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ATRACTIVE

SPORT
rugbi : Dinamo București 
a cîștigat „Cupa 
campionilor europeni"

,,Dinamo a meritat pe deplin vic
toria. Nu ne-am așteptat la un joc 
atît de valoros. Felicitări — aceas
ta a fost aprecierea d-lui Pierre 
Fondecave, conducătorul echipei 
franceze, la încheierea celui de-al 
doilea meci Dinamo București — 
Sporting Union Agen din finala 
„Cupei campionilor europeni" la rug
bi. Strîngînd mîinile învingătorilor, 
căpitanul și antrenorul oaspeților, 
cunoscutul internațional Lacroix, s-a 
exprimat, lapidar, în același sens.

Intr-adevăr, performanța echipei 
Dinamo — cucerirea trofeului în prin
cipala competiție europeană inter- 
cluburi — este întrutotul meritată 
chiar la scorul categoric de 18—0. 
Dinamoviștii (antrenați de maestrul 
emerit al sportului D. Ionescu) 
au reușit de-a dreptul să im
presioneze prin maniera în care 
au învins una dintre cele mai pu
ternice reprezentante ale rugbiului 
francez. Poate mai mult decît victo
ria în sine trebuie remarcat jocul 
deschis și variat al dinamoviștilor, 
puterea lor de mobilizare în fața unor 
adversari reputați pe arena interna
țională și care, în plus, învinseseră 
la Agen cu un scor (12—0) ce le atră
gea, aproape în unanimitate, pronos
ticul de cîștigători siguri ai tro
feului.

Abordînd întîlnirea cu multă vi
goare și dezinvoltură, dinamoviștii 
i-au obligat pe oaspeți, încă din pri
mele minute, la un joc defensiv. După 
ratarea cîtorva situații bune de a 
înscrie, în minutul 10 Nica a trans
format cu precizie o lovitură de 
pedeapsă de la peste 40 m : 3—0, scor 
ce s-a menținut pînă la pauză.

Sfătuiți, probabil, de către antre
norii lor să renunțe la excesul de 
„forță", după pauză atît gazdele cît 
șl oaspeții au practicat un joc curat,

oferind celor cîteva mii de amatori 
de rugbi din tribunele Stadionului 
Dinamo satisfacția unui spectacol de 
rară frumusețe. Deși în inferioritate 
numerică (Stoica accidentat grav, a 
părăsit terenul), bucureștenii au 
dominat, amenințînd necontenit bu
turile adverse, fie prin acțiuni rapide 
ale liniei de treisferturi, fie prin 
executarea a numeroase „dropgoluri", 
dintre care unul a întîlnit bara. In 
timp de numai zece minute, dinamo
viștii au înscris tot atîtea puncte 
prin încercările spectaculoase reali
zate de Coravu și Dragomir, trans
formate de Nica și, respectiv, Giu- 
giuc. Pînă aproape de final, tabela 
de marcaj a rămas neschimbată, 
deși au existat de ambele părți multe 
ocazii favorabile. Cu puțin înainte 
de încheierea partidei, insistentul 
Dragomir a urmărit un balon ajuns 
în terenul de țintă advers și, sub 
privirile stupefiate a doi apărători 
francezi, a înscris o nouă încercare. 
Transformarea executată de Nica 
din unghi dificil, a pecetluit scorul 
final de 18—0.

Deși a condus foarte bine partida 
din punct de vedere tehnic — dovadă 
că nici una din deciziile sale n-a 
stîrnit proteste — arbitrul P. Nicu- 
lescu a greșit lăsînd neavertizate și 
nesancționate duritățile comise de 
ambele părți în prima repriză.

Au juoat următoarele formații: 
DINAMO BUCUREȘTI : Baci.u, Ior- 
dăchesou, Stoica — Ene, Țuțulanu — 
Rășoanu, Zlătoianu, Fugigi — Leonte, 
Giugiuc — Coravu, Nica, Dragomi- 
rescu, Dragomir — Dăiciulescu.

S. U. AGEN : Lassere, Malbet, 
Lagicwski — Fort, Viotto — Sitjar, 
Biemouret, Zani — Laoroix, Razat — 
Pommies, Sabathc, Grnppi, Fausto — 
Pechambert.

Constantin ANI

Foto : R. Costin
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Tudor 
dintre 
istoria 
dumi-

semnalu- 
anunțînd 
sărbăto- 
au asis-

chimiști din cetatea chimiei 
la porțile Craiovei, constructori 
nave, petroliști, mineri, ostași 

ofițeri ai forțelor noastre arma- 
pionieri, elevi și studenți.

Pe cîmpia Padeșului, dominată de 
monumentalul obelisc ridicat pentru 
cinstirea memoriei viteazului slu-

decît cel

neagră do cărți interzise

(Continuare în pag. a IV-a)(Continuare în pag. a Il-a)

Pen- 
mă- 
sint

Dar 
pînă și subdezvoltarea se împarte 
între țări „privilegiate" și altele.

i-ar

cu cîteva întrebări tovarășului Con-

cercetînd. planurile de 
ale unor organizații

lua

(Continuare în pag. a III-a)

METODE SPECIFICE,

was

Convorbire cu tovarășul Constantin LACATUȘU
secretar al Comitetului regional Bacău al P.C.R.

In rîndurile tinerilor din uzinele, satele, școlile, Instituțiile 
regiunii Bacău activează o puternică organizație a Uniunii 
Tineretului Comunist cu aproape 116 000 de membri. în le
gătură cu felul cum îndrumă organizațiile de partid acti
vitatea organizațiilor U.T.C., cum sînt ajutate acestea să 
înlăture formele rigide, anacronice, neatractive în munca cu 
tineretul, ne-am adresat 
stantin Lăcătușu.

— Se vorbește cu tot mai multă 
insistență despre metode tinerești, 
forme tinerești. V-am ruga să vă 
■mriți cîteva clipe asupra acestor 

'yoțiuni, să ne arătați cum se con
cretizează ele în preocupările ac
tuale ale organizațiilor de partid, 
în activitatea lor politico-educa- 
tivă desfășurată printre tinerii din 
regiune.

— Strădania de a descifra aceste 
noțiuni și de a le face tot mai viabi
le în activitatea cu tineretul capătă 
în ultimul timp o pondere tot mai 
accentuată în preocupările organelor 
și organizațiilor noastre de partid și 
de U.T.C., pe toate eșaloanele. Ne 
călăuzim în această privință după în
drumările cuprinse în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al VIII-lea al U.T.C., 
cuvîntare în care se sublinia necesi
tatea ca organizația de tineret „...să-și 
îmbunătățească continuu formele or
ganizatorice și metodele de lucru co
respunzător necesităților vieții noi, tot 
mai dinamice, a tineretului, preocu
părilor variate, specifico fiecărei cate
gorii de tineri". Aceste preocupări au 
stat, de altfel, în centrul atenției 
noastre și cu prilejul plenarei lărgite 
din martie 1967 a comitetului regio
nal de partid, în cadrul căreia s-a a- 
nalizat modul cum organele și orga
nizațiile de partid conduc și îndrumă 
munca în rîndurile tineretului din 
raza lor de activitate. Cu prilejul a- 
cestei binevenite analize s-a arătat că 
multor activiști și membri de partid 
le este tot mai limpede că în munca 
de educare a tineretului nu-și pot 
găsi loc generalitățile și abstracțiile, 
că tineretul nu agreează frazele seci 
sau umflate, deopotrivă de găunoase, 
că el vrea să i se vorbească sincer, 
deschis, concret, de la inimă Ia inimă, 
așa cum se adresează de fiecare dată 
tineretului conducerea superioară a 
partidului nostru. Nu întîmplător toc
mai Ia Piatra Neamț și Tg. Neamț, 
unde organele de partid și de U.T.C. 
s-au străduit să se apropie mai mult 
de viața cotidiană a tineretului, ast
fel de „metode educative" anoste, 
plicticoase, precum lectura unor in
terminabile referate sau conferințe, au 
fost înlocuite cu forme mai vii, cu 
priză mai directă la conștiința și sen
sibilitatea tinerilor, ca : întîlnirile cu 
membri de partid din ilegalitate, 
activiști de partid, de stat, din eco
nomie, care, expunînd sau răspunzînd 
la întrebări, lămuresc competent și 
accesibil probleme însemnate ale vie
ții noastre politice, economice, socia
le; organizarea diferitelor concursuri 
menite să sporească interesul pentru 
însușirea profesiunii, pentru îmbogă
țirea orizontului tehnico-științific, de 
cultură generală etc.

Trebuie să arătăm însă că nu s-a 
făcut nici pe departe tot ceea ce e 
necesar și posibil în vederea investi
gări: aprofundate a universului sufle

tesc, a nevoilor și intereselor reale ale 
tinerilor. Se vorbește mult despre ti
nerețe și tineresc. Dar știm noi oare 
cu adevărat ce reprezintă acest „ti
neresc" în înțelesul contemporan al 
noțiunii ? Oricît de mare ar fi bună
voința fiecăruia dintre noi, activiști 
de partid și de U.T.C., aria noastră 
de cunoaștere este fatal limitată la 
experiența personală și la experiența 
unui grup destul de restrîns de ti
neri pe care avem putința să-i ob
servăm nemijlocit. Folosind un ter
men din domeniul sociologiei concre
te, putem oare considera acest „eșan
tion social* ca deplin edificator ? Fără 
îndoială că nu 1 După părerea mea, 
se impune să depășim faza în care 
atribuiam noțiunilor de „tineret", „ti
nerețe", „tineresc" un sens global, ab
stract, nediferențiat, nenuanțat. E ne
apărat necesară studierea științifică, cu 
metode sociologice modeme, a gustu
rilor și dorințelor autentice, a preocu
părilor reale care definesc universul 
lăuntric al tineretului zilelor noastre. 
Această investigație trebuie desfășura-

tă la diferite niveluri și în felurite stra
turi ale tineretului, ținînd seama de 
profesii, locuri de activitate, medii în
conjurătoare și mai ales de vîrste.

Sînt sigur că studenții Institutului 
pedagogic din Bacău, mai ales cei din 
facultățile cu profil umanist, ar 
parte cu entuziasm la o asemenea ac
tivitate cu caracter obștesc, care 
ajuta chiar într-una din direcțiile prin
cipale ale pregătirii lor profesionale : 
cunoașterea îndeaproape a psihologiei 
tinerilor pe care mîine-poimîine vor 
avea sarcina să-i instruiască și să-i 
educe. în consecință, ne propunem ca 
în viitorul apropiat — poate chiar la 
începutul noului an universitar —■ să 
îndrumăm comitetul regional U.T.C. 
în inițierea unui asemenea studiu so
ciologic complex cu ajutorul unor e- 
chipe de studenți și, eventual, cerînd 
și sprijinul unor specialiști de la fo
rurile centrale științifice de resort.

— Aminteați înainte, pe bună 
dreptate, de depășirea fazei „glo
bale" în considerarea noțiunii de 
tineret, de necesitatea nuanțării și 
diferențierii. După cum am con
statat, 
muncă „
U.T.C. din regiune, adunările ti
nerilor au cam aceleași teme ori
unde s-ar desfășura. E de ajuns să 
schimbi termenii de „producție" 
sau „productivitate a muncii" cu 
aceia de „situație la învățătură" 
sau „recolte obținute la hectar" 
pentru ca referatele să semene ca 
două picături de apă...

Victor BTRLĂDEANU

LOGICA

î

La „Vatra 
haiducilor

ce vă evocă un han 
și nu un han oarecare 
ci unul care se chea
mă „Vatra haiduci
lor" ?...« Recitiți-l pe 
Sadoveanu, răsfoiți-l 
pe Ion Ghica, revedeți 
pânzele lui Sava Hen- 
țiu, Grigorescu sau 
Aman...

Instantaneu, imagi
nația, memoria noas
tră gastronomică, viti
colă, folclorică, litera
ră s-au mobilizat și 
s-au ridicat la un uni
son de slavă, închinat 
autorilor inițiativei de 
a restaura prestigiul 
hanului nostru tradi
țional, de a-l face 
principala răscruce de 
ispite, la răscrucea 
drumurilor turistice.

Lîngă Turnu Seve
rin, în pădurea Criha- 
la, a apărut de cîteva 
zile un asemenea han. 
Auzisem despre el 
multe, încă de la Cra
iova — hanul e întot
deauna izvorul legen
delor — drept care 
ne-am îndreptat în 
„goana cailor", cu sa
cul bucuriei deschis.

Pădurea Crihala este 
un cadru îneîntător, 
un fermecat parc na
tural, pus de multă 
vreme la îndemâna 
severinenilor, ca o a- 
nexă a „orașului gră
dină". E locul de ar
mindeni, de cînd se 
știe, iar de cîțiva ani 
e locul destinderii zil
nice pentru zeci și sute 
de oameni. S-au tăiat 
alei, s-au împrăștiat 
pretutindeni bănci și 
scaune pliante, au a- 
părut tonete și 
chioșcuri cu dulciuri și 
răcoritoare, într-un 
cuvînt e o plăcere 
să-ți petreci cîteva

ceasuri aici. Recent 
s-a construit chiar și 
o cabană, cu câteva 
odăi de dormit, s-a or
ganizat de asemenea o 
tabără de corturi.

Dar hanul ?... Semn 
bun : ne-au întîmpinat 
un cor de baritoni și 
bași — berbecii care 
behăiau așteptînd fri
garea, zarvă de stru
ne și de orătănii, cu- 
curiguri de cocoși, 
chiar și cîteva chiui
turi. Lelițe cu catrința 
în brîu, în costume 
artizanalo - industriale, 
purtau căni de lut cu 
băutură și talgere cu 
mititei; haiduci de o- 
peretă mînuiau țepu
șele cu frigărui sau 
aduceau la mese pîine 
caldă. Deci, bune și 
rele, dintru început ! 
Dar hanul ?...

O curioasă și inex
plicabilă viziune arhi
tecturală a transfor
mat ceea ce știam a fi 
han — din cărți, din 
gravuri, din amintire 
— în cele ce urmează : 
o hală cît un hangar 
de aeroport, cu pereți 
din placaj sparți de 
zeci de ferestre. In in
terior, dușumea — nu 
din bolovani, nu din 
cărămidă, nu din blănl 
de fag măcar, ci de 
ciment I Tavanul, 
din 
lele 
sau 
tot 
sau 
imitație 
părțile 
imitație de covor olte
nesc, zugrăvit în duco. 
Vatra ? Un șemineu de 
berărie austriacă. Gră
tarul ? O construcție 
asemănătoare. Și pen
tru ca totul să capete

un aer folclorico-rus 
tic, încăperea a fost 
literalmente înecată 
în pseudo-marame 
pseudo-ștergare, pseU' 
do-covoare, pseudo 
lăvicere, într-un pseu 
do al industriei artir 
zanale de cel mai ca
ricatural stil. Nu lip
sesc tablourile înfășu
rate în marame. Nu 
lipsește tonomatul — 
ce-i drept, fără mara
me, dar scaunele — 
scaune ciobănești su
pradimensionate, ca să 
meargă cu mesele 
„Comlemn !" — sînt de 
asemenea tapițate cu 
țesături pseudo.

