ciune, acuratețe și virtuo
zitate regizorul Jean Paul 
Rappeneau.

Fără a „jigni" gravitatea 
temei, tratînd-o cu un opti
mism într-o măsură superfi
cial, în cea mai mare parte 
reconfortant, el știe să evite 
în ultimul moment farsa, ope
reta. caricatura, trivialitatea, 
rămînînd în cadrul unei co
medii cu destule elemente 
realiste și sentimente reale

Schițele de caracter execu
tate în cîteva trăsături, destul 
de fine totuși pentru a nu 
naște scheme, înfățișează un 
ofițer neamț suficient de tru 
faș și de autoritar spre a de 
veni primejdios dar, totodată 
suficient de snob și de sent) 
mental, spre a nu deveni 
bestial ; un soț cu o structură 
mai degrabă filistină și lașă 
care în momente limită. în 
momente 
existența 
în sine 
ră și de
neostentativ, chiar neglijent.

care-i amenință 
și iubirea, găsește 

resurse de bravu- 
noblețe ; un erou

II

CASTEL
capabil de jertfă dar și de 
slăbiciuni riscante. O singură 
excepție : Marie, pe care re
gizorul o scutește de satiri
zare, păstrînd-o într-un cerc 
firesc, cedînd parcă el însuși 
farmecului de zînă al Chate- 
rinei Deneuve — excepție pe 
care personal o regret întru- 
cît tocește tăișul analitic al 
filmului, chiar așa aluziv 
cum e.

Grația acestei comedii nu 
o salvează de anumite con- 
venționalisme și desfășurări 
facile ; principalul ei merit 
constă însă tocmai în destin
derea pe care o creează, su- 
gerînd continuu că, în ciuda 
mașinii monstruoase a răz
boiului. umanitatea supravie
țuiește, invincibilă ca natura. 
Iar superioară ei prin con
știință și maniere.

Esle un film care, fără a 
nega drama, refuză să-l de
prime pe spectator, și a- 
ceasta cu asentimentul lui 
Ambele echipe ale acestui 
ioc numit „Viața la castel' 
— creatorii filmului și spec
tatorii — sînt de acord să 
respire ușurați urmărind un 
fragment de viață și cîțiva 
oameni rămași vil, dincolo 
de masacre fizice și morale.

.iMiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinim
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O GENTLEMANUL DIN COCODY ; ARTA (com
pletare Povestea leului) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, la grădină — 20,15.
O JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ - cine
mascop : MOȘILOR (completare 1 Mai 1967) — 
15,30; 18; 20; la grădină — 20,30.
0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : POPULAR
— 15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 10,30; 15,30; 18; la 
grădină - 20,30.
© COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
MIORIȚA — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
e OLD SHATTERHAND — cinemascop : FLA
MURA — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
e VIZITA : VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
o SAMBA : COLENTINA (completare Portrete) — 
15; 17,45; la grădină — 20,30.
0 DRAGA BRIGITTE — cinemascop : DRUMUL 
SĂRII (completare Adam și Eva) — 15,30; 17,45; 
20.'
e APE LIMPEZI — cinemascop : VICTORIA 
(completare Mărturii de glorie nepieritoare din 
istoria patriei) — 19,30; 21,45.
8 NU SÎNT DEMN De TINE : LIRA — 15,15; la 
grădină — 20,30, GRĂDINA BUZEȘTI — 21.
0 DACII — cinemascop : LIRA — 17,30; 20.
8 JUANA GALLO ; UNIREA — 15,30; la grădină
- 20.
« COPIII LUI DON QUIJOTTE : UNIREA (com
pletare Atențiune, atențiune, se apropie 1) — 18.
0 SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : MUNCA 
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.)
— 15; 17, FERENTARI (completare Orizont știin
țific nr. 2/1967) — 15,30; 18; 20,30.
« SPIONUL — cinemascop: MUNCA (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 19; 21, 
BUZEȘTI (cdmpletare Dușca) — 15; 17; 19.
O MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
COTROCENI — 14; 16,15.
0 HAIDUCII — cinemascop : COTROCENI — 
18,30; 20,45.
e DILIGENTA : PROGRESUL — 15,30; 18; GRA
DINA PROGRESUL-? ARC — 20,15.
o OMUL FĂRĂ PAȘAPORT - cinemascop : 
PROGRESUL (completare Hieroglifele pămîntului)
— 20,15.
e ESCROCII LA MÎNASTIRE — cinemascop : 
FLACĂRA (completare Scrisoare din Germania) — 
14,45; 17. ' ■ .......................
e ALO, JAPONIA !: FLACĂRA (completare Scri
soare din Germania) — 19; 21,
O OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : GRĂDINA VITAN — 20,15.
© MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : 
CRÎNGAȘI — 15.30; 18; 20,30.
8 A DISPĂRUT UN FRAGONARD : PACEA 
(completare Perspectiva în pictură) — 11; 15,45;
18; 20,15. VIITORUL (completare Legenda ciocîr- 
liei) — 15,30; 18; 20,30.
» REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT - cinema
scop : COSMOS (completare De la atom la cristal)
— 11; 15,30; 18; 20,30, CLUBUL UZINELOR „RE
PUBLICĂ" (completare Imprudenții) — 15; 17; 20.

9,00 — Ora exactă. — Cum va fi vremea ? 9,02 
— Gimnastica de dimineață. 9,10 — Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar. - Filmul serial „Me
teor XL-5". — Recreația mare. — Filmul : „Poves
tiri pe lut". 10,45 — Emisiune pentru sate. 12,15 — 
Concert simfonic. 16,00 — Magazin 111. 17,00 —
Aspecte de la Concursul International de atletism. 
Transmisie de la Stadionul Republicii. — Fotbal ; 
Petrolul-Rapid. Transmisie de la Ploiești. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,45 — Interpretul prefe
rat, Muzică populară la cererea telespectatorilor. 
20,00 — De toate... ca la varietăți ! Emisiune mu- 
zical-distractivă cu : Magda Ianculescu, Ileana 
Iliescu, Luminița Dobrescu. Nae Roman, Bimbo 
Mărculescu, Gică Petrescu, Ion Alexe, Dan Spă- 
taru, Nicolae Anton. Romulus Sîrbu, Ionel Banu, 
Alex. Imre. N. Dumitrescu. Ovidiu Stoica, Vasile 
Matei, Puiu Călir.escu, Nicu Constantin, Ovid Teo- 
dorescu, Horia Căciulescu, Vania Levcenko, Ionel 
Dumitru, Titi Niculescu și Orchestra Electrecord. 
20.50 — Filmul artistic : „Giuseppe Verdi" copro
ducție franco-italiană. 22,50 - Revista muzicală 
cu : Surorile Alice si Ellen Kesler, Vico Toriani. 
Llel Babs. Bibi Johns și dansatorii Wiliam Milie 
și Ursula Remoe. 23.15 — Telejurnalul de noapte. 
23,25 — Telesport.
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vremea
Plecarea vicepreședintelui

Consiliului de Miniștri
al R. P. Polone, Zenon Nowak

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
Zenon Nowak, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri âl R. P. Po
lone, președintele părții polone în 
Comisia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare economica, 
care a participat la cea de-a Vl-a 

. sesiune a Comisiei, ce a avut loc 
la București în zilele de 8 și 9 iu
nie.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, oaspetele a fost condus de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte

IERI A ÎNCEPUT IN CAPITALĂ

(Agerpres)

FOTBAL

ETAPA FINALA
A CAMPIONATULUI

CONCURSUL INTERNATIONAL
ATLETIC . . . . . . . . . . . . . . . Funeraliile Otiliei Cazimir

Pe stadionul Republicii din Ca
pitală au început sîmbătă între
cerile concursului internațional a- 
tletic la care participă sportivi și 
sportive din 8 țări: Belgia, Bulga
ria, Cuba, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei, Iugoslavia, Cehoslo
vacia și România. Atleții țării noa
stre au obținut cîteva victorii. Pro
ba de 110 m garduri a revenit lui 
N. Perțea cu timpul de 14”7/10, 
Ileana Szilai s-a clasat pe primul 
loc la 800 m plat cu rezultatul de 
2’07”7/10, W. Sokol a cîștigat proba 
de suliță cu 70,18 m, Șerban Ion 
pe cea de înălțime cu 2,10 m iar 
T. Nagy aruncarea discului cu 
58,28 m (nou record al țării). După 
o întrecere spectaculoasă proba de 
5 000 m plat s-a încheiat cu vic
toria reprezentantului nostru 
Barabas, înregistrat cu timpul 
14’20”6/10.

; . Alte rezultate : masculin : 400 
'plat Diaz Redovaldo (Cuba) 
47”4/10 ; 1 500 m De Hertoghe 
(Belgia) 3’48”7/10 ; lungime : A. 
Pachecho (Cuba) 7,57 m; 100 m plat 
J. Traikov (Bulgaria) 10”5/10. Fe
minin : disc H. Ronfeld (R. D. Ger- * 1 2 

ÎN RUNDA A 14-A A TURNEULUI 
MASCULIN DE ȘAH DE LA MOS
COVA desfășurată aseară, Gheor
ghiu a remizat cu cehoslovacul Filip. 
El a pierdut insă partida întreruptă 
cu Smîslov. Gheorghiu are acum 6,5 
puncte.