Meniul ? Tot pseudo, 
începînd cu vinul me- 
tabisulfit și isprăvind 
cu puiul la frigare, 
scos atunci din frigi
der, altul 
ales pentru a fi sacri
ficat. Bună ceapa, sa
rea, telemeaua da 
vaci; fără cusur sifo
nul, apa minerală, o- 
lăria în care se ser
vește.

Dar hanul ?

CRAIOV A. Pe cîmpia Padeșului, 
de unde cu 146 de ani în urmă au 
pornit la luptă pandurii lui 
Vladimirescu, înscriind una 
cele mai glorioase pagini din 
poporului nostru, s-au adunat
nică, încă de cu zori, în mare nu
măr, locuitori ai Gorjului, ai satelor 
și orașelor din toată Oltenia, pen
tru a participa la marea sărbătoare 
populară închinată evocării răscoalei 
din 1821.

Au venit la Padcș locuitori din 
Vladimiri, strănepoți ai vestitului că
pitan de panduri, iar împreună cu ei 
au poposit în cîmpie orășeni, con
structori ai locomotivelor Diesel elec
trice, 
de 
de 
și 
te,

fer de la Vladimiri, au răsunat so
lemne trei acorduri intonate de o 
fanfară militară, asemenea 
lui de luptă panduresc, 
deschiderea manifestărilor 
rești. Miile de participant
tat la prezentarea unui evocator mo
ment dramatic intitulat „In cîmpia 
soarelui". Armoniile unei doine ol
tenești de vitejie s-au așternut pes
te cîmpie, rapsozii au început apoi să 
depene vechi balade populare evo- 
cînd faptele vitejești de arme ale 
străbunilor noștri, jertfa și lupta lor 
de veacuri pentru libertate naționa
lă și socială. In aceeași atmosferă 
solemnă, interpretul slujerului din 
Vladimiri a dat citire proclamației.

S-au dezlănțuit apoi jocul, cîntecul 
și voia bună. Flăcăii s-au întrecut în 
bărbătești trînte și alergări pe cai, 
pe estradele din zăvoaiele de lingă 
apa Padeșului formații artistice au 
interpretat jocuri și datini pandu- 
rești, dansuri și cîntece ale locului.

TOLERANȚE
„Oameni sîntem"?
Atunci oameni să 
fim!

Greșit înțelese, toleranța, 
generozitatea sînt cărți de 
vizită ale slăbiciunii, ale 
lipsei de principialitate. în 
rîndurile de față vreau să 
mă refer la „oamenii de 
inimă" care se strecoară 
uneori în comisii de recep- 
ționare a unor blocuri noi 
de locuințe. Respectiv la 
cei care au făcut parte din 
comisia ce a recepționat 
blocul G-6 din cartierul 
Socola-Nicolina. Această 
recepție s-a făcut cu lo
gica... toleranței. In majo
ritatea celor 40 apartamen
te. parchetul prezenta de
nivelări, 
pătate, pereții ■ 
din pricina apei 
te prin terasa netermi
nată. Mormanele de mo
loz și resturi de materiale 
abandonate în subsolurile 
tehnice constituiau obstaco
le aproape de netrecut în-

zugrăvelile erau 
umezi 

infiltra-

ecouri

tre uși și instalații. Comi
sia a notat toate acestea, 
precum și multe alte defi
ciențe „mici". „Mici" le-au . 
considerat șl tovarășii Mi
hai Teodorescu, adminis
trator și Gh. Stefura, șeful 
sectorului I.G.L.L. din 
Socola-Nicolina, cînd au 
încheiat procesul-verbal de 
recepție cu maiștrii loturi
lor de construcții și insta
lații. respectiv cu Popa Au
rica și Bughelea Vasile. 
Toate acestea se vor reme
dia, ne-au asigurat ei, 
deoarece recepția definiti
vă urmează să aibă loc 
abia după ce se vor termi
na și tencuielile exterioare.

Oameni de treabă, recep- 
ționerii I Toleranți, ge
neroși față de lipsuri, a- 
depți ai devizei „de, oa
meni sîntem". Dar au tre
cut cîteva luni de cînd

ne-am mutat în acest bloc 
șl nimic nu se mai îndreap
tă. Ba, mai mult, construc
torul. care s-a angajat să 
ne dea curent electric, vă- 
zînd cu ce oameni cum
secade are de-a face, de 
cum i s-a recepționat blo
cul, a tăiat lumina electri
că. Pasă-mi-te încasase 
banii pentru construcție așa 
că... pe-aici i-a fost dru
mul ! Cît despre apa caldă, 
nici pomeneală. Lucrările 
de mărire a capacităților 
centralelor de bloc n-au 
început încă.

Cînd se vor întoarce 
constructorul și instalatorul
— să termine fațada, dru
murile de acces, să efec
tueze remedierile cuvenite ? 
In aceeași situație sînt și 
blocurile Gl, G-4 și G-5
— cu cîte 40 apartamente 
fiecare. Iată unde duce

nu 
grinzi, tradiționa- 
birne ale hanului 
casei țărănești, ci 
din placaj hăițuit 
lăcuit. Pereții — 

de furnir, 
superioare —

P.S. Notînd cele de 
mai sus, ne încearcă 
teama că gospodarii 
din Turnu Severin 
vor întreprinde reme
dieri și mai catastro
fale. Nu, nu trebuie să 
se schimbe nimic ! To
tul trebuie lăsat așa, 
ca o lecție de cum nu 
trebuie să se facă ! Ne 
întrebăm numai : oare 
nimeni dintre orga
nizatorii acestui gen 
de unități n-a văzut 
cum arată un așa-nu- 
mit local 
străinătate 1

Pe lacul Herâstrâu

Foto : S. Cristian

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE LA V. OROS

După cum s-a anunțat, printr-un 
decret emis miercuri de președin
tele Rene Barrientos, în întreaga 
Bolivie a fost instituită starea ex
cepțională, invocîndu-se „necesi
tatea de a înfrunta eficient forțele 
subversive". Decretul ordonă arma
tei și poliției să aplice „măsurile 
necesare pentru menținerea intac
tă a instituțiilor". Garanțiile con
stituționale au fost suspendate pe 
termen nedefinit, instituțiile civile 
trec sub control militar. Au fost o- 
perate peste 150 de arestări, printre

bunăvoința manifestată de 
o comisie de recepție în 
dauna locatarilor. ..Oa
meni sîntem" ?... Păi dacă-i 
așa. atunci oameni să fim 1

Vasile PĂUN 
președintele
comitetului blocului G-6, 
Socola-Nicolina lași

„Inimile bune 
în control

S-a întîmplat nu de mult 
la Dorohoi. Gestionarul loan 
Carnaru și complicii săi au 
adus întreprinderii „Vinal- 
cool”-Suceava — în perioa
da 1958—1965 — prejudicii 
(doar cele constatate) de 
608 500 lei.

Cum a fost cu putință ?
Să enumerăm cîteva din 

cauzele, reieșite la proces, 
în primul rînd, inventarie
rile efectuate trimestrial 
erau superficiale : canti
tățile se luau, pe cuvîntul 
de onoare al gestionarului,

deținuți figurînd conducători sin
dicali, ai organizațiilor studențești, 
membri ai mișcării naționale re
voluționare și ai partidului național 
revoluționar de stingă. Spre Sierra 
de Naucahuazu, unde e concen
trată mișcarea de partizani, au 
fost trimise încă două regimente 
de infanterie, efectivul corpului ex- 
pediționar ridieîndu-se astfel la 
circa 45 000 de soldați. După ce 
autoritățile au anunțat încercuirea 
completă și „lichidarea grabnică a 
focarului rebel din Naucahuazu", 
știrile de presă informează, dim
potrivă, despre pieirea în ambus
cade a noi patrule militare și des
pre prezența forțelor de guerilă în 
locuri considerate „calme" de ex- 
perții statului major.

Este pentru a treia oară cînd 
generalul Rene Barrientos proclamă 
„lichidarea definitivă" a mișcării 
de partizani din țară și dacă în
cercările de pînă acum au dat greș, 
aceasta din urmă nu pare să aibă 
mai mulți sorți de izbîndă. Din 
contră, măsurile extreme la care 
recurge (contra majorității bolivie
nilor și nu numai a celor înrolați 
în guerilă) vădesc mai curînd șu
brezenia regimului.

Generalul Barrientos a suferit 
pînă acum vreo duzină de aten
tate, de aceea suflă și în iaurt. 
Ministerul de Interne a promulgat 
o listă
despre care un ziarist Uruguayan 
spunea 
«viețile

recent că „în afară de 
sfinților» lista a lăsat pu

ține lucruri de citit în Bolivia", 
tiu 78 la sută din bolivieni 
sura e lipsită de sens, căci 
analfabeți.

Subdezvoltare ? Desigur.
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MARIN TIMOTEI

cauza clasei
arhitect-șef de

Foto : Gh. Vințilă

cu totul de altă 
arhitectului-șef

clădiri. 
autorizația sfatului 
și la Craiova s-au 

a fi autorizate, pe 
destinație, numai în

popular regional — organul 
locale — autoritatea, posibi- 
de a acționa ale arhitectu- 
sînt restrînse. îndrumarea

Localitățile, regiunile țării sînt or
ganisme vii, în continuă devenire. 
Apar aproape zilnic construcții noi. 
vechile edificii își schimbă straiele 
sau sînt înlocuite, se dezvoltă rețele 
edilitare și căi de comunicație, noi 
zone funcționale, spațiul arhitectural 
se află într-o permanentă remode- 
lare. Misiunea arhitectului-șef este 
de a elimina acțiunea arbitrariului 
din sfera atribuțiilor sale, de a asi
gura subordonarea eforturilor de 
moment unor necesități de largă per
spectivă, subordonarea părților com
ponente întregului, respectarea pro
porțiilor, legilor armoniei și ale fru
mosului.

Deși oficial există funcția de ar- 
hitect-șef de oraș, raion și regiune, 
putem afirma că misiunile corespun
zătoare nu sînt îndeplinite pe mă
sura cerințelor, iar eficacitatea acți
unilor este scăzută. Așa se explică 
apariția unor stridente, a unor feno
mene în contradicție cu principiile 
arhitecturii și urbanismului. Am vă
zut la Galați fațade vopsite în culori 
de ulei, la Timișoara, parterele unor 
clădiri cu o arhitectură clasică sînt 
prefăcute în cutii de sticlă, iar în 
vechea piață a orașului, într-un ca
dru cu caracter de monument isto
ric. au fost implantați stîlpi de beton 
armat centrifugat și vaze colorate 
țipător. în aceeași localitate, s-a con
statat că, pe un teren rezervat cons
trucției unui întreg microraion. a că
rui proiectare se încheiase, apăru
seră între timp numeroase 
unele chiar cu 
popular. La fel 
construit, fără 
terenuri cu altă 
ultimii 6 ani, peste 1 800 de case 
particulare ; noul drum de lîngă gru
pul școlar al uzinelor „Electropu- 
tere" a fost executat fără consulta
rea arhitectului-șef, suprapunîndu-se 
amplasamentului unui ansamblu pro
iectat la D.S.A.P.C. Numeroase exem
ple se mai pot aduce ca argument 
în sprijinul ideii formulate mai sus 
cu privire la îndeplinirea funcției de 
arhitect-șef. Cum este oare posibilă 
apariția unor asemenea situații ?

Spedalifate

Arhitectul-șef de oraș sau raion își 
desfășoară activitatea ca șef al ser
viciului de sistematizare și arhitec
tură din cadrul sfaturilor populare 
respective. Așa cum arătam într-un 
articol publicat în urmă cu un an. 
din această dublă calitate a arhitec
tului-șef și din forma de organizare 
a serviciului pe care îl coordonează 
— de obicei alcătuit din doi-trei oa
meni — decurg o serie de neajun
suri. Majoritatea timpului este răpi
tă de activități funcționărești : elibe
rarea de autorizații. întocmirea de 
acorduri pentru diferite lucrări sau 
operarea de sancțiuni. Arhitectul-șef 
este membru al comitetului execu
tiv. participă deci la toate activită
țile acestuia, chiar dacă nu îl pri
vesc în nici un fel, în afară de aceas
ta, el este deseori antrenat în nume
roase campanii (recensămînt. lucră
rile agricole etc.) Rezultă limpede că, 
perioade întregi, timpul 
exercitării funcțiunii specifice i 
hitect-șef este minim, practic 
jabil.

Neexercitarea profesiunii îi 
părtează pe arhitect! de aceste 
ții, mai ales că, trecînd în sectorul 
de proiectare, au șanse să realizeze 
și un cîștig mai bun. Dacă luăm în 
considerare lipsa de cadre resimțită 
în acest sector, va fi ușor să înțele
gem de ce postul de arhitect-șef este 
ocupat de un arhiteot numai în ca
zuri foarte rare. Dacă orașele mari 
beneficiază de aportul unor specia
liști competenți. în orașele mijlocii 
și mici, în raioane întîlnim. într-o 
majoritate covîrșitoare, tehnicieni (și 
nici măcar tehnicieni-arhitecti) 
tinînd loc de arhitect-șef. în întreaga 
regiune Oltenia, de exemplu, func
ționează pe acest post un singur arhi
tect și. în total, numai patru cadre 
cu pregătire superioară. Experiența, 
bunăvoința nu pot fi întotdeauna 
dătătoare de competentă. Nu este de 
mirare ca rezultatele să reflecte pri-

destinat 
de ar- 
negli-
înde- 
func-

(Urmare din pag. I)
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din fișe scriptice. Controa
lele efectuate nu aveau un 
caracter inopinat, ci îl gă
seau pe delapidator totdeau
na bine pregătit pentru a-și 
ascunde infracțiunea. în 
decurs de 7 ani, s-au efec
tuat doar 4 controale, fără 
a se sesiza vreo lipsă de 
gramaje sau la gradele de 
tărie a băuturilor, perma
nent falsificate. Controlul 
financiar intern al între
prinderii regionale „Vin- 
alcool" se mulțumea cu 
„probele" trimise de depo
zitul din Dorohoi spre ana
liză, iar rezultatele anali
zelor se transmiteau telefo
nic, fără a se verifica ulte
rior dacă caracteristicile 
produselor puse în vînzare 
corespund „probelor". Așa 
se face că infractorii au 
ajuns să producă băuturi 
din apă de ploaie — la 
propriu, nu la figurat — 
care, mai grea, necesită un 
consum mai mic de alcool 
la fabricare. O serie de în
călcări grosolane ale dispo
zițiilor în vigoare au facili
tat desfacerea prin depozi
tul întreprinderii comerciale 
raionale a plusului de pro
duse creat prin fraudă.

Sînt însă indicii clare că 
se putea merge pe fir mult 
mai devreme pentru a se 
descoperi infracțiunea, a- 
tunci cînd prejudiciul era 
în fașă. încă la 20 martie 
1961, organele de control 
au găsit 23 775 dopuri 
de plută care nu erau 
înregistrate în evidența u- 
nității. N-ar fi fost firesc 
ca această descoperire să 
dea de gîndit controlorilor ? 
Dar nu a dat. deși cu un

ceperea sau, mai degrabă lipsa de 
pricepere, preocuparea fortuit insu
ficientă a celor cărora le este încre
dințată misiunea de 
oraș sau raion.

Asemănătoare, deși 
natură, este situația . .____  .
de regiune. în baza legislației în vigoa
re, cu această funcție este investit 
directorul Direcției pentru sistema
tizare, arhitectură și proiectarea con
strucțiilor. Avem și de data aceasta 
de-a face cu o suprapunere de func
ții care se stînjenesc ; este firesc ca 
preocupările „directorului" să pri
meze, fiind strîns legate de produc
ția direcției, iar atribuțiile arhi
tectului-șef să fie îndeplinite „pe 
deasupra”. Există și aici o problemă 
de competență și calificare, căci la 
cele mai multe D.S.A.P.C.-uri, direc
torii sînt ingineri (e drept că, în ase
menea cazuri, directorul este secondat 
de un director-tehnic arhitect). Apar 
însă două mari neajunsuri : făcînd 
parte dintr-o întreprindere și nu din 
sfatul 
puterii 
litățile 
lui-șef 
serviciilor de sistematizare și arhi
tectură, respectiv a arhitecților-șefi 
de orașe și raioane, de pe această 
poziție, este dificilă. în același timp, 
avînd răspunderea proiectării inves
tițiilor ca director al D.S.A.P.C., arhi
tectul-șef al regiunii nu mai poate 
fi obiectiv în exercitarea controlului, 
ca participant la operația de avizare. 
De altfel, în alcătuirea actuală, con
siliul tehnico-științific al sfatului 
popular regional — organul avizator 
— este desprins de activitatea arhi
tectului-șef al regiunii, care de multe 
ori nici nu participă la elaborarea . 
avizelor. Faptul semnalat este de 
natură să restrîngă și mai mult sfera 
și mijloacele de a acționa ale aces
tuia, limitîndu-1 practic la atribu
țiile legate de inspectoratul în cons
trucții, eliberarea de autorizații și — 
în unele cazuri — coordonarea ate
lierului de sistematizare din cadrul 
D.S.A.P.C. Concluzia ce se 
este că nici la acest nivel 
de-a face cu o activitate 
de dirijare în primul rînd 
melor sistematizării, cu o muncă de 
concepție, cu o viziune de ansamblu. 
Fără îndoială, regiunile, orașele și 
satele resimt acut deficientele prici
nuite de funcționarea necorespunză
toare a serviciilor de arhitect-șef. 
Stadiul incipient al sistematizării sa
telor. inexistența, în marea majori
tate a cazurilor, a unor schițe de 
sistematizare pentru localitățile ur
bane. absenta aproape totală a stu
diilor de sistematizare teritorială se 
explică. în bună parte, prin lipsa unei 
preocupări susținute din partea ar
hitectului-șef. Si tot aceasta este una 
din principalele cauze ale dezvoltării 
necontrolate a unor localități, dificul
tăților resimțite din punct de vedere 
urbanistic de orașe cu o creștere 
accelerată cum sînt Piteștiul sau 
Turnu Măgurele, metodelor pompie
ristice întîlnite adeseori în amplasa
rea și echiparea edilitară a unor 
investiții (cum s-a întîmplat nu de
mult la Caracal cu un combinat al 
industriei alimentare).

gură un instrument foarte eficient de 
control asupra modului cum sînt 
transpuse în viață prevederile pla
nurilor de sistematizare". O opinie 
asemănătoare are și arh. Constantin 
Vodă, director tehnic la D.S.A.P.C.- 
Banat, iar arh. Teodor Cocheci, di
rectorul D.S.A.P.C.-Oltenia, adaugă 
sugestia ca între proiectarea inves
tițiilor și problemele de sistematizare 
și de control în construcții să se 
opereze o demarcație mai netă.

Solicitînd părerea unor cadre de 
răspundere din Comitetul de stat 
pentru construcții, arhitectură și sis
tematizare, am putut face constata
rea că problemele ridicate de noi se 
află aici în centrul atenției. Propu
neri cum sînt cele relevate mai sus 
sînt studiate la C.S.C.A.S., unde se 
găsesc în curs de elaborare măsuri 
care să reglementeze statutul arhitec
tului-șef în concordanță cu cerințele 
etapei actuale. Ne-au fost date și 
amănunte. Un lucru n-a putut fi însă 
precizat în discuțiile purtate : cînd 
anume vor fi definitivate aceste mă
suri șl, mai ales, cînd vor fi puse 
în aplioarc ? Or, ni se pare că este 
vorba aici de un aspect esențial : 
discuțiile, oricît de documentate ar 
fi. nu îșl justifică rostul decît în mă
sura în care sînt finalizate.

Arh. Gh. SASARMAN

o
se

desprinde 
nu avem 
susținută, 
a problc-

conturează

cadrul discuțiilor purtate cu

•
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Poiana Țapului

0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : 25 DE ANI DE
EXISTENȚĂ AI MUZEULUI TEA
TRULUI NAȚIONAL — 19,30, (sala 
Studio) : REGINA DE NA VARA — 
20,
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : PROCESUL nORIA — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : DIN 
CREAȚIA POETULUI MORDEHAI 
GHEBIRTIG — 20.

în
numeroși specialiști care activează 
în acest domeniu, am înregistrat 
multe aspecte cu valoare generală, 
care ne-au permis închegarea unui 
tablou mai sintetic în problemele care 
ne preocupă; totodată, și-au făcut 
loc unele propuneri ce rețin atenția. 
Numeroase au fost vocile pledînd 
pentru o delimitare clară a respon
sabilităților. „Arhitectul-șef al regi
unii ar trebui să-și desfășoare acti
vitatea în cadrul sfatului popular — 
este de părere ing. Ion Mărășescu, 
directorul D.S.A.P.C.-Ploiești. Aceas
ta însă nu înseamnă să se rupă de 
proiectare : se pot găsi forme elastice, 
care să-i permită și pe viitor coordo
narea atelierului de sistematizare. 
Totodată, investindu-1 cu conducerea 
consiliului tehnico-științific. i se asl-

0 SPARTACUS — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 
20,45.
o VIAȚA LA CASTEL : REPUBLI
CA — 9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 15,30; 18; 20,30 
(la ambele completarea Dacă treci 
rîul Selenei), GRIVIȚA (completare 
Mama lui Adrian) — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45.
0 PENTRU UN "----------------------
— cinemascop :
(seria de bilete 
seria 1 973 — orele 20,15), 
FARUL (completare Aluminiul) — 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI 
(completare Uneltele gîndirii) — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA
(completare Dacă treci rîul Selenei)
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, STA
DIONUL DINAMO (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Ploiești) — 20,15, GRĂ
DINA DOINA — 20,15.
O NEVĂZUT, NECUNOSCUT: CI
NEMATECA — 12; 14.
0 DOCTOR PRATORIUS — cine
mascop : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45; la grădină — 20,15, 
AURORA (completare Dacă treci rîul 
Selenei) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15; la grădină — 20.30.
• PRINTRE VULTURI — cinema
scop : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21; la grădină — 20,15, EX
CELSIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, FEROVIAR — 8; 10,15;
12,30; 15; 17,30; 20 (la toate completa
rea Dacă treci rîul Selenei), MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19;
21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15 
(la ultimele două completarea Alumi
niul), STADIONUL REPUBLICII — 
20,30.
O MONTPARNASSE 19 : UNION 
(completare Tensiune înaltă la Be
chet) — 15; 17,45; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : DOI
NA — 9; 10.
o ROBII : DOINA (completare Ori
zont științific nr. 2/1967) — 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21.

e BANDA DE LAȘI - LUMINA (com
pletare Orizont științific nr. 3/1967) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45.
G VIAȚA PARTICULARA : LIRA 
(completare în tainițele muzeului) — 
15,15; 17,30; 19,45; la grădină — 
20,30.
e CRISTALE FĂRĂ TAINE — 
GIMNASTUL — CHEMAREA VUL
CANILOR — TREZIREA — VIZITA 
CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA PLO
IEȘTI ; TIMPURI NOI — 
continuare.
0 CENUȘĂ — cinemascop 
serii) : DACIA (completare 
8,30—19,45 în continuare.
« FRENCH-CANCAN : TOMIS (com
pletare Uneltele gîndirii) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21; Ia grădină — 20,15. 
0 DULCEA PASĂRE A TINEREȚII 
— 9,30; 12,15, CLIMATE — 15; 18;
21 : CENTRAL.
0 DACII — cinemascop : FLOREAS- 
CA (completare Uneltele gîndirii) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e JANDARMUL LA NEW YORK — 
cinemascop : GIULEȘTI (completare 
Aluminiul) — 15,30; 18; 20,30, BU-
ZEȘTI — 14,30; la grădină — 20,45.
c WARLOCK — cinemascop : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
15,45; 20,15.

9—21 în
(ambele
Pasiuni)

e SPIONUL — cinemascop : UNIREA 
(completare De ziua mamei) — 15,30; 
18; la grădină — 20,15.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : PROGRESUL — 14,30; 
17; 19,30; GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC _  20 30
« ANGELICA ȘI REGELE — cine
mascop : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16, MIORIȚA (completare Uneltele 
gîndirii) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
VOLGA (completare Aluminiul) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 CRONICA UNUI BUFON : VIC
TORIA — 18,30; 20,45.
0 DENUNȚĂTORUL : BUCEGI (com
pletare Autobiografie) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, la grădină — 
20,15, GLORIA (completare Proble
ma) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
ARTA (completare Poveste sentimen
tală) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,45, 
la grădină — 20,15.
0 MOMENTUL ADEVĂRULUI — 
cinemascop : MUNCA — 15; 17.
0 A DISPĂRUT UN FRAGONARD : 
MUNCA (completare Mărturii de 
glorie nepieritoare din istoria pa
triei) — 19; 21.
0 SUCCES, CHARLIE ! — cinema
scop: POPULAR (completare Oas
peți de iarnă) — 15,30; 18; 20,30.

în cadrul mișcării muncitorești 
din România s-au format și au ac
tivat, în decursul anilor, numeroși 
militanți dîrji și hotărîți, a căror 
viață și activitate constituie o pil
dă de devotament și spirit de abne
gație în lupta pentru apărarea in
tereselor vitale ale clasei munci
toare, ale întregului popor român. 
Un asemenea militant a fost și Ma
rin Timotei, de la a cărui naștere 
se împlinesc 70 de ani.

A văzut lumina zilei la 12 iunie 
1897, în comuna Chipeșca, din fos
tul județ Orhei, într-o familie de 
țărani nevoiași. După absolvirea 
școlii elementare și a liceului, s-a 
înscris în anul 1919 la facultatea 
de litere a Universității din lași, 
unde s-a dovedit un student sîr- 
guincios, dornic să-și însușească o 
bogată cultură. în acei ani s-a legat 
tot mai mult de mișcarea muncito
rească. Bucurîndu-se de stima și 
încrederea organizației de partid 
din facultate, a fost ales secretarul 
acesteia.

Puternicele lupte duse de clasa 
muncitoare în acea perioadă de a- 
vînt revoluționar, creșterea forței 
și a rolului proletariatului român 
în viața social-politică a țării au 
avut o puternică înrîurire asupra 
lui Marin Timotei, înflăcărîndu-1 
în strădania sa de a mobiliza și 
îndruma studenții pe calea acțiu
nilor hotărîte împotriva exploată
rii și asupririi burghezo-moșierești. 
Pentru activitatea lui revoluționa
ră, a fost arestat în martie 1921.

în luna mai 1921 a avut loc un 
eveniment de mare însemnătate în 
istoria proletariatului din țara 
noastră, care a marcat ridicarea 
pe o treaptă superioară a luptei 
sale — crearea Partidului Comu
nist din România. Majoritatea co
vîrșitoare a delegaților la Congresul 
I al P.C.R., care au votat pen
tru transformarea partidului socia
list în partid comunist, au fost a- 
restați. în procesul înscenat con- 
gresiștilor, cunoscut sub numele de 
„Procesul din Dealul Spirii", a 
implicat și Marin Timotei.

Eliberat în iunie 1922, el își 
activitatea revoluționară cu și
mare hotărîre și energie. Ilegaliza- 
rea P.C.R. în anul 1924, prigoana 
și persecuțiile dezlănțuite împotri
va comuniștilor nu l-au înspăi-

fost

reia 
mai

PUMN DE DOLARI
SALA PALATULUI 

1 991 — orele 17,30, 
LUCEA- 
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mîntat. Pînă în anul 1927 a înde
plinit o serie de munci de răspun
dere pe linie de partid : membru 
în comitetul local al secției P.C.R. 
din Iași și instructor de partid. 
pentru organizațiile din Moldova. 
De asemenea, a activat în sindica
te, în Blocul Muncitoresc-Țărăneșe 
și în organizația muncitorească de 
ajutorare — (M.O.P.R.), a ținut nu
meroase conferințe în fața mun
citorilor. Deseori îl întîlnim în . 
presa muncitorească și de partid a " 
vremii, semnînd articole sub pseu
donimul Tătaru. A lucrat mai mult 
timp în conducerea redacției zia
rului „lașul Socialist", organ al 
P.C.R. pentru Moldova, și a avut un 
rol important în editarea revistei 
legale — „Scînteia", care avea sub
titlul : „organ pentru apărarea . iițr"..
tereselor intelectualilor" (1923).' 
Marin Timotei și-a adus de ase- ' 
menea contribuția la redactarea 
organului teoretic și ideologic al 
P.C.R. — „Lupta de clasă", la ela
borarea a numeroase broșuri și 
manifeste editate de C.C. al P.C.R-., 
precum și la orientarea publicației 
social-politice — „Facla".

Arestat în mai multe rînduri. 
Marin Timotei a fost deținut ?n 
închisorile din Iași și BucureștL'X 
Fiind urmărit continuu de organe
le siguranței, a fost nevoit să ple
ce din țară, stabilindu-se în anul 
1928 în Uniunea Sovietică.

Marin Timotei a participat ca 
delegat la Congresul al V-lea al 
P.C.R., ținut în decembrie 1931, 
luînd parte activă la dezbaterea 
problemelor aflate pe ordinea de 
zi a congresului.