IN TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI MONDIAL MASCU
LIN DE BASCHET de la Montevi
deo s-a înregistrat o nouă surpriză 
de proporții : Uruguayul a învins 
cu 58—57 (23—29) Iugoslavia — una 
din principalele pretendente la titlu, 
încurajată frenetic de cei peste 15 000 
de spectatori, echipa Uruguayului a 
p- cticat un joc excelent obținînd o 
prețioasă victorie în ultimele secun
de de joc. Baschetbaliștii iugoslavi 
nu au mai reeditat jocul bun din 
partida anterioară în care învinseseră 
selecționata S.U.A. In cel de-al doi
lea meci, S.U.A. a întrecut Polonia 
cu 91—61 (41—39).

Pe primul loc în clasament a tre
cut echipa S.U.A. cu 9 puncte și un 
coșaveraj
U.R.S.S. și Iugoslaviei care au același 
număr de

LA OSTRAVA A ÎNCEPUT O 
COMPETIȚIE CICLISTĂ pe etape 
la care participă rutieri din 6 țări 
printre care și România. Prima etapă 
desfășurată p_ --- ”—
Bogum (147 km) a fost' cîștigată de 
cehoslovacul Svoboda în 3h27’33”. 
Grlgore (România) s-a clasat pe locul 
9 cu 3h30’41”.

ÎN TURNEUL MASCULIN DE 
ȘAH DE LA LENINGRAD, partidele 
întrerupte s-au încheiat cu următoa-. 
rele rezultate : Korcinoi-Ș.amkovici 
1—0 ; Vesterinen-Doda 1—0 ; Szabo- 
Fuchs 1—0 ; Osnos-Vladimirov 1—0. 
Partidele Osnos-Barcza, Gufeld-Vla- 
dimirov și Taimanov-Șamkovici s-au 
încheiat remiză. în clasament con
duce Korcinoi (U.R.S.S.) cu 12 puncte 
din 15 partide, urmat de Holmov 
(U.R.S.S.) cu 11 puncte, Barcza (Un
garia) cu 9,5 puncte (din 14 partide) 
etc.

REZULTATE DIN TURNEUL DE 
POLO DE LA LVOV : U.R.S.S.-
Cehoslovacia 9—3 (3—0, 2—1, 3—1,
1— 1) ; Iugoslavia-Suedia 8—3 (1—0,
4—0, 2—0, 1—3) ; Ungaria — selecțio
nata orașului Lvov 8—3 (1—1, 2—0,
2- 0, 3-2).

COMPETIȚIA CICLISTĂ „ROUTE 
DE FRANCE" a fost cîștigată anul 
acesta de englezul Derek Harisson, 
urmat de francezul Rene Grelin la 
1’46”. Ultima etapă, Bonifacio-Pro- 
priano (81 km) a revenit lui Francis 
Ducreux în 2hl4’43”.

REZULTATE DIN SEMIFINALELE 
TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA MANCHESTER : 
simplu bărbați : Davidson (Austra
lia) — Battrick (Anglia) 6—0, 6—4 ; 
Ruffels (Australia) — " ' ”
Zeelandă) 6—2, 3—6, 
femei : Bueno (Brazilia) 
(S.U.A.) 6—1, 6—2 ; Krantzcke (Aus
tralia) — O’Neill (Australia) 6—4,
3—6, 7—5 ; dublu bărbați : Davidson, 
Roche (Australia) — A..2—
Bengtsson (Suedia) 6—3, 6—4 ; " _. 
per, Crealy (Australia) — I’.—, 
hews (Anglia) 7—5, 6—3.

ÎN SEMIFINALELE COMPETIȚIEI 
DE TENIS PENTRU „CUPA DA
VIS" (zona europeană), la Heast- 
bourne, echipa Spaniei conduce cu
2—1, în meciul cu Anglia. Santana și 
Arilla au învins cu 7—5, 12—10. 6—4 
pe Sangster. Wilson. La Paris. Africa 
de sud conduce cu 3—0 în întîlnirea 
cu Franța și nu mai poate rata califi
carea. Echipa Africei de sud va în- 
tîlni învingătoarea din meciul An- 
glia-Spania,

superior selecționatelor
puncte.

pe ruta Trszinec-Novy a

Q

Fairlie (Noua
6—4 ; simplu 

Eisel

Andersson, 
" ' ; Coo
lies, Matt-
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al Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții române în Comisia 
guvernamentală româno-polonă de 
colaborare economică, precum și de 
alte persoane oficiale. Au fost de 
față membri ai ambasadei R. P. 
Polone la București.

La încheierea lucrărilor sesiunii, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
oferit o masă în cinstea oaspetelui 
polonez.

mană) 51,12 m ; ștafeta- 4X100 m
R. F. a Germaniei 45”5/10 ; 100 m 
plat Karin Frusch (R. R a Germa- • 
niei) ll”8/10. - ............... .

Concursurile continuă astăzi de 
la ora 17.

Răsfoind presa străină

defavorabilă statelor producă- 
care sînt tocmai cele aparținînd 
a treia. Dar nici vorbă de așa

Ieri, pe velodromul .. . 
loc primele probe ale campionatului 

de pistă al Capitalei

în continuă creștere

Dinamo au avut

(Urmare din pag. I)

Uni- 
al al- 
scăzut 
indis- 

care 
antre-

parcursul desfășurării 
și mai ales în fina- 
cînd lupta pentru

chise. Există numeroase cazuri 
cînd jucători de prima categorie ■ 
vin și pleacă de la. antrenamente... 
cînd vor și cum vor, însoțiți doar 
de protestul timid și tînguit’dr .al 
antrenorilor. Poziția cod.așă a' unor 
formații ca C.S1M.S. Iași, Politeh
nica Timișoara,., U. T. Arad, 
versitatea Cluj, jocul lor (șl 
tor formații) de’ nivel tehnic 
sînt o consecință firească a 
ciplinei, a neseriozității cu

’ jucătorii respectivi privesc 
namentele.

Pe întreg 
campionatului 
Iul acestuia, 
titlu sau pentru evitarea retrogra
dării devenise mai acerbă, am 
asistat Ia un noian de fapte inad
misibile — ieșiri violente care 
periclitau integritatea corporală a 
adversarilor, la manifestări huliga
nice, atitudini grosolane la adresa 
arbitrilor, proteste și vociferări 
față de deciziile acestora. S-au sem
nalat chiar cazuri cînd arbitrii au 
fost pur și simplu fugăriți pe teren 
de jucători.

Astfel de manifestări au fost bine 
cunoscute de vechea conducere a fe
derației, mai mult s-au desfășurat 
sub privirile observatorilor federali 
trimiși să asiste la toate jocurile din 
țară, dar ele nu au determinat reacția 
cuvenită.

Federația de fotbal are un 
organ de specialitate chemat tocmai 
să vegheze la înrădăcinarea și respec
tarea spiritului de disciplină și între
cere sportivă pe terenuri. Acesta 
este Comisia de disciplină a F.R.F. 
Trebuie spus cu toată claritatea că 
activitatea acestui organ-cheie a fost 
cu totul nesatisfăcătoare. în loc să 
îndeplinească rolul unui instrument 
ferm, să sancționeze prompt și dras
tic abaterile și manifestările nespor
tive, în așa fel încît elementelor cer
tate cu morala sportivă să le piară 
cheful de asemenea manifestări, să 
îndepărteze și să curețe terenurile de 
sport de prezența vreunui huligan cu 
tricou de sportiv, această comisie a 
avut o activitate moale și nevolni
că, gelatinoasă, acționînd întotdeauna 
tardiv și ezitant, sub duhul unei 
așa-zise blîndeți, care de fapt nu a 
făcut decît să-i încurajeze pe scan
dalagii. Iar Biroul federal nu numai 
că a patronat acest spirit, dar a și in
tervenit în repetate rînduri în sensul 
reducerii și mai mult sau chiar 
anulării amărîtelor de măsuri luate 
— atunci cînd le lua — respectiva 
comisie.