A murit în Uniunea Sovietică în 
anul 1937, pe cînd era încă tînăr, în 
plină putere de muncă.

Figura luminoasă de militant co
munist a lui Marin Timotei se în
scrie la loc de cinste în paginile . 
istoriei mișcării muncitorești, a 
luptei neînfricate a clasei munci
toare din țara noastră pentru eli
berarea socială a poporului român, 
pentru progresul multilateral al 
României.

lon TOACA
cercetător la Institutul 
de studii istorice 
și social-politice
de pe lîngă C.C. al P.C.R.

luni
timpul verii (9,25). „De marți

ex.

vineri
PROGRAMUL I : 

microfon, melodia pre
ferată (8,25), Sfatul me
dicului : Alimentația
bolnavilor de ulcer în 

........... la munte, Ia mare" — pro
gram muzical (9,30). Afiș radiofonic. Emisiunile 
culturale ale săptămînii ((15,05). Compozitorii 
noștri și opera : Alfred Mendelsohn. Fragmente 
din fresca dramatică „Michelangelo" (16,15). Din 
comoara folclorului nostru (16,40). Antena tinere
tului (17,10). Orizont științific — 14 miliarde de 
tranzistor! organici — emit (18,05). Concert de me
lodii românești (19,00). O melodie pe adresa dum
neavoastră (20,20). Teatru radiofonic. „Moartea 
unui comis voiajor" de Arthur Miller (20,45). Mo
ment poetic. Poezie cubaneză (22,45). PROGRA
MUL II : Sonata în si minor pentru pian de Cho
pin (9,00). De la scriitori la ascultători. Petru Vin- 
tilă : „Intelectualii satului" (10,30). „Chitara și 
marea" — muzică ușoară (12,25). Mîndre-s cînte- 
cele noastre (15,30). Muzica și natura : suita „Flu
turii" dț Robert Schumann (16,40). Cronică literară 
de I. D. Bălan, Al. Dima : „Conceptul de litera
tură universală și comparată" (17,40). Arii celebre 
din opere (18,40). Curs dc limba engleză (19,10). 
Actualitatea teatrală (19,45). Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Radioteleviziunii. 
Tribuna tinerilor compozitori. Concert de prime 
audiții. Dirijor, Iosif Conta (20,00). Muzică ușoară 
de Nicolae Kirculescu (22,00).

PROGRAMUL I : Sfa
tul medicului : Anexi- 
tele și prevenirea lor 
(9,25). imagini ale patriei 
în muzica simfonică 

și a orchestrelor de mu-
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an înainte aceleași organe 
de control găsiseră un plus 
„inexplicabil" de 49 000 
capsule pentru sticle ! Plu
suri importante de capsule 
s-au găsit și în 1961, și în 
1962. Nu s-a întrebat nimeni 
ce este cu ele, la ce servesc.

Față de cele relatate și 
de alte cazuri asemănătoare, 
se impune o concluzie : su
perficialitatea. toleranta 
controlorului — indiferent 
sub ce formă apar — dau 
apă la moară delapidatori-

timp, un eșec al muncii 
noastre de educație. Elevul 
se manifestase ani în șir, 
sub oblăduirea familiei, în 
totală neconcordanță cu 
normele vieții școlare, ară- 
tînd dezinteres față de în
vățătură, perturbînd siste
matic lecțiile, chiulind de 
la școală, dînd dovadă de 
libertinism în viața particu
lară. Ori de cite ori ajun
gea în pragul exmatriculă- 

găsea în rîndurile 
cite un

rii. se 
noastre

elevi care ne. dau mal 
mult de furcă. Este însă 
foarte important să alegem 
la timp între aplicarea unei 
sancțiuni cu caracter edu
cativ și primejdioasa to
leranță, care ne împinge 
la compromisuri 
regretabile.

Și o altă 
pînă unde poate 
țelegerea față de multi
plele necazuri ale omului 
cu care ești coleg ? Ce și 
pînă cînd se poate numi

și eșecuri

problemă : 
merge în-

care să-1 ialor și complicilor acestora. 
Departe de a fi o problemă • 
de omenie, de colegialitate 
— cu care nu pot avea ab
solut nimic comun - ele 
se înscriu printre manifes
tările antisociale, care tre
buie combătute șl sancțio
nate cu toată intransigenta.

Victor ATIȚOAIE 
controlor revizor Suceava

Sub masca

indiferenței

Nu de mult a trebuit să 
luăm hotărîrea extremă de 
a îndepărta din școală un 
elev pentru grave abateri 
disciplinare. Măsura a fost, 
fără îndoială, necesară pen
tru sănătatea colectivului, 
dar am socotit-o, în același

immă" 
brațe", fără a se ocupa însă 
după aceea de îndreptarea 
lui.

Ieșind triumfător din 
fiecare impas, elevul con
tinua să fie un rău exem
plu pentru ceilalți. Aba
terile lui se înmulțeau, 
clasa suferea, se pierdea 
mult timp cu aducerea lui 
la ordine. Investigînd an
tecedentele elevului și 
reflectînd mal adînc asupra 
acestui caz, am ajuns la 
concluzia că îngăduința 
noastră a mers prea 
parte și că, în ultimă 
stanță, conduita lui 
fost decît o reacție Ia 
leranța îndelungată 
partea profesorilor.

Avem destule mijloace 
pedagogice la îndemînă 
pentru a influența în mod 
diferențiat comportarea u- 
nor anumite categorii de

de- 
in- 
n-a 
to- 
dln

înțelegere, venire în ajutor, 
și unde începe îngăduința, 
toleranța ? Evident, situații
le pot să difere de la caz la 
caz, nu se pot aprecia în 
bloc. E nevoie însă de 
multă principialitate, obiec
tivitate și experiență în 
munca, în relațiile cu oa
menii. Chiar în cadrul u- 
nor colective pedagogice 
puternice, se mai întîlnesc 
atitudini și mentalități în 
neconcordanță cu principii
le eticii noastre profesio
nale. Se tolerează, de pildă, 
neparticiparea unor profe
sori la realizarea sarcinilor 
educative, eschivarea de la 
munca de diriginte, de la 
acțiunile cultural-artistice, 
turistice. Insuficienta cola
borare cu familiile elevi
lor ; tolerăm uneori întîr- 
zlerile nejustificate la ore, 
mînuirea nechibzuită a sis
temului de notare, genero-

zitatea „hipertrofică* sau 
exigența exagerată în apre
cierea cunoștințelor sau 
comportării elevilor etc. 
Două sînt însă neajunsuri
le față de care socot că in
toleranța colectivului, a 
conducătorilor și a forurilor 
de învățămînt ar trebui să 
se manifeste mai hotărît: 
a) incompetența profesio
nală și b) dezinteresul față 
de problemele complexe ale 
educației (situarea egoistă 
a unora în afara probleme
lor școlii). Acestea nu mai 
pot fi socotite ca „ineren
te muncii", deoarece con
secințele ce decurg din ele 
se răsfrîng în mod pri
mejdios asupra materia
lului uman pe care-1 mo
delăm pentru viață.

în articolul publicat în 
„Scînteia" s-a vorbit de o 
„logică" a toleranței, în 
fond de acea motivare ilo
gică, dublată de sentimen
talismul ieftin de care ne 
lovim adesea în împrejurări 
cînd orice om conștient ar 
trebui să ia atitudine. Des
pre profesorul care trece 
impasibil pe lîngă actele de 
indisciplină ale elevilor și 
nu prea observă dacă s-au 
pregătit sau nu pentru lecție 
se spune uneori că e un 
„contemplativ”, un „bo
nom". De fapt însă, ase
menea oameni sînt pur și 
simplu lipsiți de simțul 
răspunderii, iar toleranța 
lor are, mai devreme sau 
mai tîrziu, consecințe du
reroase.

Prof. Zina SIREIU 
directoarea
Liceului „Mihai Eminescu" 
București
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(10.30) . Parada soliștilor _________ ______
zică ușoară' (11,15). Fragmente din suita vocal- 
simfonică „Povestea din cîmpie" de Constantin 
Bobescu (12,25). Soliști de muzică populară (12,40). 
Meridiane (15,05). Muzică ușoară (15,20). Tribuna 
radio. Metodele matematice în organizarea științi
fică a producției (18,05). Odă limbii române : Salu
tul lui Tudor Arghezi ; Prefața emisiunii de acad, 
prof. Al. Rosetti ; „Lingvistica și limba română" 
de prof. univ. Dimitrie Macrea ; „Văd poeți ce-au 
scris o limbă ca un fagure de miere...'' 
liric); „Mai multă gramatică" 1
(18.30) . Varietăți muzicale (19,40). Fonoteca de aur. 
Ion Marin Sadoveanu (21,05). Melodii-magazin 
(21,20). PROGRAMUL II : Viața muzicală a Capi
talei (9,00). Ochiul magic (emisiune de știință și 
tehnică pentru școlari) — (9,30). Antologie de lite
ratură universală. Miniaturi de Ivailo Petrov
(10.30) . Pagini din operete (15,00). Emisiune litera
ră ; Nichita Stănescu — „Elogiu poeților preemi- 
nescieni" ; Gh, D. Vasile — Versuri (15,30). Scene 
istorice oglindite în creația lui Verdi (17,10). Re
cital de poezie : ,J3ocet pentru moartea lui Igna-

~ ■ - Lorca
perle" 
(19.10). 
came- 
Pascal 
(23,22),

“ (montaj 
de N. Mihăescu

cio Sanchez-Mejias" de Federico Garcia 
(18,20). Opera săptămînii : „Pescuitorii de 
de Bizet (18,30). Curs de limba franceză 
Noi înregistrări de muzică românească de 
ră : Cvartetul opus 3 pentru coarde de 
Bentoiu (21,05). Seară de muzică preclasică

PROGRAMUL I : Sfa
tul medicului : Norme 
de igienă a muncii pen
tru cei ce lucrează la 
temperaturi ridicate 

(9,25). Din creația compozitorului Florentin Del
mar (12,00). De ce? De unde? De cînd? (emisi
une pentru școlarii din clasele I—IV) (14,15). „Re
cunoașteți cîntecele ?“ — muzică ușoară (14,30). 
Antena tineretului ; „Profesiuni care vă așteaptă" 
(radio-anchetă pe tema alegerii profesiunii) — 
(18,40). Atențiune, părinți ! (21,05). Moment poe
tic. „Sonata lunii" (22,45). PROGRAMUL II : Noua 
geografie a patriei (emisiune pentru școlari) : „700 
km — excursie în circuit" (9,30). Bibliotecă de li
teratură română. Matei Caragiale : „Craii de 
Curte Veche" (10,30). Valsuri nobile șl sentimen
tale de Maurice Ravel (15,45). Cîntece de Vasile 
Veselovski (16,00). Curs de limba germană (19,10). 
Din cele mai frumoase cîntece... cele mai fru
moase (19,30). Teatru radiofonic. Ciclul „Maeștri 
ai dramaturgiei românești" — Camil Petrescu : 
„Mitică Popescu" (21,25). Lieduri din ciclul „Cîn
tece spaniole" de Hugo

miercuri

Wolf (23,22).
PROGRAMUL I : Ra- 

■ ! diomagazinul ascultătoa-J wl relor (9,30). Pagini de
—nEKsesffiE' es „pricuiiciui" de

Zeno Vancea (10,30). Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară (11,15). Succese ale mu
zicii ușoare (13,13). Muzee și expoziții. Pinacoteca 
de artă națională din Cluj (15,05). Ascultați și re
cunoașteți... (muzică de cameră) — (17,30). Radio- 
sinipozion. Etica relațiilor familiale (18,05). Muzi
că ușoară de Viorel Doboș (18,25). Moment poetic. 
Antologie lirică engleză (22.45). PROGRAMUL II : 
Cvartetul Barchet prezintă ciclul cvartetelor de 
Mozart (9,00). Lectură în premieră (10,30). Soliști 
instrumentiști de muzică populară. Cîntă Moise 
Belmustață, Ilie Udilă și Ion Lăceanu (10,45). Sfa
tul medicului : Cînd sînt necesari ochelarii de 
soare ? (16,15). Muzică simfonică de compozitori 
români (16,30). Luminile rampei. înregistrări din 
spectacolele Teatrului de operă și balet (17,10). 
Curs de limba rusă (19,10). în jurul globului 
(19,45). Transmisiunea concertului corului și or
chestrei simfonice a Radioteleviziunii (20,00).

PROGRAMUL I : Sfa
tul medicului : Abuzul 
de antinevralgice (9,25). 
Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică 

ușoară (11,18). Dialog cu muzica ușoară (12,25).
Cărți care vă așteaptă (15,05). în slujba patriei 
(17,10). Concert-ghicitoare (muzică de operă) — 
(17,40). Antena tineretului : „Ce ție nu-ți place..." 
(radlo-anchetă) — (18,40). Moment poetic. Din co
lecția de poezii populare de Grigore Tocilescu
(22.45) . PROGRAMUL II : Start spre extraordi
nar. (emisiune pentru tineret) — (9,30). Tc'Vhu 
radiofonic. Ciclul „Biografii romanțate". Momente 
din viața lui Mihai Eminescu. Scenariu radiofonic 
de Mircea Ștefănescu (10,15). Teatrul muzical ro
mânesc din trecut; Constantin C. Nottara (12,25). 
Formații vocale și orchestrale de muzică ușoară
(12.45) . Basm și operă : „Motanul încălțat" de Cor
nel Trăilescu (17,10). Curs de limba spaniolă (19,10). 
Itinerar turistic românesc (19,45). Scară de operă : 
„Aida" de Verdi (fragmente) — (20,00). Interpre.ți 
ai muzicii de estradă : Valentin Teodorian și Mi
randa Martino (21,05), 
pentru pian la patru 
(23.15).

Discuri inedite : Creația 
mîini de Claude Debussy

simbata
au-

PROGRAMUL I : Tot 
înainte (emisiune pen
tru pionieri) — (8,00).
Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică

ușoară (11,15). Revista literară radio. Număr dedi
cat prozei (14,10). Scriitori ai secolului XX : Mi
guel Angel Asturias (17,10). In jurul globului 
(18,05). O neuitată interpretă a folclorului nostru : 
Maria Tănase (20,50). Itinerar liric iugoslav — de Ion 
Bănuță (21,05). Romanțe (22,15). Moment poetic. 
Versuri de Panait Cerna (22,45). PROGRAMUL II ; 
Refrenele dimineții (7,45). înșir-te mărgărite (emi
siune pentru copii) : „Povestea boabelor de dia
mant" de Charles Perrault (9,20). Capodopere ale 
literaturii ; „David Copperfield" de Dickens.
(10.30) . Opera săptămînii : „Pescuitorii de perle" 
de Bizet (12,45). „Atlas muzical" — muzică ușoară
(13.30) . Mituri și legende : „Legenda Amazoane
lor" (15,30). „în excursie" — muzică ușoară (16,00). 
Ascultătorii ne cer.,, (muzică din opere) — (17.10). 
Muzică de scenă. „Rosamunde" de Schubert 
(18,25). Scriitori la microfon — Nicolae Velea 
(19.45). Seară de operetă : „Voievodul țiganilor" de 
Johann Strauss (20.00). Boris Christoff — inter
pret al cîntecelor lui Modest Mussorgski (23,22).

>:i.’253S

PROGRAMUL I: Tea
tru radiofonic pentru 
copii : „Ziua fără dată" 
de A. Conan Doyle. Dra
matizare de Camil Șer- 

ban (8,00). Itinerar folcloric muzical (10,30). „De
toate pentru toți" (12,00). Programul orchestrei de 
muzică populară a Radioteleviziunii (14,15). Me
lodii pentru dumneavoastră (14,40). Cîntăreți ro
mâni pe scenele lumii : Valentin Teodorian (15,10). 
Teatru scurt : „Moneda de cinci mărci numită 
Muller" de Witlinger (20.30). Muzică ușoară (22,20), 
Nemuritoarea canțonetă. Cîntă Ion Piso și Bogdan 
Paprocki (22,40). PROGRAMUL II : Pagini din 
operete românești (7.20). „Să cînte tinerețea" — 
muzică ușoară (9,00). Radio-atlas (10,03). Formații 
vocale de muzică ușoară (10,40). Transmisiunea 
concertului corului și orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat „George Enescu" ; dirijor, Ni
colae Boboc ; dirijorul corului : Vasile Pîntea 
(11,00). Din repertoriul lui Alexandru Grozuță 
(14,45). Piese pentru vioară de Fritz Kreisler 
(15,00). Concurs cu public (15,10). Personaje în mo
nolog : Manon din opera „Manon" de Massenet 
(15,40). Recital de harpă Liana Pasquali (17,15). 
Opereta „Ana Lugojana" de Filaret Barbu (mon
taj muzical-literar) — (18,00), Compozitori de mu
zică ușoară : George Grigoriu (19,05). Din înregis
trările pianistului Edwin Fischer (20,00). Din cele 
mal frumoase cîntece... cele mai frumoase (20.15), 
Invitație la dans (21,10). Din festivalul muzical 
internațional „Toamna la Varșovia 1966". Con
certul pentru violoncel și orchestră de Boris Ceai- 
kovski (22,00). Concertul nr. 1 în Re major pentru ... 
vioară și orchestră de Paganini. Solist Ștefan 
Ruha (23,20),
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Gimnastele nea
stre învingă-
toare în „inter
naționalele" de
la Cluj

Azi, la ora

START
in „cupa VOINȚA"

ECHIPA RAPID
CAMPIOANĂ LA FOTBAL

Excursia șefilor 
unor misiuni

REZULTATE TEHNICE
PETROLUL — RAPID 0—0.
DINAMO BUCUREȘTI — U.T.A. 1—1 (1—0). Au 

marcat ; Haidu (min. 3) pentru dlnamoviști ; 
Șchiopu (min. 90) pentru arădani.

PROGRESUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA 
2—2 (1—2). Au marcat : Oblemenco (min. 10 și 32) 
pentru craioveni ; Țărălungă (min. 45 și 57) pen
tru bucureșteni.

FARUL — STEAUA 1—0 (1—0). A marcat :
Koszka (min. 2G).

DINAMO PITEȘTI — UNIVERSITATEA CLUJ 
2—4 (0—2). Au marcat:
Adam (min. 34). Oprea (min. 51) pentru clujeni ; 
Ilie Stelian (min. 48), 
piteșteni.

C.S.M.S. — STEAGUL 
marcat : Lupulescu (mi.n. 
(min. 57) pentru oaspeți.

POLITEHNICA — JIUL 1—2 (0—0) Au maroat : 
Libardi (min. 73 și 77) pentru învingători ; Petro- 
vici (min. 67) pentru învinși.

Ivansuc (min. 14 și 87)

Naghi (min. 68) pentru
ROȘU 1—1 (0—0). Au

70) pentru gazde ; Naghi

Clasamentul final
RAPID 26 13 8 5 39—21 34
DINAMO BUCUREȘTI 26 13 6 7 38-23 32
UNIVERSIT. CRAIOVA 26 13 4 9 38—32 30
FARUL 26 11 7 8 38—36 29
STEAUA 26 10 6 10 36—28 26
UNIVERSIT. CLUJ 26 9 8 9 31—30 26
STEAGUL ROȘU 26 10 6 10 31—37 26
JIUL ' 26 11 3 12 41—32 25

PETROLUL 26 9 7 10 25—26 25
PROGRESUL 26 9 6 11 29—34 24
U.T.A. 26 7 10 9 31—36 24
DINAMO PITEȘTI 26 10 3 13 34—41 23
C.S.M.S. 26 7 7 12 30—53 21
POLITEHNICA 26 6 7 13 33—45 19

CLUJ (corespondentul 
teii"). — Timp de două zile, 
sporturilor din Cluj s-a desfășurat 
a 10-a ediție, jubiliară, a campio
natului internațional de gimnastică 
al României, la care alături de re
prezentanții noștri au luat parte 
sportivi și sportive din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, R.D. Ger
mană și Polonia. în general, majo
ritatea participanților au 
tineri. Concursul a cuprins 
mai exerciții liber alese, 
feminin toate probele* au 
cîștigate de reprezentantele 
noastre, dintre care s-au evidențiat 
Elena Ceampelea, Rozalia Filipes- 
cu și Irina Sărăcuț. Mai disputată 
a fost lupta la băieți unde s-au 
impus reprezentanții R. D. Germa
ne. Iată clasamentele generale: 
feminin: 1. Elena Ceampelea
(38,466 puncte) ; 2. Rozalia Filipes- 
cu (37,866 puncte) ; 3. Hana Liscova 
— Cehoslovacia (37,499 puncte) ; 
masculin: 1. Lothar Forster
(R.D.G.) (55,700 puncte) ; 2. Gunter 
Beier — R.D.G. (55,650 puncte) ; 3. 
Gh. Tohăneanu România
(55,400 puncte).

„Scîn- 
în sala

fost 
nu- 
La

fost 
țării

Astăzi la amiază din Bucu
rești (din dreptul aeroportului 
Băneasa) se va da plecarea o- 
ficială în prima etapă a „Cu
pei Voința" la ciclism. Startul 
tradiționalei competiții de șo
sea se bucură de prezența unor 
alergători din elita ciclismului 
nostru, precum și a rutierilor 
unor vechi cluburi din Viena, 
Budapesta, Varșovia și Sofia. 
Din rîndul celor 67 de concu- 
renți care vor porni în între
cere, se remarcă Ardeleanu,

Moldoveanu (Steaua), Cosma, 
Moiceanu, Ciumeti (Dinamo), 
Răceanu (Voința), Gonțea, Cio- 
banu (Ploiești), Eghed (Bra
șov), Widera (Start-Varșovia), 
Bojilov (Septemvri Sofia), De- 
vai (Spartacus Budapesta).

Traseul etapei de astăzi mă
soară 170 km, avind ca punct 
terminus Brașovul. La Ploiești, 
Cîmpina, Sinaia și Predeal sînt 
puncte de sprint, iar urcușu
rile de la Breaza și Posada vor 
conta în clasamentul cățărăto
rilor.

diplomatice 
în regiunile Argeș, 
Oltenia și Banat

Surpriză in concursul atletic
de pe stadionul „Republicii'*

Concursul internațional de atle
tism organizat de F.R.A. pe stadio
nul Republicii din Capitală a luat 
sfîrșit ieri. Și in cea de-a doua zi 
de întreceri, atleții. noștri au cîști- 
gat numeroase probe. Viorica Vis-

în zilele de 10 și 11 iunie 1967 a 
avut loc o excursie în regiunile 
Argeș, Oltenia și Banat, organizată 
de Ministerul Afacerilor Externe, 
la care au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic din București.

Cu această ocazie, au fost vizi
tate : Muzeul Golești, Mînăstirea 
Horezu, lucrările sculptorului Con
stantin Brâncuși de la Tg. Jiu, 
Sistemul hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier, stațiu
nea balneoclimaterică Băile Her- 
culane.

în ziua de 11 iunie, șefii misiu
nilor diplomatice au făcut o plim
bare pe Dunăre în zona Cazanelor, 
vizitînd apoi insula Ada Kaleh.

Președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al regiunii 
Oltenia, Gheorghe Paloș, a oferit 
un dejun în cinstea participanților 
la excursie. (Agerpres)

Plin de emoții (pentru Rapid) și de 
speranțe (pentru Dinamo București) a 
fost acest final al campionatului de 
fotbal I Ce n-au putut clarifica meciu
rile din 25 de etape a rămas să hotă
rască — pe linia de sosire — etapa 
ultimă a popularei competiții. Ieri, 
toți iubitorii fotbalului și-au concen
trat atenția spre două partide : Pe- 
trolul-Rapid și Dinamo București- 
U.T.A., care, de fapt, erau în măsură 
să dea răspunsul și la întrebarea : cine 
vor fi campionii r în acest „dialog la 
distanță" dintre lideri și urmăritorii 
lor, avansul de două puncte al rapi- 
diștilor s-a dovedit pînă la urmă ho- 
tărîtor.

...Ieri, stadionul din Ploiești s-a 
dovedit neîncăpător ; miilor de local
nici, veniți să vadă „meciul campio- 

i natului", li s-au adăugat alte mii 
de bucureșteni, suporteri rapidiști so
siți pentru a-i încuraja la ultimul lor 
asalt pe „prezumtivii campioni".

Vrind să infirme parcă toate supo
zițiile, cum că nti-și vor apăra șansele 
cu seriozitate, fotbaliștii ploieșteni au 
imprimat jocului un caracter ofensiv, 
periculos pentru poarta rapidiștilor. 
Răducanu a fost solicitat serios, ca 
la un veritabil examen de definitivat 
pentru echipa reprezentativă, Trebuie 
spus, de altfel, că el a rezistat cu brio 
asalturilor repetate ale ploieștenilor. 
Cum era firesc, rapidiștii — cu o

apărare întărită, din rîndul căreia s-au 
remarcat Dan, Motroc, Dinu — au 
ripostat prin contraatacuri fulgeră
toare, pe dreapta sau pe stingă, cursele 
lui Năsturescu și ale lui Codreanu 
surprinzînd descoperită apărarea ad
versă. Dumitriu II și lonescu au par
ticipat și ei la ofensivă, dar rolul 
principal — acela de a marca — nu 
și l-au putut îndeplini ; Pahonțu, Flo- 
rea, Mocanu nu i-au lăsat nici să ră
sufle. Pînă la urmă, cum desigur la 
această oră toți iubitorii fotbalului 
știu, scorul a rămas alb. Pentru rapi- 
diști aceasta a fost sinonim cu cîști- 
garea titlului, căci principalii lor ri
vali, dinamoviștii bucureșteni, deși au 
jucat pe propriul lor teren, n-au putut 
obține decît un rezultat egal (1—1) cu 
U.T.A.

în pragul sărbătoririi unei jumătăți 
de secol de la înființare, clubul Rapid 
și suporterii săi își văd — în sfirșit — 
echipa de fotbal laureată cu titlul de 
campioană. Succesul fotbaliștilor giu- 
leșteni, meritat întru totul, se dato- 
rește în primul rînd pregătirii tehnice 
mai bune, ca și evoluției relativ con
stante din retur, cînd, după cum se 
știe, au avut la un moment dat un 
avans de 5 puncte I în ultimele etape, 
e drept, poziția de lideri le-a fost din 
ce în ce mai amenințată, dar — spre 
deosebire de campionatele imediat 
precedente — rapidiștii nu și-au pier-

dut calmul; prin rezultatul egal de 
ieri, obținut chiar în fața și pe terenul 
campionilor de anul trecut, au dovedit 
că sînt capabili de succese tot mai 
mari. Sperăm ca participarea în „Cupa 
campionilor europeni" — în care vor 
fi înscriși de drept — să însemne un 
prilej de afirmare a clubului lor, a 
fotbalului nostru deci, și pe plan in
ternațional. Echipei antrenată de Va
lentin Stănescu și Victor Stănculescu, 
(al cărei „unsprezece" ieri, la Ploiești, 
a fost următorul : Răducanu — Lu- 
pescu, Motroc, Dan, Greavu — Dinu, 
Jamaischi — Năsturescu, Dumitriu II, 
lonescu, Codreanu), i se cuvin felici
tări pentru cucerirea mult invidiatu
lui, dar totodată plin de obligații titlu 
de campioană.

Ion DUMITRIU

copoleanu — săritura în lungime 
cu 6,47 m; Mihaela Peneș — arun
carea suliței, 53,78 m ; Șerban Cio
chină — triplu salt, 16,06 m; Petre 
Astafei — săritura cu prăjina, 4,75 
m; Valeriu Jurcă — 400 m garduri, 
52 sec.

Surpriza concursului s-a înregis
trat in proba de săritură in înăl
țime femei. Participarea, după o 
îndelungată absență, a lolandei Ba
laș, înscrisă în concurs cu puțin 
înainte de începerea probei, se pă
rea că va rezolva problema învin
gătoarei. Iată însă că recordmana 
mondială n-a putut sări decît 1,68 
m, rezultat cu care s-a clasat pe lo
cul doi, în urma sportivei Meltzer 
(R.D. Germană), care a sărit 1,71 
m. Dintre celelalte rezultate tehnice 
înregistrate ieri de cîștigători, re
ținem : ll"2/10 la 80 m garduri — 
Seiferova (Cehoslovacia); 55”9/10 la 
400 m plat, femei — Penton (Cuba); 
24”3fl0 la 200 m plat femei — Stock 
(R.F. a Germaniei); 16,40 m la a- 
runcarea greutății femei — Hris- 
tova (Bulgaria); 65,28 m la arunca
rea ciocanului — Samuels (Cuba).

Duminică la amiază s-au încheiat 
lucrările celei de-a doua sesiuni 
științifice a Centrului de calcul eco
nomic și cibernetică economică 
București.

Economiști, matematicieni, ingi
neri și alți specialiști au prezen
tat și dezbătut peste 140 de co
municări. Lucrările au înfățișat 
rezultatele obținute în rezolvarea 
unor probleme legate de știința 
conducerii, de organizarea produc
ției și a muncii cu ajutorul me
todelor cibernetice și matematice, 
de utilizarea mijloacelor tehnice 
de calcul și automatizare. în ace
lași timp, ele au înfățișat rezulta
tele dobîndite de Centrul de calcul 
în elucidarea unor probleme prac
tice în cadrul contractelor de co
laborare cu diferite unități pro
ductive, ministere și alte instituții 
centrale.