Pe la comisia de disciplină a tre
cut, tot timpul anului, un torent de 
rapoarte ale arbitrilor și obser
vatorilor, care consemnau, de la o 
etapă la alta, noi și noi acte nespor
tive. Cu toate acestea, în tot. cursul 
campionatului, comisia de disciplină

Ieri în țară : Vremea a fost 
în general instabilă în Maramu
reș, Crișana, Transilvania, Ba
nat și vestul Munteniei, Unde 
cerul â prezentat înnorări mal 
accentuate și au căzut averse 
de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. în celelalte regiuni, 
cerul a fost variabil. Vîntul a 
suflat slab pînă lă potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 14 grade la Cîmpina și 26 
grade la Viziru. în București : 
Vremea s-a răcit. Cerul ă fost 
variabil, în primă parte a zilei, 
cînd au căzut averse de ploaie. 
In cursul după-amiezii cerul a

A1 49-lea campionat al țării 
noastre se încheie astăzi, odată cu 
etapa a 26-a. Mai mult ca de obi
cei, acest sfîrșit de competiție 
trezește un mare interes, căci la 
drept vorbind astăzi se va hotărî 
cîștigătoarea campionatului. Me- 
ciurile-clieie, de care depinde cîș- 
tigarea titlului, vor avea loc la 
Ploiești și București ; în timp ce 
rapidiștii, actuali lideri și cei mai 
avantajați în obținerea tricourilor 
de campioni (au două puncte 
avans și un golaveraj superior), 
întîlnesc formația Petrolul pe tere
nul acesteia, în Capitală, dina- 
moviștii încearcă, într-un meci 
ușor (cu U.T.A.), să profite de un 
eventual eșec al liderilor.

Celelalte cinci partide ale ulti
mei etape sînt de mică impor
tanță, întrucît, din cîte se știe, 
la cbada clasamentului apele s-au 
limpezit — C.S.M.S. și Politeh-

MIINE, START
Cupa Voința" la a XIl-a ediție
Peste 60 de alergă

tori — rutieri frun
tași din România, 
Austria, Bulgaria, Po
lonia și Ungaria — vor 
lua startul mîine în 
cursa de fond „Cupa 
Voința", competiție de 
tradiție și de mare re
putație în ciclismul ro
mânesc. Ieri, comisia 
de organizare ne-a co
municat că la întrece
re participă cluburile 
O.R.B.-Viena, Septem- 
Vri-Sofia, Start-Varșo- 
via, Spartacus-Buda- 
pesta și cluburi din 
București (Steaua. Dl-

namo, Voința, Olimpia) 
din Brăila, Brașov etc. 
Dată fiind popularita
tea ciclismului de șo
sea și pentru a-i sti
mula pe iubitorii artei 
fotografice, organiza
torii inițiază cu acest 
prilej și un concurs de 
fotografii, avînd ca te
mă aspecte din „Cupa 
Voința".

Traseul, după cum 
am mai anuntat, mă
soară peste 1 000 km 
— 8 etape, în 7 zile : 
București—Brașov (172 
km), Brașov—Odorhei

n-a aplicat moi o sancțiune cu ade
vărat drastică. Sînt grăitoare din a- 
cest punct de vedere „sancțiunile” 
derizorii acordate după abaterile să
vîrșite de unii jucători în etapa des
fășurata la 28 mai. Venind după în- 
fringerea de la Ziirich, după măsu
rile1 luate de federație, aceste așa-zise 
„sancțiuni" nu ilustrează altceva de
cît că la comisia de disciplină stăruie 
concepția anacronică a toleranței și 
cocoloșirii manifestărilor nesportive, 
care au costat și costă atît de mult 
fotbalul nostru. Un jucător (Ion Țur- 
can), care s-a făcut vinovat, nici mai 
mult, nici mai puțin decît de lovirea 
unui arbitru, a fost pedepsit cu... 
suspendarea pe două etape, cînd în 
alte țări asemenea sancțiune se acor
dă pentru o simplă atitudine nepoli
ticoasă față de arbitru ! Jucători care, 
confundînd terenul de sport cu mai

și disciplină
danul, și-au lovit adversarii cu pum
nul în obraz sau le-au „secerat" 
gleznele fără ca măcar să aibă pre
textul fazei de joc, fără ca aceștia 
să fi avut mingea, au fost... suspen
dați pe o etapă. Dacă așa se petrec 
lucrurile cu comisia de disciplină a 
Federației să ne mai mirăm că la 
nivelul regiunilor sau raioanelor co
misiile locale de disciplină au ajuns 
de fapt iluzorii, fiind neluate în sea
mă de nimeni ?

în ce privește modul de funcțio
nare a comisiei, nu ne putem expli
ca, totodată, de ce ar fi strict obli
gatorie prezența, la ședințele acestei 
comisii, a antrenorilor care — punînd 
mai presus interesele înguste, de 
echipă, față de cele generale ale fot
balului nostru — se situează, inva
riabil, pe pozițiile unor „avocați", 
căutînd să minimalizeze actele cele 
mai nesportive ale jucătorilor „lor", 
înșirîndu-le „părțile pozitive" și 
transformînd ședințele comisiei în 
spectacole tragi-comice. F.R.F. și co
misia ei de disciplină, a cărei com
ponență ar necesita o reexaminare, 
trebuie să înțeleagă că a sunat cea
sul unor măsuri energice și drastice 
pentru redresarea fotbalului și că 
aceasta impune ruperea hotărîtă cu 
practicile cocoloșirii greșelilor — și 
deci ale încurajării lor tacite.

Atrage atenția că în ultimul 
au început să devină tot mai 
vente sancțiunile cu aplicarea 
zisei „legi Bâranger", potrivit că
reia pedeapsa nu se efectuează 

timp 
frec- 
așa-

devenit senin. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a atins 23 de 
grade.

Timpul probabil pentru 12, 13 
și 14 iunie. în tară : Vreme ră
coroasă și instabilă, la începu
tul intervalului, apoi în amelio
rare ușoară. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi locale, mai 
ales sub formă de averse. Vîn
tul va sufla potrivit. Tempera
tura staționară la început, apoi 
în creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, 
iar maximele între 16 și 26 de 
grade. în București : : Vreme 
ușor instabilă și răcoroasă, la 
începutul .intervalului, .'apoi în 
ușoară ameliorare. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vîntul va sufla 
potrivit. Temperatura în scădere . 
la început, apoi în creștere 
ușoară.

nica fiind irevocabil retrogradate 
în categoria B.

Programul complet al etapei 
este următorul : PLOIEȘTI Pe
trolul — Rapid ; BUCUREȘTI 
(stadionul 23 August, de la ora 
15,30) Progresul — Universita
tea Craiova, Dinamo — U.T.A.; 
PITEȘTI Dinamo — Universi
tatea Cluj ; CONSTANȚA Farul 
—Steaua ; IAȘI C.S.M.S. — Stea
gul roșu ; TIMIȘOARA Politeh
nica — Jiul.

Televiziunea va transmite me
ciul Petrolul — Rapid (cu înce
pere din jurul orei 17,30), iar ra
diodifuziunea a anunțat că, în 
cadrul emisiunii „Sport și muzi
că", crainicii săi vor prezenta 
aspecte de la toate partidele eta
pei. Transmisia se va face pe pro
gramul I, începînd de la ora 
16,45.

(148 km), Odorhei — 
Tg. Mureș (105 km), 
Tg. Mureș — Acătari — 
Tg. Mureș (contratimp 
individual, 40 km), Tg. 
Mureș—Cluj (107 km), 
Cluj—Sibiu (170 km), 
Sibiu—Călimănești (104 
km), Rîmnicu Vîlcea— 
București (174 km).

Plecarea în prima 
etapă se va da la ora 
12,30 din fața sediului 
U.C.E.C.O.M. (Calea 
Plevnei), urmînd ca 
startul tehnic să aibă 
loc la ora 13, de la 
aeroportul Băneasa.

imediat, ci la săvirșirea unei even
tuale noi abateri. Cu alte cuvinte, 
pe lingă faptul că măsurile disci
plinare sînt îngăduitoare și pline de 
spirit „samaritean" se recurge și 
la amînarea aplicării lor ! Astfel 
de acte de „supraîngăduință" au fost 
destinate în special unor jucători din 
echipele ce candidau la locuri frun
tașe în clasament : este însă misiunea 
federației să țină seama de asemenea 
interese de club ? Nu-i limpede că o 
echipă ce dorește să cîștige campio
natul trebuie să realizeze aceasta 
prin întrecere sportivă dreaptă, lo
ială ? Dacă jucătorii se fac vinovați 
de abateri pentru care merită sus
pendări — atunci descompletarea 
echipei îi privește ; lor înșile le re
vine răspunderea, nu altcuiva.

Un rol hotărîtor în întărirea dis
ciplinei și a sportivității fotbaliștilor 

îl au cluburile. Din păcate, trebuia 
arătat că marea sau chiar covîrșitoa- 
rea majoritate a cluburilor înțeleg să 
manifeste o atitudine de împăcare cu 
abaterile de la normele disciplinei și 
ale vieții sportive a unor jucători. 
Situîndu-se mereu pe poziția obse
sivă a cuceririi de victorii imediate 
în detrimentul perspectivelor’fotba
lului românesc, cluburile mențin în 
echipă pe indisciplinați, tăinuiesc a- 
bateri grave săvîrșite de aceștia, 
intervin pe cele mai năstrușnice căi 
spre a-i absolvi sau a le atenua pe
depsele, desfășoară în acest scop 
eforturi neobosite și cu adevărat 
demne de o cauză mai bună.

Conducerile celor mai multe clu
buri nu s-au ridicat la înțelegerea 
faptului că tolerînd actele de indis
ciplină ale unor jucători, oricît ar 
fi aceștia de talentați, de „promiță
tori", nu fac altceva decît să contri
buie la ratarea perspectivelor de 
afirmare a unor sportivi, la irosirea 
talentului lor — o dată cu prejudi
cierea intereselor fotbalului. S-a 
ajuns pînă și la asemenea situații hi
lare cînd conducerile unor cluburi au 
anunțat public, cu surle și trompete 
„măsuri drastice" pe care apoi ele 
însele le-au revocat precipitat — 
așa cum au procedat C.S.M.S.-Iași, 
Crișul Oradea, Dinamo București etc. 
Ce autoritate își mai poate conserva, 
în asemenea condiții, conducerea clu
bului sau antrenorul în fața acelor 
jucători certați cu morala sportivă 
care nu așteaptă decît o fisură spre

O DELEGAȚIE 
GUVERNAMENTALĂ" ȚT 
româna a plecat

LA DESCHIDEREA TÎRGULUI 
INTERNAȚIONAL’ 
DE LA POZNAN

O delegație guvernamentală, con
dusă de Ion Marinescu, 
industriei metalurgice, 
sîmbătă seara în Polonia, 
participa la deschiderea 
internațional de la Poznan.

ministrul 
a ..blocat.’™^ 
pentru a
Tîrgului

PLECAREA MINISTRULUI
JUSTIȚIEI AL R. P. UNGARE

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala ministrul justiției al Repu
blicii Populare Ungare, dr. Korom 
Mihaly, care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația ministru
lui justiției. La plecare, pe aeropor
tul Băneasa, oaspetele a fost condus 
de Adrian Dimitriu, ministrul justi
ției, Stelian Nițulescu, președintele

luat ră- 
Cazimir, 

prestigiu, 
a litera- 
corpului

Locuitorii lașului și-au 
mas bun de la Otilia 
poetă și prozatoare de 
personalitate de seamă 
turii noastre. Prin fața 
neînsuflețit, depus în hc^ul Casei 
de cultură a tineretului din Iași, 
s-a perindat o mare mulțime, care 
a adus un ultim omagiu poetei..

Sîmbătă, la adunarea de doliu, 
au luat parte reprezentanți ai 
Uniunii Scriitorilor, ai organelor 
locale de partid și de stat, oa
meni de cultură și artă, numeroși 

cetățeni, studenți, elevi.
Evocînd personalitatea dispăru

tei, prof. univ. Gavril Istrate, pre
ședintele Comitetului regional pen
tru cultură și artă, decanul Fa
cultății de filologie a Universității 
din Iași, a spus : „încredințați că 
literatura ei a contribuit din plin 
nu numai la modelarea conștiinței 
cetățenești, ci și la formarea noas
tră ca oameni, a arătat vorbitorul, 
ne vom strădui ca, de la catedră, 
să-i fixăm locul cuvenit în rîn- 
dul creatorilor de cultură și de 
literatură națională".

Din partea Uniunii Scriitorilor a 
vorbit Ion Horea, secretar al uniu- 

Nu putem evoca atmosfera

Depunerile la C. E. C

In primele cinci luni ale anului 
economiile bănești personale ale popu
lației date în păstrare la C.E.C. au 
marcat o importantă creștere.

Edificator în această privință este 
faptul că soldul economiilor 
lației de la orașe și sate a fost 
mai a.c. cu 12,7 la sută mai mare 
decît cel existent la 1 ianuarie a.c.

In mediul sătesc creșterea soldului 

a se manifesta tot mai reprobabil pe 
terenurile de sport ?

Desigur, este de înțeles în cazul fot
balului și al sportului în general „pa
triotismul local" ; apare cu totul fi
resc ca antrenorii și conducătorii unui 
club, cetățenii unui oraș, simpatizantii 
unei echipe să-și susțină formația 
favorită. Este însă inadmisibil ca a- 
ceasta să orbească într-atît pe con
ducătorii locali ai mișcării sportive și 
chiar cadre de răspundere ale vieții 
locale — directori ai întreprinderilor, 
președinți de sfaturi populare, acti
viști de partid — încît să le diminue
ze spiritul de obiectivitate și de răs
pundere cetățenească, pe care le ma
nifestă în alte domenii, să admită în
călcări ale principialității, subiecti
vism și părtiniri care provoacă un 
rău imens fotbalului, sportului.

Mult mai multă fermitate în stîr- 

pirea manifestărilor antisportive se 
cere din partea arbitrilor. Realitatea 
este că și arbitrii jocurilor de fotbal 
s-au înfundat în climatul de „tole
ranță" văzînd că, în fapt, autoritatea 
lor de conducători suverani ai în
trecerilor nu a fost apărată de fede
rație, că față de ei sînt permise ieșiri 
scandaloase. A devenit extrem de 
rară eliminarea de pe teren a jucă
torilor, chiar cînd aceștia săvîrșesc 
abateri dintre cele mai grave. Ne 
amintim că la un meci disputat în 
Capitală, pentru un simplu gest de 
nepolitețe (aruncarea mingii în tri
bună, după ce jocul fusese oprit), ar
bitrul bulgar l-a eliminat pe dinamo- 
vistul Nunweiller VI. Arbitrii1 noștri - 
însă tolerează sau se mulțumesc să 
împartă nesfîrșite „avertismente" ju
cătorilor care se fac vinovați de fap
te mult mai reprobabile — își păl- 
muiesc partenerii de întrecere, le a- 
duc injurii sau chiar îi bruschează pe 
ei înșiși ! Ne întrebăm oare ce trebuie 
să săvîrșească vreun astfel de „spor
tiv" ca arbitrul să-și ia inima îi> 
dinți și să-1 scoată imediat afară de 
pe teren ?

Pe lîngă manifestările de indisci
plină la antrenamente sau pe sta
dioane, în fața publicului, trebuie 
curmate și abaterile de la viața spor
tivă. Tînărul care se consacră acti
vității sportive este obligat să ducă o 
viață corespunzătoare ; lui nu-i sînt 
permise nici un fel de abuzuri sau 
comportamente dezonorante. Or. știut 
este că o serie de fotbaliști, chiar și

Asociației juriștilor din Republica 
TȘocraltetă România. A fost de față

Jozsef Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei. — ------------

CECIL H, KING
A PĂRĂSIT CAPITALA

Sîmbătă a părăsit țara dl. Ce
cil ■'•H. King, președintele Societății 

International Publishifig Corpora
tion Ltd., director la Banca Angliei, 
care, împreună cu soția, a vizitat 
Republica Socialistă România, Ta 
invitația Ministerului Afacerilor 
Externe, între 3 și 10 iunie a.c.

în timpul vizitei în țara noastră, 
dl. Cecil H. King a fost primit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R. Dl. 
King a avut, de asemenea, întreve
deri la conducerile unor ministere 
și instituții centrale, și împreună cu 
soția a făcut o vizită pe litoral. 
Doamna Ruth King a vizitat insti
tuții social-culturale din București. 

(Agerpres)

cercului „Vieții Românești", cunos
cută nouă, celor mai tineri, numai 
din memorii sau din povestirile al
tora, a spus el, fără ca gîndul să 
nu zboare spre strălucitoarea pre
zență a Otiliei Cazimir. Cu discre
ție și modestie, poeta a dus pînă 
la capăt o operă plină de dragoste 
pentru trecutul, prezentul și viito
rul acestui pămînt, operă ce va fi 
mereu solicitată".

După adunarea de doliu, corte
giul funebru s-a îndreptat spre ci
mitirul „Eternitatea". Aici, a vor
bit prof. univ. Constantin Ciopraga, 
membru în Biroul Uniunii Scriito
rilor, directorul revistei ieșene 
„Cronica". „Amintirea Otiliei Ca
zimir, a subliniat el, va stărui 
mai ales în memoria sutelor de 
mii de copii din toate colțurile țării 
care, citind versurile ei, au deschis 
ochii spre miracolele lumii. Ima
ginea luminoasă, de o imensă pu
ritate, a Otiliei Cazimir, a încheiat 
vorbitorul, va rămîne mereu vie 
în memoria orașului nostru, și a 
noastră, a tuturor.

în fața mormîntului, poetul ie
șean Horia Zilieru a recitat ver
suri din creația Otiliei Cazimir.

(Agerpres)

depunerilor pe librete de economii 
și obligațiuni C.E.C. a fost în pri
mele cinci luni ale acestui an cu 
peste 46 milioane lei mai mare decît 
cea realizată în aceeași perioadă a 
anului trecut.

Numărul libretelor de economii a 
crescut în perioada 1 ianuarie — 31 
mai 1967 în total cu 228 073 din care 
78 064 în mediul sătesc.

dintre cei care compun loturile re
prezentative, pot fi văzuți de nenu
mărate ori în postură de cheflii, noc
tambuli, scandalagii. Prezența lor este 
cu adevărat sistematică nu pe tere
nuri la antrenamente, ci la restau
rante și barurile de noapte, în com
pania sticlelor de băuturi alcoolice. 
Firește, în astfel de condiții, cu acu
mularea oboselii petrecerilor noctur
ne, cu reflexele diminuate de con
sumul de alcool, nu mai poate fi 
vorba de perfecționarea măiestriei 
fotbalistice.