în cuvîntul de închidere, acad. 
Remus Răduleț, vicepreședinte al 
Academiei, a prezentat concluziile 
sesiunii, precum și unele obiective 
de viitor în domeniul ciberneticii 
și calculului economic. (Agerpres)zileiCronica

COMPETIȚIEI DE TIR

Paling (Anglia) în

OBȚINUT DOUĂ 
de' caiao’-cănoe' de

Bulgaria, la 
sănătății și 
din această

în probele de 4 fără 
Duminică, echipajul Pa- 
cîștigat proba de dublu.

SCHWABEN AUG- 
LA CÎMPINA cu e-

Duminică seara 
pitala o delegație 
nistrul sănătății

TURUL CICLIST AL ITALIEI A LUAT 
SFÎRȘIT IERI, o dată cu etapa a 22-a, împărțită 
în două fracțiuni : prima, Tirano — Madonna 
del Gisallo (137 km) a revenit spaniolului 
Gonzales, iar a doua, Madona del Gisallo

LA REGATA DE CANOTAJ ACADEMIC DE 
LA MANNHEIM, echipajele României au obținut 
sîmbătă două victorii 
cîrmaci și 4 plus 1. 
velescu-Aposteanu a

Nicolau a remizat

(Urmare din pag. I)

, . . ipotnvă, sa î se dea 
cîmp cît mai larg de manifestare.

CUPLUL TIRIAC, NASTASE CÎȘTIGATOR 
AL TURNEULUI DE LA BRUXELLES. Ieri a 
luat sfirșit turneul internațional de tenis de la 
Bruxelles. în finala probei de dublu masculin, 
perechea Tiriac, Năstase (România) a învins cu 
scorul de 4—6, 6—3, 6—2, 6—2, pe Buding (R. F. 
a Germaniei) și Hombergen (Belgia). în semi
finalele probei de simplu, belgianul Claude de 
Gronckel l-a învins cu 6—1, 6—2 pe Ilie Năs-țâse,- 
iar grecul Kajogheropulos cu 10—8, 0-4-6, 9—7! 
pe Ion Țiriac.

••••’»* v.‘Ă

• MW

lonescu (nr. 9) și Dumitriu II privesc pasa cu capul dintre Florea și Pahonfu 
(Fază din meciul Petrolul — Rapid)

Foto : R. Costin

IERI ÎN CATEGORIA B
Ceahlăul PiatraSERIA I :

Neamț — Politehnica București 
1—1 ; Chimia Suceava — Oțelul 
Galați 7—1 ; Siderurgistul Galați 
— Flacăra Moreni 2—3 ; C.F.R. 
Pașcani — Metrom Brașov 1—1 ; 
Poiana Cîmpina — Oltul Rm. Vîl- 
cea (amînat) ; Metalurgistul Bucu
rești — Dinamo Bacău 1—0 ; Pro
gresul Brăila — Dinamo 
București 2—0.

în clasament conduce 
Bacău cu 34 de puncte,

Victoria

Dinamo 
urmată

de Siderurgistul Galați, cu 32 de 
puncte.

SERIA II: Unirea Dej — C.S.M. 
Sibiu 1—1 ; Gaz metan Mediaș — 
Crișul Oradea 2—0 ; C.S.M. Reșița 
— A. S. Cugir 3—1 ; Minerul Lu- 
peni — Vagonul Arad 3—2 ; Mi
nerul Baia Mare — C.F.R. Timi
șoara 1—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Clujeana 2—0 ; C.F.R. Arad — In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii 1—0.

Pe locul întîi, după 25 de etape 
se află A.S.A. Tg. Mureș cu 36 
de puncte.

I 
I

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menți
nut ușor instabilă și răcoroasă în 
cea mai mare parte a țării, excep- 
tînd Bărăganul și Dobrogea, unde 
a fost frumoasă și călduroasă. Ce
rul a fost variabil, mai mult noros 
în Banat, Transilvania, cea mai 
mare parte a Munteniei și Olteniei, 
unde au căzut ploi locale și sub 
formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 12 
grade la Arad și Oravița și 26 gra
de la Călărași, Fetești, Hîrșova și

Adamclisi. în București: Vremea 
a fost ușor instabilă, cu cerul va
riabil, mai mult noros. Au căzut 
ploi sub formă de averse. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura 
grade.

Timpul
15 iunie, 
ameliora 
început, va deveni apoi variabil. 
Vor cădea ploi mai ales sub formă 
de averse, însoțite local de des
cărcări electrice. Vînt potrivit. Mi
nimele vor fi cuprinse între 6 și
16 grade, iar maximele între 16 și 
26 de grade. In București: Vremea 
se va ameliora treptat. Cerul, noros 
la început, va deveni apoi variabil. 
Voi' cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară.

maximă a atins 24 de
probabil pentru 13, 14 și 
în tară : Vremea se va 
treptat. Cerul, noros la

A 11-A EDIȚIE A ______
„CUPA ȚĂRILOR LATINE ȘI A GRECIEI", 
desfășurată la Atena, a revenit echipei Româ
niei cu 24 de puncte, urmată de Italia — 19, 
Spania — 17, Franța — 13, Grecia — 10, Mo
naco 1 și Portugalia — zero puncte. în proba 
de armă liberă calibru redus 3 X 40 pe primul 
loc s-a clasat M. Ferecatu cu 1 199 puncte. 
Proba de pistol viteză a revenit echipei Româ
niei. La individual cel mai bun rezultat a fost 
obținut de Șt. Petrescu cu 591 puncte.

CAMPIOANA MONDIALA NONA GAPRIN- 
DAȘVILI conduce în turneul feminin de șah 
de la Kiev. Ea totalizează acum, înaintea ulti
mei runde, 10,5 puncte în urma victoriei din 
partida cu Novarra (R. D. Germană). Urmează 
în clasament Nicolau (România) și Andreeva

(U.R.S.S.) cu cite 9 puncte, 
cu Bilek (Ungaria).

SPORTIVII ROMANI AU 
VICTORII în cadrul regatei 
la Stockholm : Vernescu și Sciotnic au cîștigat 
proba de caiac dublu (500 m), iar Macarencu 
pe cea de canoe simplu.

ECHIPA DE RUGBI RAPID BUCUREȘTI 
și-a început turneul în R. D. Germană jucînd 
la Leipzig cu formația locală Lokomotiv. Rug- 
biștii români au învins cu 6—3. Marți la Leipzig, 
Rapid întîlnește selecționata R. D. Germane.

ÎN CONCURSUL DE ATLETISM DE LA SAN 
DIEGO, BOB SEAGREN (S.U.A.) A CORECTAT 
RECORDUL MONDIAL LA SĂRITURA CU 
PRĂJINA : 5,36 m. Vechiul record — 5,35 m 
— aparținea lui Pennel (S.U.A.). Un record mon
dial a fost stabilit în proba masculină de șta
fetă 4X110 yarzi, de către echipa Universității 
din California de sud : 39”. (Recordul mondial an
terior era de 39”6/10).

DUMINICA, ÎN PRELIMINARIILE CAMPIO
NATULUI EUROPEAN DE FOTBAL. la 
Stockholm s-a disputat meciul dintre echipele 
Suediei și Bulgariei. Bulgarii au învins cu sco
rul de 2—0 (1—0).

Milano (68 km), belgianului Plankaert. în clasa
mentul general, primul loc a revenit lui Felice 
Gismondi, urmat la 3’36” de Balmanion (Italia) 
și la 3'45” de Anquetil (Franța).

ÎN PRIMA ZI A CONCURSULUI DE ATLE
TISM DE LA SIENNA cunoscutul sprinter Fi- 
guerola (Cuba) a parcurs distanța de 100 m în 
10”2/10. La aceeași probă, compatrioata sa Co- 
bian s-a clasat prima cu ll”7/10.

APROAPE 100 000 DE SPECTATORI au urmă
rit duminică la Moscova meciul de fotbal 
U.R.S.S.-Austria contînd pentru campionatul 
european. Fotbaliștii sovietici au cîștigat cu 
4—3 (3—1). Strelțov a înscris punctul victorios 
cu 10 minute înainte de fluierul final.

TURUL CICLIST AL ANGLIEI A LUAT 
SFÎRȘIT CU VICTORIA ENGLEZULUI 
L. WEST, care a totalizat timpul de 59h23’49”. Pe 
locurile următoare s-au clasat Rollinson (Anglia) 
— 591141’36” și Demel (Polonia) — 59h42’01”. Ul
tima etapă (a 14-a), Morecambe-Blackpool (145 
km), a fost cîștigată de 
3h41’33”.

ECHIPA DE FOTBAL 
SBURG (R.F.G.) A JUCAT 
chipa locală Poiana. Fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 3—0 (2—0).

ÎNTÎLNIREA DE HALTERE R. F. A GER
MANIEI—POLONIA, desfășurată la Fellbach, 
a revenit halterofililor polonezi cu scorul de 
5—2.

a părăsit Ca- 
condusă de mi- 
și prevederilor 

sociale, acad. Aurel Moga, care va 
face o vizită în R. P. 
invitația ministrului 
prevederilor sociale 
țară, Kiril Ignatov.

★
Concertul de duminică seara din 

studioul Radioteleviziunii a fost 
dedicat marelui compozitor italian 
Claudio Monteverdi, cu prilejul 
împlinirii a 400 de ani de la naște
rea sa, aniversare recomandaiă de 
Consiliul Mondial al Păcii și 
U.N.E.S.C.O.

Muzicologul Gheorghe Firea a 
rostit un cuvînt introductiv. Sub 
bagheta dirijorului Ludovic Baci, 
orchestra de studio a Radiotelevi
ziunii și corul de bărbați, dirijat de 
Aurel Grigoraș, au prezentat în 
limba italiană opera „încoronarea 
Poppeii". (Agerpres)

— Fără îndoială că această ri
giditate, acest schematism consti
tuie una dip racilele cele mai 
frecvent întîlnite în activitatea cu ti
neretul. în plenara noastră din mar
tie, ca și în alte ședințe cu activiștii 
organelor U.T.C. din regiune, li 
s-a atras atenția că, bunăoară, în o- 
rașul Gheorghe Gheorghiu-Dej sau în 
raionul Adjud, mulți tineri manifestă 
o justificată reținere față de adună
rile organizațiilor respective, deoare
ce luni de-a rîndul se dezbat unele 
și aceleași teme, cu unele și aceleași 
cuvinte, ca o placă uzată.

Sîntem datori să recunoaștem că o 
răspundere importantă în această pri
vință revine și unor organizații de 
partid, care s-au mulțumit de multe 
ori să-i îndemne pe tineri pur și 
simplu să copieze fără discernămînt 
forme practicate în activitatea celor 
vîrstnici. Desigur, un asemenea „stil 
de muncă" e foarte comod, nu pro
duce bătăi de cap, nu cere nici un 
fel de eforturi do inventivitate sau 
fantezie, de adaptare la specificul psi
hologic și preocupările tinerești. Dar 
este oare și eficace ? Faptele de
monstrează elocvent că nu I Și fiind
că vorbeam despre îndrumarea 
U.T.C.-ului de către organele și or
ganizațiile de partid, țin să subliniez 
că în această privință s-a ajuns la si
tuații destul de neplăcute. Sînt comi
tete de partid care neglijează cu to
tul problemele muncii în rîndurile 
tineretului, lăsînd-o să se desfășoare 
de la sine. Așa ș-a întîmplaț, de pil
dă, în orașul 
Dej, unde anul 
dințe de birou 
mai la una a 
al comitetului
Mai greu e de înțeles cum se pot 
petrece asemenea lucruri la un comi
tet de partid cum este cel din raio
nul Roman, unde aproape toți secre
tarii au fost nu cu mulți ani în urmă 
activiști U.T.C. Oare trecînd în 
munca de partid au uitat pur și sim
plu de existența tineretului ?

Dar există și un alt aspect. 
Este vorba de promovarea unei tu
tele mărunte, constînd în dădăceală 
sau substituire, ceea ce răpește orga
nizațiilor U.T.C. orice capacitate de

inițiativă. Asemenea situații s-au con
statat la S.M.T. Podu Turcului, la au
tobaza IRTA și depoul C.F.R. din 
Adjud, unde organizațiile U.T.C. au 
fost deprinse să nu întreprindă nimic 
fără ca organizațiile de partid res
pective să ceară și să organizeze. Ne 
vom strădui pe viitor să imprimăm 
organizațiilor noastre de partid un stil 
de muncă mai suplu, mai maleabil 
în activitatea cu tinerii, în așa fel în- 
cît să nu se frîneze spiritul lor de 
inițiativă, ci, dimpotrivă, să i se dea 
un

— Pe ce căi considerați că 
trebuie mers în diversificarea și 
nuanțarea activității în rîndurile 
tineretului, în adaptarea ei la 
specificul diferitelor vîrste și arii 
de preocupări ?

ionale, regionale pînă chiar la o fază 
națională, însoțită eventual de expo
ziții cu produse realizate de tinerii 

’ din uzine și fabrici, din școli profe
sionale.

Tinerii din școlile de cultură ge
nerală, de asemenea, ar trebui, soco
tim, să aibă mai puține ședințe în 
care să discute exact lucrurile pe care 
le discută și la orele de dirigenție. 
în schimb, activitatea lor ar trebui 
canalizată în mult mai mare măsură 
spre cultivarea pasiunilor pentru ști
ință și tehnică, spre cunoașterea fru
museților și vestigiilor trecutului isto
ric al patriei, spre petrecerea timpu
lui în aer liber, în mișcare. Și aici 
ar fi poate de gîndit dacă n-ar tre
bui extinsă pionieria, sau o formă dez
voltată, și la clasele mai mari, de 
exemplu clasele VIII—XII, urmînd ca

tăți lucrative cu un caracter aproape 
comercial, menite mai curînd să a- 
ducă venituri decît să răspîndească — 
așa cum le e destinația inițială — lu
mina culturii în rîndurile maselor. 
Mai straniu mi se pare faptul că în
suși C.C. al U.T.C. își împinge or
ganele sale regionale și raionale pe o 
cale asemănătoare; recent ele au 
primit instrucțiuni care prevăd orga
nizarea de baluri și reuniuni neapă
rat cu plată, dar „în afara sălilor de 
cluburi, cămine culturale sau case de 
cultură". în acest caz, unde să fie 
organizate ? La restaurante, în bo
degi ? Oare acolo e cea mai „educa
tivă" atmosferă pentru tineret ? Să 
zicem că la sate ar fi posibil să se 
organizeze duminica „hore". Dar ce 
te faci cu duminicile în care plouă ?

CU

Gheorghe Gheorghiu- 
trecut, din cele 14 șe- 
orășenesc U.T.C., nu- 
participat un secretar 
orășenesc de partid.