Conducerile unor cluburi trec cu 
vederea asemenea fapte, le privesc 
blajin și părintește, considerindu-le 
„greșeli ale tinereții" ; ele uită însă 
că fapte ca acestea sînt incompatibile 
cu normele sportului de performantă 
și duc inevitabil la degradarea sporti
vilor respectivi. E cît se poate de 
semnificativ cazul lui Todor, fotbalist 
talentat, fost component al echipei 
naționale, care, dedîndu-se beției, a 
ajuns o adevărată epavă socială. De-a 
dreptul incalificabilă este comporta
rea portarului echipei piteștene, Co- 
man, care a ajuns să se prezinte la 
un meci în stare de ebrietate, încît — 
după cum se relata — „se clătina în 
poartă ca o trestie bătută de vînt". 
Iar acesta s-a văzut apoi desemnat 
în postura de eventual component al 
echipei naționale pentru meciul cu 
Italia — de parcă ne-am propune să 
ne întrecem cu italienii nu în fotbal 
ci în consumarea sticlelor de vin !

într-o competiție fotbalistică dis
ciplina, sportivitatea sînt mult în- 
rîurite de publicul spectator. Fără 
îndoială, este cît se poate de normal 
ca publicul să-și încurajeze echipa 
favorită ; despre rolul pozitiv pe 
care-1 pot avea asemenea încurajări 
ș.-a mai scris în coloanele ziarului 
nostru după primul meci cu Elveția. 
Dar a fi „suporter” înflăcărat al unei 
echipe nu înseamnă nicidecum alte
rarea atmosferei sportive. Nu sînt 
rare cazurile cînd publicul spectator 
imprimă el însuși jucătorilor o stare 
de tensiune și nervozitate, huiduind 
pe una din. echipe chiar de la intra-

Hunedoara, Brăila și chiar la Bucu
rești. A devenit o practică uzuală, 
considerată ca normală, un fel de 
regulă, nescrisă dar generală a cam
pionatului, că avantajul terenului 
propriu să însemne pentru echipa 
gazdă nu sprijinul moral furnizat 
prin încurajările publicului local, ci 
„dreptul și permisiunea de a juca 
dur împotriva oaspeților". în astfel 
de împrejurări, arbitrii sînt și ei 
timorați, dind decizii care — trebuie 
recunoscut deschis — nu de puține 
ori au un caracter părtinitor, uni
lateral — favorizînd echipele gazdă. 
Este elocvent un asemenea indiciu 
că aproape 90 la sută din totalul 
loviturilor de la 11 m dictate în acest 
campionat au fost acordate forma
țiilor ce jucau pc teren propriu. Cu 
alte cuvinte, echipele gazdă benefi
ciază de regulă de un dublu avantaj 
— „dreptul" de a juca dur, plus 
cadoul unor goluri ca sigure. Pînă 
cînd se va tolera perpetuarea a- 
cestui „obicei al terenurilor", care 
frizează flagrant noțiunile elemen
tare de 
Faptul 
este ea 
te, nu 
ochilor 
încălcării sportivității. ■

De curînd, pe stadionul Politeh
nica, unii suporteri ai echipei ce 
poartă numele unui institut de în- 
vățămînt superior au provocat un 
asemenea scandal monstru încît timp 
de 80 de minute după terminarea 
meciului arbitrul jocului, grav ame
nințat, n-a putut părăsi terenul — 
pentru aceasta fiind necesară inter
venția organelor de miliție. Oricare 
ar fi nemulțumirile unei echipe față 
de calitatea arbitrajului, oricare ar 
fi obiecțiile jucătorilor și indiferent 
dacă sînt ele justificate sau nu, ase
menea procedee rămîn inadmisibile.

Este cît se poate de fals rațio
namentul unor conducători de clu
buri că „sînt neputincioși în fața pu
blicului" ; experiența unor cluburi 
și foruri locale stă mărturie : la 

_______ ____ _ ___ ____ __ _ Craiova, de exemplu, unde într-o
rea ~pe teren ; starea de îhvrăjbire ......perioadă atmosfera creată de public
oarbă, de fanatism pătimaș a unor 
spectatori se transmite imediat din 
tribună1 p'6 gazon, punînd paie pe fo
cul încordării firești a întrecerii; A- 
semenea incitatori n-au ce căuta pe 
stadioane ca fiind tocmai adversarii 
jocurilor de calitate, ca potrivnici 
acțiunii de redresare a fotbalului.

Cu ocazia unor atitudini nespor
tive din partea publicului s-au dictat 
suspendări de terenuri; însă astfel _ 
de măsuri au fost foarte rare și nu
mai în situații ieșite cu totul din 
comun. Din cîte se constată, pe o 
serie de stadioane atmosfera din tri
bune face de-a dreptul imposibilă 
desfășurarea normală a meciului. In- 
tr-o tensiune foarte încărcată s-au 
desfășurat și încă se mai desfășoară ' 
meciuri din categoria B Ia Galați,

OITAÎI

Leman. 
întrunit 
anima- 

anumite 
schim- 
a fost

In momentul de față la Geneva — 
unde recent s-au încheiat negocierile 
clin cadrul rundei Kennedy, ajun- 
ginduse la o < înțelegere între parti- 
cipanții la acordul G.A.T.T. cu privire 
la o reducere, în medie cu 38 la sută, 
a taxelor vamale — au loc dezbateri 
asupra repercusiunilor pe care recen
ta înțelegere le va avea în țările afla
te în curs de dezvoltare. Revista tu
nisiană „IEUNE AFRIQUE" discer
ne următoarea situație pentru aceste 
din urmă țări:

Cea mai mare tîrguială comercia
lă din istorie — runda Kennedy — 
s-a încheiat pe malul lacului 
Această negociere, care a 
cincizeci și patru de state, 
te de dorința de a-și acorda 
reduceri de taxe vamale în 
hui unor serioase avantaje 
dominată de înfruntarea dintre ame
ricani și europenii din Piața comună. 
Din această cauză țările „lumii a 
treia" au fost oarecum uitate. Ele au 
trebuit să ridice tonul, pentru a se 
face auzite. La ce pot ele să se aș
tepte de la o reducere cu 38 la sută 
în medie a taxelor vamale asupra ma
jorității produselor ?

Cînd au început în mod oficial ne
gocierile de la Geneva, în mai 1964, 
principalii protagoniști au înscris prin
tre principiile lor generale «nerecipro- 
citatea pentru țările slab dezvoltate». 
Aceasta însemna că orice concesiu

ne făcută între ei s-ar repercuta în 
mod automat asupra țărilor lumii a 
treia, fără a li se cere ceva în schimb. 
Un cadou frumos I Deci, țările lumii 
a treia urmau să beneficieze de avan
tajele acordate de țările industriali
zate altor țări industrializate. Redu
cerea taxelor vamale ar fi aplicabi
lă și în cazul lor. Reducerea respec
tivă ar deveni reală peste cinci ani, 
acesta fiind termenul prevăzut pen
tru punerea în aplicare a acordului. 
Ea nu ar fi deloc de neglijat și fiecare 
așteaptă de la reducerea de taxe va
male un efect binefăcător asupra co
merțului mondial. Pentru anumite state 
slab dezvoltate însă, acordul de la Ge
neva nu înseamnă mare lucru ; este 
cazul statelor africane și malgașe a- 
sociate la Piața comună. Deși benefi
ciază de un statut special, statele în 
curs de dezvoltare nu cîștigă nimic 
din reducerile rundei Kennedy, care 
ating tarife ce nu se referă la ele, cel 
puțin în relațiile lor cu Piața comună. 
Or, aceasta absoarbe, bunăoară, 84 la 
sută din exporturile Senegalului, 83 la 
sută din cele ale Camerunului. Țările 
africane asociate vor fi deci cîștigătoare 
în comerțul lor pe alte piețe.

Reprezentanții statelor subdezvoltate 
au sperat că, la Geneva, se va aborda 
în mod indirect într-un fel sau altul 
problema schimburilor, adică prețurile 
materiilor prime actualmente în evo
luție 
toare, 
lumii 
ceva.

In realitate, negocierile au fost pur
tate între marile grupuri...".

imparțialitate și sportivitate? 
că pe rînd fiecare echipă 

însăși cînd gazdă, cînd oaspe- 
justifică deloc închiderea 
în fata acestui carusel al

impieta asupra jocului, de la un timp 
datorită 
zatori — 
de marș 
buchete 
ambelor
Și sportivitatea au fost restabilite 
atît pe teren cît și în tribune.

Cultivarea și dezvoltarea continuă 
a unei poziții ferme în vederea asi
gurării sportivității' trebuie să fie o 
permanentă preocupare, deopotrivă a 
federației, a comisiei sale de spe
cialitate, a conducerilor de cluburi, 
a antrenorilor și sportivilor înșiși, a 
tuturor acelor care îndrăgesc și vor 
să sprijine cu adevărat cel mai 
popular dintre sporturi.

măsurilor luate de organi- 
intrarea echipelor în sunete 
sportiv, pionieri care oferă 
de flori înaintea jocului 
formații etc. — disciplina
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4Șeful misiunii de observatori ai O.N.U. a comunicat: MOSCOVA

Va avea loc ședința

de luni a Consiliului

IzraeluB și Siria au acceptat 
măsurile practice in vederea 
încetării focului

ministerial ai C.E.E.?
forțele patriotice

NEW YORK 10 (Agerpres). — Intr-un raport adresat sîmbătă seara 
secretarului general al O.N.U., U Thant, șeful misiunii de observatori ai 
O.N.U. in Palestina, generalul Odd Bull, a făcut cunoscut că Izraelul și 
Siria au acceptat măsurile practice propuse de el în vederea aplicării 
complete și absolute a încetării focului — relatează agenția France 
Presse.

Măsurile practice propuse de generalul Bull sînt următoarele : resta
bilirea postului de control al Comisiei mixte de armistițiu siriano-izrae- 
liene de la Kuneitra, cu începere de sîmbătă orele 17,15 G.M.T.; dislo
carea unor observatori pe linia de frontieră de partea siriană, cu înce
pere de la 11 iunie ; dislocarea unor observatori pe linia de frontieră de 
partea izraeliană, în regiunea lacului Tiberiada, începînd din aceeași zi.

In încheierea raportului se menționează că celor două părți Ii se 
va aduce la cunoștință că încetarea focului trebuie să fie completă și 
absolută.

NEW YORK 10 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate al O.N.U., întrunit 
vineri la 23,21 (G.M.T.) într-o sesiune 
de urgență, a ascultat o informare a 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, despre aplicarea de părțile beli
gerante din Orientul Mijlociu a noii 
rezoluții cu privire la încetarea focului. 
Consiliul a constatat că în ciuda me
sajelor primite din partea guvernelor 
sirian și izraelian în care se anunță că 
au dat ordine de încetarea focului, 
ostilitățile totuși au continuat.

Consiliul a chemat ambele părți să 
colaboreze cu observatorii O.N.U. pen
tru respectarea hotărîrii de încetare 
a focului.

La deschiderea ședinței Consiliului 
de Securitate de sîmbătă dimineață, 
convocat la cererea Siriei, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a dat ci
tire rapoartelor primite din partea ge
neralului Odd Bull, șeful statului ma
jor al organismului de supraveghere în 
Palestina, și din partea șefului Comi
siei mixte de armistițiu izraelo-siriană. 
Aceste rapoarte afirmă că forțele izrae
liene au cucerit orașul sirian Kuneitra 
și înaintează spre Damasc, în timp ce 
bombardamentele au continuat în re
giunea de nord, a lacului Tiberiada.

Reprezentantul Siriei, George To- 
meh, a cerut Consiliului de Securitate 
să ordone retragerea trupelor agresoare 
izraeliene în spatele liniilor de armis
tițiu și instituirea de sancțiuni împo
triva Izraelului, care, a spus el, este 
mandatat în agresiunea sa de puterile 
imperialiste.

Sprijinind declarațiile reprezentantu
lui Siriei, Nikolai Fedorenko, repre
zentantul U.R.S.S., a cerut Consiliului 
de Securitate să ia măsuri imediate 
pentru a opri și condamna agresiunea 
izraeliană împotriva Siriei.

Reprezentantul izraelian a negat ac
țiunile desfășurate de armatele țării 
sale.

Reprezentanții U.R.S.S., Bulgariei și 
Republicii Mali au insistat asupra ca
racterului alarmant al raportului pri
vind bombardarea Damascului.

U Thant a dat citire mai multor 
rapoarte ale generalului Odd Bull, 
înaintate la diferite ore, din care re
ieșea confuzia deosebită în aprecierea 
situației, dar constatau că bombarda
mentele continuă asupra colinelor de 
la estul lacului Tiberiada și pe malul 
Iordanului ; „Damascul a fost bom
bardat de aviația izraeliană" ; există in
dicații ferme că localitatea siriană Ku
neitra a fost ocupată de trupele izrae
liene, dar aceasta este imposibil de 
confirmat.,

La propunerea reprezentantului 
Franței, Consiliul de Securitate și-a

suspendat lucrările pentru ca membrii 
săi să poată studia rapoartele lui Bull 
sosite la O.N.U.

După o pauză, Consiliul de Secu
ritate și-a reluat lucrările. Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a dat ci
tire unui nou raport primit din partea 
generalului Odd Bull, șeful misiunii 
O.N.U. de supraveghere a armistițiu
lui în Palestina, în care acesta in
formează că în cursul dimineții de 
sîmbătă avioane izraeliene au efec
tuat raiduri asupra capitalei siriene, 
în această ședință, reprezentantul 
Izraelului a anunțat că în acel mo
ment generalul Odd Bull discută cu 
ministrul apărării al Izraelului, Moshe 
Dayan, aranjamentele pentru o înce
tare completă a tuturor ostilităților.

N. Fedorenko, reprezentantul 
U.R.S.S., a cerut să fie luate măsuri 
hotărîte pentru oprirea agresiunii 
izraeliene și a subliniat că guvernul 
de la Tel Aviv trebuie să fie con
damnat potrivit normelor dreptului 
internațional cu toată severitatea.

Luînd cuvîntul, reprezentantul Ior
daniei a semnalat că izraelienii pro
cedează la alungarea populației arabe 
din partea iordaniană pe care o ocu
pă și a cerut consiliului să ia mă
suri de urgență pentru a opri aceste 
acțiuni. Reprezentantul Etiopiei a de
clarat că trebuie să se recomande o 
atitudine umanitară față de popu
lația civilă și prizonierii de război.

La închiderea ședinței, secretarul 
general, U Thant, a dat citire unui 
raport al generalului Odd Bull a- 
nunțînd măsurile luate pentru intra
rea în vigoare la ora 16,30 GMT a 
încetării focului, cu desfășurarea de 
observatori ai O.N.U. Data ședinței 
următoare va fi anunțată de pre
ședinte după consultări.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Con
ducătorii partidelor comuniste și mun
citorești și ai guvernelor din Republica 
Populară Bulgaria, Republica Socialis
tă Cehoslovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, Republica Populară 
Polonă, Republica Populară Ungară și 
U.R.S.S. au adoptat o declarație cu pri
vire la evenimentele din Orientul A- 
propiat.

în declarație se arată că situația 
creată, ca urmare a agresiunii Izraelu
lui, este rezultatul cîrdășiei anumitor 
forțe imperialiste, în primul rînd din 
S.U.A., împotriva statelor arabe. Decla
rația afirmă solidaritatea față de lupta 
dreaptă a popoarelor arabe și con
damnă agresiunea izraeliană.

„Datoria Organizației Națiunilor U- 
nite, se spune în declarație, este să 
condamne pe agresor. Dacă Consiliul 
de Securitate nu va adopta măsurile 
de rigoare, statelor care nu-și vor fi 
făcut datoria ca membri ai Consiliului 
de Securitate le va reveni o grea răs
pundere".

în încheiere, în declarație se arată : 
Dacă guvernul Izraelului nu va înceta 
agresiunea și nu va retrage trupele 
dincolo de linia de armistițiu, statele 
socialiste, semnatare ale acestei decla
rații, vor face tot ce este necesar pen
tru a ajuta popoarele țărilor arabe să 
dea o ripostă hotărîtă agresorului, să-și 
apere drepturile legitime, să stingă fo
carul războiului în Orientul Apropiat, 
să restabilească pacea în această re
giune".

II. R. S. S. și Cehoslovacia 
au rupt relațiile 
diplomatice cu liraelul

MOSCOVA 10 (Agerpres).— La 
10 iunie, ambasadorului Izraelului 
în U.R.S.S. i-a fost înmînată o notă 
a guvernului sovietic în care se a- 
rată printre altele : „Guvernul so
vietic declară că din cauza conti
nuării agresiunii din partea Izrae
lului împotriva statelor arabe și a 
încălcării grosolane de către acesta 
a hotărîrilor Consiliului de Secu
ritate, guvernul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste a adoptat 
hotărîrea de a rupe relațiile diplo
matice dintre Uniunea Sovietică și 
Izrael".

PRAGA 10 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Ceteka, la 10 iu
nie, însărcinatului cu afaceri ad-inte- 
rim al Izraelului la Praga i-a fost 
remisă o notă a M.A.E. al R.S.C. în 
care se arată că guvernul Republicii 
Socialiste Cehoslovace a hotărît rupe
rea relațiilor diplomatice cu Izraelul.