— Pentru a înlătura un rezultat al 
stilului defectuos de muncă — și anu
me paralelismul, discutarea unora și 
acelorași probleme în adunările pe li
nie de partid, de sindicat și U.T.C. 
— aș propune să se reexamineze obli
gativitatea ținerii unei adunări 
U.T.C. lunare, urmînd ca uteciștii din 
întreprinderi, unități socialiste din a- 
gricultură, instituții sau institute de 
învățămînt superior să participe la a- 
dunările deschise de partid în care se 
discută probleme majore ale produc
ției sau ale situației la învățătură.

în schimb, să se pună un accent 
mai mare pe spiritul de emulație al 
tinerilor. Așa, de pildă, merită să con
tinuăm, să diversificăm și să dăm o 
mai largă amploare concursurilor de 
tipul „cine știe meserie, cîștigă" sau 
„cunoașteți tehnica nouă", eventual 
transformîndu-le în adevărate „festi
valuri" ale cunoștințelor profesionale, 
ale științei și tehnicii moderne (de 
tipul festivalurilor artistice de ama
tori), mergînd pe faze orășenești, ra-

numai cei mai buni dintre ei să fie 
primiți în rîndurile U.T.C.-ului.

— Una dintre cele mai com
plexe laturi ale activității 
U.T.C. constă, după cum se știe, 
în organizarea unor activități vii, 
interesante în timpul liber al tine
rilor. Numai că pînă și în acest 
domeniu, au început să-și facă loc 
anumite „tipicuri" bătrînești. Cum 
s-ar putea înviora activitatea ?

— Mai importantă decît prezența 
„tipicurilor" mi se pare, pe alocuri, 
lipsa unei baze materiale corespunză
toare pentru acest scop. Sau mai pre
cis, baza există dar, de multe ori, ti
neretul nu prea are acces la ea. E ne
cesar să recunoaștem că nici noi, la 
comitetul regional de partid, și nici 
la comitetele raionale și orășenești 
nu s-a făcut tot pentru a se combate 
mentalitatea unor sindicate sau sfa
turi populare care au prefăcut multe 
cluburi și cămine culturale în uni-

Iată probleme „prozaice" la care nu 
s-au gîndit suficient cei ce au emis 
asemenea instrucțiuni.

Consider că ar fi bine ca U.T.C.-ul 
să organizeze cît mai multe și mai 
variate forme de petrecere a timpu
lui liber : baluri, reuniuni, seri dan
sante, agrementate cu concursuri haz
lii, cu manifestări cît mai vii ale fan
teziei și spontaneității tinereții, iar 
veniturile eventuale să se realizeze 
mai ales prin organizarea de tombole, 
loterii etc., care sînt nu numai lucra
tive, dar și distractive.

Insuficient își petrec timpul tinerii 
în aer liber. Cu totul nesatisfăcătoare 
este și în regiunea noastră dezvolta
rea sportului de masă printre tineri. 
Poate că și pe acest tărîm s-ar cere 
să fie tăiat, cu mai mult curaj, „no
dul gordian". în ce constă acest 
„nod” ? în faptul că U.C.F.S.-ul, cu 
cluburile și asociațiile sale dedicate 
mai ales sportului de performanță, nu 
reușește să cuprindă în preocupările 
sale și spoitul de masă. In multe

locuri se ajunge la o situație parado
xală : munca U.C.F.S.-ului e făcută, 
de fapt, de activiștii U.T.C., însă 
realizările sînt trecute în contul 
U.C.F.S.-ului. N-ar fi oare cazul să 
înlăturăm o dată pentru totdeauna a- 
ccst paradox, să trecem întreg sportul 
de masă (cu baza materială respecti
vă) în seama U.T.C.-ului, dînd în gri
ja organizației de tineret unul din 
cele mai puternice mijloace de călire 
fizică și spirituală a tinerei generații ? 
Ar urma, desigur, ca tinerii deosebit 
de dotați pentru sport de performanță 
să fie recrutați și crescuți de asocia
țiile și cluburile conduse de U.C.F.S.

Mă voi referi, în sfîrșit, la o foarte 
importantă problemă : activitatea pen
tru dezvoltarea deprinderilor practice. 
La începutul acestui an s-a luat ini
țiativa organizării unor tabere de 
muncă patriotică pe timpul vacanței 
elevilor și studenților, mai ales în ex
ploatările forestiere și la gospodăriile 
de stat. Inițiativa a fost primită cu 
entuziasm de tineri. Numai că atunci 
cînd s-a trecut la organizarea nemij
locită a acțiunii, activiștii comitetului 
regional U.T.C. s-au izbit de tot fe
lul de bariere birocratice. în unele 
locuri D.R.E.F.-ul nu-și asumă răspun
derea cazării, în alte locuri, pe aceea 
de a asigura mîncarea tinerilor. Sec
ția de învățămînt declară că ea i»,»a 
primit nici o instrucțiune în acest 
sens de la ministerul de resort. Cor
turi, de asemenea, s-a dovedit că nu 
există pentru a fi folosite în scopul 
cazării. Și iată că din 5 tabere plă
nuite în exploatările forestiere, de-abia 
dacă se va izbuti să se organizeze una 
singură, la Borca. Oare de ce la porni
rea unei acțiuni de atare importanță 
nu se iau pe plan central toate mă
surile necesare ? Căci de orieîtă bu
năvoință ar da dovadă organele lo
cale ale U.T.C., cu hîrtiile nu te 
joci 1

Am convingerea că și noi, aici, în 
regiune, avem încă destule posibili
tăți nefolosite pentru a face ca acti
vitatea organizațiilor de partid și 
U.T.C. pentru educarea comunistă a 
tineretului, pentru stimularea marilor 
sale forțe de creație, să devină mai 
vie, mai dinamică, în concordanță cu 
însuși dinamismul clocotitor al acestei 
vîrste de mari năzuințe și împliniri.
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® Reluarea activității normale la Damasc 
® în capitala R. A. U. domnește calmul

Intr-o corespondență din Damasc, agenția TASS 
transmite că în noaptea de sîmbătă spre du

minică, în capitala Siriei n-au mai răsunat semnalele alarmei aeriene. 
Potrivit agenției, situația pe front a fost, de asemenea, calmă și n-au 
parvenit nici un fel de știri despre reluarea ostilităților.

Capitala siriană — relatează la rindul său agenția France Presse — a 
recăpătat în dimineața zilei de 11 iunie un aspect aproape normal. Majo
ritatea magazinelor sînt deschise, iar circulația automobilelor a fost re
luată pe străzile orașului.

Citind emisiunea postului de radio Tel Aviv de 
duminică dimineața, agenția France Presse a-

nunță că simbătă, Ia ora 18,30, luptele la frontiera dintre Izrael și 
Siria au încetat, calmul s-a instaurat de-a lungul acestei frontiere, iar 
observatorii O.N.U. s-au deplasat la fața locului.

★

După cum se anunță de la Organizația Națiunilor Unite, observatorii 
O.N.U. au sosit în dimineața zilei de 11 iunie Ia Kuneitra, în Siria, pe 
linia încetării focului.

DAMASC

TEL AVIV

țină seama de dreptul la existență 
al statului Izrael și de drepturile 
naționale ale popoarelor arabe". 
Secretarul general al P.C.F. a spus 
apoi că „dacă actualii conducători 
ai Izraelului, amețiți de succesele 
lor militare, vor încerca să folo
sească acestea pentru a impune 
exigențe umilitoare popoarelor a- 
rabe, nu se va obține o pace du
rabilă în Orientul 
Mijlociu".

Waldeck Rochet a 
cheicre : „Desigur, 
perfect că Izraelul este preocupat 
de asigurarea - unei existențe în 
pace, însă o reglementare pașnică, 
dreaptă și durabilă trebuie să com
porte, de asemenea, recunoașterea 
de către guvernul Izraelului a 
drepturilor naționale ale tuturor 
popoarelor arabe".

declarat în în
noi înțelegem

(Agerpres). — După 
agenția B.T.A., la 10

CAIRO Știrile transmise din Cairo, agențiile de presă
arată că în capitala R.A.U. domnește calinul 

și viața reintră în normal. Presa de duminică a publicat un apel al 
Ministerului de Interne al R.A.U. pentru încetarea demonstrațiilor și 
adunărilor. Populația a fost chemată să se întoarcă la lucru pentru a 
mări grabnic producția. O chemare de a se relua lucrul a fost adresată 
poporului și de Uniunea Socialistă Arabă.

★

Printr-un decret al președintelui Nasser, generalul Mohamed Fawzy 
a fost numit comandant șef al forțelor armate egiptene, anunță a- 
genția France Presse, citind postul de radio Cairo. Generalul Fawzy, 
care a preluat noua sa funcție la 11 iunie, a fost șef al statului major al 
forțelor armate ale R.A.U. Au fost efectuate și alte schimbări în co
mandamentul forțelor armate ale R.A.U.

SOFIA 11 
cum anunță 
iunie, la M.A.E. al R. P. Bulgaria 
a fost convocat ministrul plenipo
tențiar al Izraelului la Sofia, că
ruia i-a fost remisă o notă în care 
se arată că guvernul Republicii 
Populare Bulgaria a hotărît rupe
rea relațiilor diplomatice cu Iz- 
raelul.

Ședința Consiliului■

de Securitate
NEW YORK 11 (Agerpres). — 

Sîmbătă noaptea, Consiliul de Secu
ritate s-a întrunit din nou la cere
rea reprezentantului U.R.S.S., care 
a arătat că partea izraeliană nu 
respectă hotărîrea referitoare la în
cetarea focului.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, referindu-se la știri frag
mentare. primite de la fața locului, 
a arătat că, la 17\ minute după in
trarea în vigoare a încetării focu
lui, avioane izraeliene au efectuat 
un nou bombardament la 10 km de 
Damasc. în cadrul ședinței s-a a- 
nunțat, totodată, că, în ultimul său 
mesaj, generalul Odd Pull a speci
ficat că nu poate să dea știri des
pre situația de pe frontul terestru, 
deoarece observatorii O.N.U. n-au 
ajuns încă la posturile lor.

U Thant a citit apoi în fața Con
siliului comunicarea ministrului de 
externe al Izraelului, în care se de
clară că ordinele de încetare a fo
cului au fost date la 18,30, că înce
tarea focului a intrat în vigoare la 
ora prevăzută și că a fost respec
tată fără întrerupere.

Ședința Consiliului de Securitate 
s-a întrerupt la ora 6,40 Gmt. Data 
viitoarei ședințe urmează să fie 
stabilită după consultări.

P.C.I., a subliniat că actualele ale
geri au o importanță deosebită nu 
numai pentru Sicilia, ci și pentru 
întreaga Italie, din cauza încordării 
internaționale, 
boiul 
ce în 
și de 
ciu.

„Situația internațională, a spus el, 
este gravă și periculoasă ; ordinul 
O.N.U. de încetare a focului în 
Orientul Mijlociu a adus o anumită 
clarificare, dar acest prim pas alții 
nu l-au urmat pentru a da contra
dicțiilor o soluție justă pe baza res
pectării drepturilor legitime ale po
poarelor arabe și a dreptului la 
existență a Izraelului11.

Cine dorește reinstaurarea păcii 
în Orientul Mijlociu și afirmarea 
unei coexistențe pașnice între țările 
arabe și Izrael — a spus Longo — 
trebuie să caute să respingă pro
punerile anexioniste, care sînt un 
adevărat atentat la adresa păcii, 
trebuie să accepte reîntoarcerea tru
pelor izraeliene pe pozițiile ante
rioare. Vorbitorul 
„poziția ambiguă a 
care, în timp ce 
O.N.U. pentru încetarea focului în 
Orientul Mijlociu, își permit să con
tinue bombardamentele împotriva 
R. □. Vietnam și agresiunea împo
triva poporului vietnamez".

★
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Ministerul de Interne al S.U.A.- a 
autorizat companiile petroliere a- 
mericane 
plan de 
petrol a 
se bazau 
turi din 
Mijlociu.
indicat că prin această hotărîre se 
urmărește să se evite lipsa de pro
duse petroliere în aceste țări.

să asigure, în baza unui 
urgență, aprovizionarea cu 
țărilor vest-europene, care 
în mare măsură pe impor
tările arabe ale Orientului 
Un purtător de cuvînt a

Sîmbătă aviația americană a re- 
at atacurile asupra capitalei 

R. D. Vietnam. Au fost lansate 
rachete asupra uzinei electrice și 
uzinei de apă. Clădirea Ambasadei 
din Hanoi a Republicii Socialiste 
România a fost din nou atinsă de 
trei proiectile de mitralieră.

Cele aproape trei săptămîni 
„liniște", după un lung șir de rai
duri consecutive din ce în ce 
puternice asupra orașului, sînt in
terpretate de ziariștii străini acre
ditați la Hanoi drept obișnuita 
pauză pe care americanii o fac 
după fiecare pas primejdios între
prins de ei în agresiunea împotriva 
R. D. Vietnam. în tot acest timp, 
războiul aerian s-a desfășurat cu 
toată forța în jurul Hanoiului, pre
cum și asupra drumurilor națio
nale. Este suficient să amintim că 
în cursul unei singure săptămîni 
agresorii au efectuat peste 1 700 de 
atacuri.

Primarul orașului Hanoi mi-a 
declarat, bazîndu-se pe ultimele 
date primite, că S.U.A. urmăresc 
să taie toate căile de comunicație 
ce duc spre capitală, pentru a crea 
greutăți în aprovizionarea popu
lației. Comunicatele americane din 
luna iunie recunosc, de altfel, că 
au fost lansate mari cantități de 
bombe asupra centrelor feroviare 
din jurul Hanoiului, asupra unor 
centre situate la cîteva mile, pre
cum și asupra altor căi de comuni
cație ale orașului.

Populația și forțele armate din 
Hanoi sînt gata să dea însă lovituri 
tot mai grele agresorilor. „Sîntem 
pregătiți pentru orice situație", 
mi-au declarat reprezentanții auto
rităților orașului Hanoi, subliniind 
că mici centrale și uzine de apă, 
dispersate în cartiere, sînt gata să 
intre în funcțiune in cazul în care 
ar fi atinse termocentrala și siste-

mul principal de aprovizionare cu 
apă — obiective urmărite de ame
ricani.

Agresiunea de sîmbătă a primit 
o ripostă energică: patru avioane 
au jost doborîte.