FRANZ MUHRI, PREȘEDINTELE P.C. DIN AUSTRIA:

„Toate problemele litigioase trebuie
rezolvate pe calea negocierilor"
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CAIRO 10 (Agerpres).— Preșe
dintele Adunării Naționale a Re
publicii Arabe Unite, Anwar El 
Sadat, a dat citire scrisorii pe care 
(i-a adresat-o sîmbătă Gamal. Abdel”. 
Nasser prin care acesta aduce la 
cunoștință că a renunțat la hotă- 

, rîrea de .a,.dgmișip.aa, djjiJE(uncția de
" președinte al R.A.U. Arăfmd ca 
motivele care au dictat această ati
tudine sîpt îrițemeiate, președintele 
Nasser afirmă în scrisoare că a h'o- 
tărît. să rămînă în locul pe care 
poporul vrea să-L ocupe „pînă la 
sfîrșitul perioadei care va permite 
să fie eliminate sechelele agresiu
nii". Președintele Nasser a precizat 
în scrisoarea sa că această ultimă- 
hotărîre a fost luată în urma cere
rilor formulate de „masele popu
lare din R.A.U.. și de popoarele 
națiunii arabe". -• ••

CAIRO 10' (Agerpres)?;'^ Ziarul de 
seară „Al Masa", care apare la- Cairo, 
a făcut cunoscut că Adunarea Na
țională a R.A.U. a aprobat în -una
nimitate proiectul de lege care îi a- 
cordă președintelui Gamal Abdel 
Nasser toate împuternicirile necesare 
pentru mobilizarea completă a popu
lației și restabilirea potențialului mi
litar și politic al țării.

Potrivit ziarului londonez „The 
Times", ministrul de externe al Fran
ței, Couve de Murville, a anunțat că 
nu va participa la lucrările de la 
Luxemburg ale Consiliului ministerial ■ 
al C.E.E., care vor avea loc săp- 
tămîna viitoare. Cu acest prilej ar 
urma să se dezbată cererea Marii Bri
tanii de aderare la Piața comună. 
Couve de Murville a trimis o scri
soare oficială în acest sens.

Cotidianul londonez lasă să se înțe
leagă că întîlnirea de luni 12 iunie0) 
de la Luxemburg s-ar putea să nu mai

loc. Un purtător de cuvînt bel-aibă
■gian ;a. declarat că:, guvernul său a 
avansat 0 nouă propunere ca întîl
nirea să se țină la 20 iunie, iar în 
cazul că reprezentantul Franței nu 
va putea sa participe nici atunci gu
vernul belgian va sugera și alte în
tâlniri pînă cînd ministrul de exter
ne al Franței va fi dispus să participe.

°)întîlnirea de la 12 iunie a fost 
hotărîtă la sugestia guvernului bel
gian, recenta întîlnire a „celor șase" 
nereușind să abordeze cererea brita
nică.

SAIGON. Bilanțul atacului 
declanșat în noaptea de vineri 
spre sîmbătă de forțele patrio
tice sud-vietnameze asupra o- 
rașului Pleiku și a instalațiilor 
militare ale acestuia se ridică 
la 26 morți și 103 răniți în rîn- 
dul trupelor americano-saigo- 
neze, anunță France Presse.

Pleiku, aflat pe platourile înalte, 
este capitala provinciei cu același 
nume, unde se află statul major al 
celei de-a doua regiuni tactice 
americano—sud-vietnameze. Acfiu- 
nea, precizează corespondentul a- 
genfiei France Presse, a constat din 
atacuri simultane cu folosirea mor- 
tierelor împotriva a trei obiective

distincte : centrul de antrenament 
al unor trupe guvernamentale, o 
tabără americană și un depozit a- 
merican de camioane, toate si
tuate în orașul Pleiku sau în apro
pierea lui.

• Din New York s-a anunțat 
că 129 de specialiști în proble
mele Extremului Orient care 
lucrează la Universitatea Har
vard au dat publicității o decla
rație în care condamnă politica 
agresivă a S.U.A. în Vietnam și 
cer încetarea imediată a bom
bardamentelor americane împo
triva R.D. Vietnam. Semnatarii 
deolarației reprezintă patru cin
cimi din numărul total al spe
cialiștilor în problemele Extre- ' 
mului Orient de la Harvard.

fără în- 
Vietna-

CORESPONDENȚA DIN HANOI 
DE LA ADRIAN IONESCU

de neclintit

’ '■■■■'

In luptă pentru revendicările lor, muncitorii întreprinderii metalur
gice belgiene „Germain Augle" au ocupat atelierele

AZ ALEGER

Sicilienii sînt chemați astăzi, 
a șasea oară de la crearea re
giunii cu statut special Sicilia, 
pentru a-i alege pe cei 90 de 
membri ai adunării regionale. 
Candidații la fotoliile din Pa
lazzo dei Normanni din Paler
mo — 809, dintre care 15 femei 
— sînt înscriși pe 80 de liste 
diferite.

După o intensă campanie elec
torală, care a încetat vineri 
noaptea, problemele pe care le

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA

DE LA NICOLAE PUICEA

cine cunoaște 
de spirit a po- 
hotărîrea și erois- 

care-și apără pă- 
patriei știe de la 
că speranțele agre- 

nu se vor înfăptui

starea 
porului, 
mul cu 
mîntul 
început 
sorilor i 
niciodată.

La Hanoi sosesc 
trerupere vești din 
mul de sud. Forțele patrio
tice, sub conducerea Fron
tului Național de Eliberare 
își înmulțesc atacurile îm
potriva intervenționiștilor a- - 
mericani și a marionetelor 
lor, provocîndu-le grele 
pierderi. Zilele trecute, Co
mitetul Central al F.N.E. a 
dat publicității un comuni
cat în legătură cu rezulta
tele militare înregistrate în 
perioada de iarnă-primăva- 
ră (octombrie 1966 — apri
lie 1967). Iată bilanțul pier
derilor suferite de agresori:

2 005 avioane americane 
agresoare au fost doborîte 
în R. D. Vietnam, dintre 
care ultimele patru la 10 
iunie, în urma atacării unor 
zone dens populate din cen
tru! și din apropierea ora
șului Hanoi.

Așadar, peste 2 000 de nave 
aeriene-pirat ale forțelor ar
mate americane nu s-au 
mai reîntors la bazele lor 
din Vietnamul de sud, Tai- 
landa sau pe cele 13 port
avioane aflate în apele viet
nameze. Potrivit unor date 
statistice, mai puțin de ju
mătate din numărul piloți- 
lor acestor nave au încer
cat” să” se ' salveze îndrep- 
tîndu-și aparatele ’lovite spre 
largul ‘' filării," ' pentru a fi. 
culeși după prăbușire de 
navele S.U.A. care patru- 
l'ea.ză de-a lungul coastelor. 
Dar peste 1000 de avia
tori au fost luați prizonieri 
sau și-au pierdut viața. în 
ce privește pagubele mate
riale suferite de agresori, se 
apreciază că valoarea to
tală a acestor avioane dis
truse — însumând nu 
puțin de 40 de tipuri — se 
ridică Ia circa 4 miliarde de 
dolari.

împreună cu ceilalți co
respondenți străini, sînt 
martor zi de zi al atacu
rilor aeriene ce urmăresc 
distrugerea celor mai vita
le centre și obiective eco
nomice, transformarea în 
ruine a orașelor și satelor, 
masacrarea populației civile 
— toate acestea în vederea

paralizării vieții țării, în spe
ranța deșartă că R. D. Viet
nam va fi obligată să ac
cepte condițiile impuse de 
agresori. în acest scop 
S.U.A. au concentrat o 
treime din forțele aeriene 
aflate în zona Pacificului, 
în fiecare 24 de ore asu
pra R. D. Vietnam se în
treprind 300—400 de rai
duri, iar cantitatea de bom
be aruncate lunar asupra di
feritelor obiective se ridică 
la 70—80 de mii de tone.

Iată cum descrie unul din 
piloții americani capturați, 
Charles Tanner, misiunea pe 
care a primit-o de a lovi 
regiuni populate. Instrucțiu
nile, declară el, mi-au fost 
date în cabina ofițerilor de 
pe nava „Coral Sea" de că
tre colonelul B. Sevilla din 
statul major al Divizionului 
de portavioane nr. 7. El 
ne-a spus că trebuie intensi
ficate atacurile contra R.D. 
Vietnam pentru a demoraliza 
populația. Tactica noastră — 
a declarat colonelul — con
stă în primul rînd în a a- 
runca bombe brizante in ju
rul satelor. Aceasta va cau
za multe pierderi în rîndul 
populației. Cei neatinși se 
vor refugia în sat. Dacă ei 
vor ajunge la adăposturi, 
napalmul îi va scoate de a- 
colo, și atunci se vor lansa 
bombe cu bile. Această me
todă va realiza o nimicire 
completă.

A demoraliza populația, 
a-i infringe voința de luptă 
— aceasta urmăresc agreso-

175 000 de militari ina« 
scoși din luptă

1 800
4 000
340 de tunuri
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zentanții partidului comunist, ai 
P.S.I.U.P. și ai altor forțe de 
stînga angajate în campania e- 
lectorală au solicitat votul ale
gătorilor pentru crearea unei 
majorități de stingă în adunarea 
regională, care să ducă la bun 
sfîrșit opera de renaștere a Si- 
ciliei. Din programul lor răzba
te ideea că Sicilia poate și tre
buie să-și ocupe locul ce i se 
cuvine între regiunile dezvol
tate ale țării numai parcurgînd 
transformări structurale de or
din economico-social. Votul de 
la 11 iunie — se spune în apelul 
adresat alegătorilor sicilieni de 
către comitetul regional al 
P.C.I. — trebuie să fie un vot 
pentru pace, pentru unitatea 
stîngii, pentru un viitor demo
cratic al Siciliei.

avioane distruse 
vehicule militare

mai Semnificația majoră a a- 
cestor cifre este subliniată 
de o altă informație trans
misă de agențiile de presă: 
generalul Westmoreland, co
mandantul suprem al forț 
lor americane din Vietna
mul de sud, a cerut ca pînă 
la sfîrșitul anului efectivul 
trupelor americane (în pre
zent de peste 450 000) să 
fie sporit pînă la 600 000. 
Eșecul contraofensivei lan
sate de intervenționiști în 
sezonul uscat este recunos
cut chiar și la Washington. 
Atît operațiunile de mare 
anvergură lansate în acest 
sezon cît și planurile de așa- 
zisă. „pacificare" au eșuat 
Forțele 'patriotice își adap
tează tactica' în funcție de 
condițiile specifice ale climei 
și vegetației vietnameze, pu- 
nîndu-1 pe dușman în impo
sibilitate de a utiliza cu efi
ciență întregul său dispozi
tiv militar: atacurile cu 
trupe regulate sînt îmbina
te cu acțiuni fulger, ambus
cade. în această perioadă 
au fost organizate zilnic cir
ca 2 000 de atacuri pe în
tregul cuprins al Vietnamu
lui de sud.

în nord, ca și în sud, în
tregul popor al Vietnamu
lui își vădește eroismul, vo
ința de neclintit de a infrin
ge agresiunea și a-și afirma 
dreptul sacru de a fi stăpîn 
deplin pe destinele sale.

înfruntă azi Sicilia au ieșit încă 
o dată clar în evidență. In pri
mul rînd, așa cum a reieșit din 
discuțiile candidaților și ale re
prezentanților conducerii diferi
telor partide, pe prim plan se 
pune dezvoltarea economică și 
socială a insulei, mult rămasă 
în urmă față de alte regiuni ale 
Italiei. Zilele trecute, presa con
semna că locuitorii din Patti, 
Salemi, Ulmi au refuzat buleti
nele de vot, pentru că nu mai 
pot să trăiască „fără apă pota
bilă, lumină electrică, poștă și 
drumuri". Experiența celor 20 
de ani de administrație demo- 
crat-creștină prezintă în mod 
cert „lacune și contradicții".

Pe de altă parte, evenimen
tele din Orientul Apropiat au in
trodus o notă dramatică în con
fruntarea pozițiilor. Este știut 
că pe insulă se află baze navale 
și aeriene ale N.A.T.O. și ameri
cane care, departe de a da un 
sentiment de securitate sicilie
nilor, sînt apreciate ca un butoi 
cu pulbere lingă casele lor. De 
aceea, părerile ca Sicilia să aibă 
exclusiv rolul de punte de uni
re între țările bazinului medite
ranean în vederea dezvoltării 
cooperării și înțelegerii între 
popoare au găsit o largă ade
ziune.

Reprezentanții tuturor parti
delor au fost unanimi în apre
cierea că Sicilia are nevoie de 
schimbări profunde și cît mai 
repede cu putință. Repre-

In ciuda bombardamentelor, traficul continuă în R. D. Vietnam datorită muncii pline de 
abnegație a echipelor de voluntari care repară drumurile și podurile

VIENA 10. — Corespondentul A- 
gerpres P. Stăncescu. transmite: La 
Viena a avut loc o conferință a Parti
dului Comunist din Austria. în legătură 
cu situația politică din țară. Franz 
Muhri, președintele partidului, g ana
lizat unele aspecte ale vieții politice 
interne în urma formării guvernului 
exclusiv de reprezentanți ai Partidului 
populist, ocupîndu-se în mod amănun
țit și de situația economică.

Președintele P.C. din Austria s-a 
referit, de asemenea, pe larg la eve
nimentele din Orientul Apropiat. El 
a respins, în mod principial, ideea 
războiului preventiv și a subliniat că 
nici unui stat nu trebuie să i se per
mită dreptul de a purta un asemenea 
război. Referindu-se la faptul că co
muniștii austrieci au salutat apelul de 
încetare a-focului adreșat.d,e,jConsi- 
liul de Securitate și ’-s-au —pronunțat 
pentru aplicarea întocmai, pînă la 
capăt, de către ambele părți belige- ■ rrj Eh E3 rsj El

... răHt(Ta"acestm'-reznh1ții-,--Mtthri-a-suUJ.,_.,—taxcsx H xsaato, pSL m 831^^580 tfiMfiIț tative -în-vederea-unei.-soluții, trainice I .‘.î 1H Ea NgU Ha eu ’’upui '-eii FW' 68 xa&av'tas’aa W na K9 KSH b9 6a ™ v3S
a problemelor litigioase." Sărțiua jgqj f £_____ .muJF__ .... ___
sirii”unei baze pentru *d rreglemențarb g 
pașnică de durată trece în felul ă- I 
cesta pe primul plan.

Pentru stabilirea unei păci trainice i 
în Orientul Apropiat, a^ratătuioihirij. 
torul, este necesar ca toate stateleȚ 
beligerante să respecte în mod necon- .

■ diționat apelul Consiliului de Secuii
- - O.N.U. pentru încetareâ-«|
'-imediață a focului. Toate problemeîeȘ.

litigioase trebuie să fie' rez<ȚttțULte.. ț4e"| 
călea negocierilor fie direct' "între | 
părțile în litigiu, fie prin intermediul . 
O.N.U., respingînd <fflce formă de I 
folosire a forței. Problema folosirii | 
strîmtorii Tiran, a menționat în cori- . 
tinuare Franz Muhri, trebuie, de a- I 
semenea, rezolvată în mod pașnic, | 
fără folosirea forței. Statele arabe .

•»

trebuie să recunoască în mod necon
diționat dreptul la existență și invio
labilitatea teritorială a statului izrae
lian.. Același lucru trebuie să-l facă 
și Izraelul față de statele arabe. A- 
ceasta presupune retragerea tuturor 
trupelor de pe teritoriile străine, pre
cum și renunțarea generală la re
vendicări teritoriale.

•• -Recentele evenimente din Orientul 
Apropiat! a spus președintele P.C. 
din Austria, confirmă din nou vechea 
lecție că naționalismul, antisemitismul 
și fanatismul religios reprezintă un 
mediu prielnic pentru război și, în 
consecință, trebuie combătute în mod 
energic de către toate părțile.

Conferința a adoptat o rezoluție 
privind situația internațională.

H Represiuni împotriva opoziției în 
Bolivia H Ciocniri de stradă la 
Pusan

Noul președinte al Soma
liei, Abdirashad Aii Shermarke, ales 
de Adunarea Națională, a totalizat 70 
de voturi, față de 50 obținute de Aden 
Abdullah Osman, actualul președinte.

în urma dedarârii stării de asediu, în Bolivia 
au fost operate peste 150 de arestări. Printre deținuți figurează con
ducători sindicali și ai organizațiilor studențești, membri ai Miș
cării naționale revoluționare și ai Partidului național revoluționar 
de stînga. Vineri, la minele Oruro, Huanuni, Catavi, Sigloveinte și 
San Jose a fost declarată o grevă de 24 de ore împotriva măsuri
lor autorităților.

Alegerile legislative din 
Coreea de sud. feudul demo
crat republican al președintelui Pak Ci- 
jan Hi a obținut în cadrul alegerilor 
legislative 130 de locuri, din cele 175 
ale Adunării Naționale. Partidul de-

mocrat, principala grupare de opoziție, 
a obținut 44 de locuri. (France Presse}.

Circa 1 000 de studenți au ma
nifestat sîmbătă pe străzile ora
șului Pusan împotriva falsificării re
zultatului alegerilor legislative. în
tre poliție și studenți au avut loc 
ciocniri.

UN SCHIMB DE PĂRERI în 
probleme ale coordonării planuri
lor economice a avut loc sîmbătă, 
cu prilejul primirii de către Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
a lui Nikolai Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al 
U.R.S.S.

Plenara C.C. al P.P.R.M. 
care s-a deschis la 10 iunie la Ulan 
Bator discută probleme legate de Con
gresul uniunilor agricole, care urmează 
să aibă loc în R. P. Mongolă, precum și 
o serie de alte probleme.

SPENCER TRACY A ÎNCETAT 
DIN VIATĂ sîmbătă. Cunoscutul ac
tor de cinema american a murit în 
urma unei crize cardiace, în vîrstă 
de 67 de ani. El tocmai terminase 
un film unde juca alături de Katha
rine Hepburn. în îndelungata sa 
carieră, Spencer Tracy a apărut în- 
tr-un mare număr de filme. între 
care „Bătrînul și marea", „Muntele", 
„Procesul maimuțelor'', „Procesul de 
la Nurenberg" ș.a.
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