★
Cu ocazia doborîrii a 2 000 de 

avioane americane în Republica 
Democrată Vietnam, președintele 
Ho Și Min a hotărît ca unui nu
măr de unități ale forțelor de a- 
părare antiaeriană, aviației, arti
leriei, transporturi și miliției popu
lare să le fie decernate drapelul 
de onoare (V.N.A.).
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VIETNAMUL DE SUD j

Declarațiile lui
Luigi Longo

ROMA 11. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : 
Luînd cuvîntul Ia un miting electo
ral, care a avut loc la Palermo, 
Luigi Longo, secretar general al

determinată de răz- 
din Vietnam, care devine din 

ce mai barbar și mai crud, 
conflictul din Orientul Mijlo- Solemnitatea

a condamnat 
americanilor 

se pronunță la

Cuvîntarea lui
Waldeck Rochet

PRAGA 11. — Corespondentul
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Cu prilejul celei de-a 25-a 
comemorări a tragediei de la Li
dice, duminică a avut loc în această 
localitate un mare miting la care 
au participat, zeci de mii de cetă
țeni din Republica Socialistă Ceho
slovacă și numeroși invitați de 
peste hotare, printre care și din Re
publica Socialistă România. La tri
buna oficială amenajată pe locul 
fostului sat Lidice — șters de pe 
suprafața pămîntului de către tru
pele hitleriste — au luat loc An
tonin Novotny, J. Lenart și 
conducători de partid și de stat. 
Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, a 
rostit o cuvîntare.

alți

SAIGON 11 (Agerpres). — Sîm- 
bătă seara, forțele patriotice au 
supus unui foc de mortiere un ae
rodrom situat la 100 km de Sai
gon, perturbînd desfășurarea tra
ficului aerian. Duminică diminea
ța, în delta fluviului Mekong, de
tașamente armate ale F.N.L. au 
atacat două poziții guvernamen
tale la Vi Thanh, capitala provin
ciei Nhuong Thien, la 170 km de 
Saigon. După cum anunță agen
ția France Presse, comunicatul re
feritor Ia luptele care au avut loc1 
califică pierderile suferite de for
țele sud-vietnameze ca fiind grele.

Bruxelles. Demonstrație de protest împotriva represiunilor antidemocratice 
din Grecia și de solidaritate cu lupta poporului grec pentru restabilirea 

legalității, libertăților și drepturilor constituționale

agențiile de presă transmit:
ra

© Adjunctul ministrului apărării din S. U. A. a fost înlocuit 
® Ieri au avut loc alegeri în Islanda © Deschiderea 
Congresului C. G. T. © în Nigeria, „Nordiștii" au atacat un sat din 

„Biafra"

La alegerâle legislative care s-au des
fășurat ieri în Islanda au participat aproximativ 
100 000 de alegători. Guvernul de coaliție al premierului 
Bjarni Benediktsson, format din reprezentanți ai partidului 
social-democrat și ai partidului independenței, deținuse 
32 de locuri în parlament, iar opoziția 28. Rezultatele ale
gerilor vor fi anunțate ulterior.

în problema Africii de sud-vest, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a anunțat că eforturile sale 
privind numirea comisarului Națiunilor Unite pentru Africa 
de sud-vest au eșuat. U Thant propune numirea unui 
comisar provizoriu în persoana lui Constantin Stavropoulos 
(Grecia). Stavropoulos este consilier juridic la Națiunile 
Unite. Propunerea secretarului general va fi supusă marți 
Adunării Generale, care s-a întrunit la 20 aprilie într-o 
sesiune specială pentru a examina problema Africii de 
sud-vest, dar și-a întrerupt lucrările cu aproximativ două 
săptămîni în urmă în vederea unor consultări. Adunarea 
Generală trebuie să aleagă, de asemenea, cei 14 membri 
ai Consiliului Națiunilor Unite pentru Africa de sud-vest.

Ciocniri înșire patrioți și armafă în Rho
desia de SUd. După cum a anunțat reprezentantul 
de la Dar Es Salaam al Uniunii Naționale Africane Zim
babwe, o unitate a forțelor naționale africane de elibe
rare din Rhodesia de sud a încercuit un grup de luptă al 
armatei regimului rasist de la Salisbury, provocîndu-i 
pierderi grele. Lupta a avut loc într-o regiune situată în 
partea centrală a țării. O altă luptă angajată de forțele 
armatei africane de eliberare a avut loc în apropierea for
tului „Victoria", unde patrioții au distrus două care de 
luptă ale inamicului și au nimicit numeroși soldați.

Kocea Popovicl, membru al Consiliului 
Federației al R.S.F. Iugoslavia, a sosit la 
CairO, ca^*fate de trimis al președintelui Tito. După 
cum transmite agenția Taniug, el va avea convorbiri cu 
oficialitățile R.A.U. în cadrul consultărilor prietenești ce 
au loc în mod obișnuit între Iugoslavia și Republica 
Arabă Unită.

fost cuprins de flăcări. Cargoul se afla în Marea Chinei de 
sud, la o distanță de 200 mile vest de coasta nordică a 
Filipinelor. După recepționarea acestui mesaj, serviciul de 
coastă a pierdut legătura cu nava „Augustine Victory", 
nemaiputînd astfel să obțină detalii în legătură cu această 
catastrofă maritimă.

De ce a fost
introdusă
starea excepțională 
în Bolivia
(Urmare din pag. I)

PARIS 11 (Agerpres). — „Par
tidul Comunist Francez se pro
nunță pentru o pace dreaptă și 
durabilă, o pace fără umilințe și 
anexiuni teritoriale, întemeiată pe 
drepturile naționale ale poporului 
izraelian și ale popoarelor arabe", 
a declarat Waldeck Rochet, secre
tarul general al P.C. Francez, cu 
prilejul unui miting desfășurat 
duminică la St. Etienne. „De la 
începutul conflictului, a adăugat 
el, P.C.F. s-a pronunțat clar pen
tru o soluție negociată care să

Deschiderea Tîrgului de la Poznan
POZNAN 11 (Agerpres). — Du

minică dimineața a avut loc, în- 
tr-un cadru festiv, deschiderea ce
lei de-a 36-a ediții a Tîrgului in
ternațional de la Poznan, la care 
participă 2 500 firme expozante din 
46 de- țări. România este prezentă 
cu o amplă expoziție de mașini și 
utilaje, produse chimice și petro
liere, materiale de construcții, 
lemn, mobilă, bunuri de consum 
și alimentare. La deschidere au 
luat parte Witold Trampczynski,

ministrul comerțului exterior, și 
alte oficialități poloneze, și dele
gații guvernamentale ale unor țări 
participante. A fost de față dele
gația guvernamentală română, 
condusă de Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice.

După solemnitatea deschiderii, 
oficialitățile poloneze au vizitat 
pavilioanele țărilor participante. La 
pavilionul României, oaspeții au a- 
preciat calitatea șl modul de pre
zentare a exponatelor.

Șahinșahul Iranului Mohammad Reza 
Pahlavi va ^ace’ hicepînd de la 16 iunie, o vizită 
oficială de 6 zile în Turcia la invitația președintelui Cevdet 
Sunay.

Cel de-al 36-lea congres al Confedera
ției Generale a Muncii din Franța (C.G.T.). 
s-a deschis ieri la Nanterre. Sînt dezbătute probleme pri
vind frontul sindical comun pentru revendicări și apăra
rea drepturilor economice și sociale ale sindicatelor.
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Cererile celor 18 state 
asociate la Piața comună

IU

BRUXELLES. — Cu prilejul reu
niunii Consiliului de asociere a ță
rilor africane la Piața comună, ță
rile africane și-au exprimat nemul
țumirea lor privind dezvoltarea co
merțului dintre statele C.E.E. și 
cele 18 state asociate. Reprezentanții 
statelor africane asociate la C.E.E. 
au arătat că nivelul actual al impo
zitelor asupra bunurilor de consum 
constituie una dintre piedicile care 
stau în calea sporirii exporturilor de 
produse tropicale în statele membre 
ale Pieței comune. Ei au cerut, pe 
lîngă revizuirea acestor impozite, 
intensificarea comerțului și schim
bări în structura sortimentelor de 
mărfuri.

ECONOMICĂ

ce în 1966 producția mondială de 
navo a crescut cu 15 la sută, în 
Suedia ea a scăzut sub nivelul anu
lui precedent. Dacă în anul 1965 
Suedia se afla pe locul doi în lume, 
după Japonia și înaintea R.F. a Ger
maniei și Marii Britanii, ea a tre
buit ca în anul următor să treacă 
în urma R.F. a Germaniei.

Dificultățile industriei 
navale suedeze

Japonia pe locul al doilea 
în producția de 
mobile

auto-

ianuarie-aprilie 1967, Japonia va o- 
cupa anul acesta locul doi în lume 
în ce privește producția de automo
bile. în primele patru luni ale anu
lui, aici au fost produse 934 600 
automobile, ceea ce reprezintă cu 
34,4 la sută mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
Pînă la sfîrșitul anului 1967 se pre
vede să se depășească cifra de 3 
milioane de automobile. în 1966, 
producția japoneză de automobile a 
fost de 2 280 000.

ne de dolari, în 1965 de 413 mili
oane și în 1966 de 602 milioane, 
nu este, potrivit părerii O.E.C.D., 
condiționată de o anume situație con- 
juncturală. Deficitele sînt determina
te de cauze structurale. O.E.C.D. este 
de părere că Austria nu produce și 
nu exportă în mod suficient mărfuri 
de valoare ridicată. De aceea, 
O.E.C.D. apreciază că în unnătorii 
ani, indiferent de evoluția conjunc- 
turală economică, balanța comercia
lă austriacă va înregistra în con
tinuare deficite.

Navigația pe lacul Tan

ganica

STOCKHOLM. — în prezent, in
dustria navală a Suediei se află în 
fața unor serioase dificultăți. In timp

TOKIO. — După cum 
nicat Uniunea uzinelor de 
bile din Japonia, pe baza 
rezultatelor obținute de 
constructoare de mașini în perioada

a comu- 
automo- 
analizei 

industria

Deficitul balanței co 
merciale a Austriei

PARIS. — înrăutățirea balanței 
comerciale a Austriei, al cărei de
ficit a fost în 1964 de 343 milioa-

* DAR-ES-SALAAM. — în capi
tala Tanzaniei s-a anunțat sîmbătă 
că cinci țări din Africa răsăriteană 
și centrală au hotărît crearea unei 
companii comune de navigație, care 
va deține exclusivitatea comerțu
lui pe apele lacului Tanganica. Re
prezentanți din Tanzania, Zambia, 
Congo (Kinshasa), Burundi și Ruan
da au creat un comitet care studiază 
în prezent amănuntele tehnice legate 
de înființarea companiei.
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Demisia adjunctului ministrului apără
rii din S.U.A. Președintele Lyndon Johnson a anunțat 
sîmbătă demisia lui Cyrus Vance din funcția de adjunct 
al ministrului apărării. Paul Nitze, secretar pentru forțele 
navale, a fost numit noul adjunct al ministrului apărării.

Trupe din provincia de nord au atacat 
sîmbătă satul Obudu, din provincia orien
tală a Nigeriei, declarată de curînd Republica 
Biafra. Ele s-au repliat în urma intervenției trupelor re
giunii orientale. Știrea este transmisă din capitala Da- 
homey-ului după o informație a agenției „Biafra Natio
nal News Service".

Conducerea Partidului Social Democrat 
din R. F. a Germaniei a hotărît ca în anui 1957 
să nu fie convocat Congresul extraordinar al parti
dului. Convocarea acestui congres a fost cerută de 
unele organizații ale P.S.D. în locul Congresului s-a 
hotărît să se țină o conferință internă de lucru în 
luna noiembrie a acestui an. Conducerea P.S.D. a 
stabilit ca Congresul ordinar al partidului, care urma 
să fie convocat în noiembrie 1968, să aibă loc în 
luna martie 1968.

Catastrofă maritimă, serviciul de coastă din 
Manila a recepționat un mesaj din partea navei „Augustine 
Victory", în care se arăta că echipajul vasului a pescuit 
37 de supraviețuitori de pe cargoul „Winsome", care a

Bolivia face parte din... al
tele. Durata medie a vieții 
la minele de cositor e de 
26 de ani. In provincia 
Cochabamba un muncitor 
agricol nu vede niciodată 
banii : patronul îl plătește 
în alimente (din propriul 
magazin), dar în așa fel 
că cel puțin 30 la sută 
din „alimentație" reprezin-1 
tă alcoolul, iar o bună 
parte din rest se duce pe 
frunzele de coca pe care 
zillerul le mestecă pentru 
a-și amorți foamea. Ra
portul Keenleyde, elabo
rat do O.N.U., informează 
că mortalitatea infantilă în 
comunitățile indiene de
pășește 500 la mie. Ase
menea rînduieli „incită’ 
ele însele la împotrivire 
mal puternic decît ar pu
tea să o facă oricare agi
tator.

La întrebarea cine se 
află în spatele generalu
lui Barrientos, comentatori 
de prestigiu răspund prin 
indicarea unui nume cu 
rezonanță în cercurile mo
nopoliste internaționale : 
Gulf Oil Comp. Informația 
se sprijină pe argumente 
solide. Conform cifrelor o- 
ficiale, în timp ce rezer
vele de țiței ale întreprin
derii de stat „Yacimientos 
petroliferos fiscales boli
vianos" sînt de 14 milioa
ne de barili, cele ale lui 
Gulf Oil Comp, trec de 
200 milioane de barili. In 
sectorul extracției de co
sitor (principala sursă a 
exportului bolivian), des- 
naționalizarea, deși afir
mată ca proiect, nu s-a 
înfăptuit totuși pînă acum 
de teama consecințelor ce 
le-ar putea provoca pe 
plan social-politic. O se
rie de „oferte" ale unor 
grupuri monopoliste străi
ne — de fapt antene ale 
foștilor „baroni ai cosito
rului’ — sînt însă studia
te de autorități, așteptîn- 
du-se momentul oportun 
pentru a se acorda con
cesii capitalului privat și 
în acest sector considerat 
sacru în ultimii 15 ani. 
Dacă la acestea adăugăm 
operația de restituire a 
pămînturilor către foștii 
moșieri afectați de refor
ma din 1952, devine ex
plicabil de ce cadrul e- 
conomic bolivian regre- 
sează constant, cu reper
cusiuni corespunzătoare 
pe plan social.

O dată ce printr-o suită 
de măsuri discreționare

regimul militar a parali
zat practic posibilitățile 
de acțiune ale opoziției 
politice în cadrul consti
tuțional, lupta împotriva 
regimului a luat între alte
le forma rezistenței ar
mate. Estimațiile asu
pra efectivului partizani
lor variază, indieîndu- 
cifre între 4 500 și 6 000 îfi 
zona Naucahuazu, în rest 
prezența lor fiind sporadi
că. Detașamentele ope
rează cu multă eficiență
— judecînd după pierde
rile provocate inamicului
— grație sprijinului acor
dat de masele țărănești. 
De la bun început, autori
tățile din La Paz au căutat 
să „internaționalizeze’ 
măsurile represive, solici- 
tînd sprijin din partea 
Braziliei, Argentinei și 
Paraguayului. Din rațiuni 
diverse aceste tentative 
au rămas fără rezultate. 
In schimb Statele Unite au 
intervenit cu promptitudi
ne, trimițînd guvernului 
bolivian avioane specia
le cu arme, muniții și ex- 
perțl militari. Unele ziare 
au pus în legătură acest 
gest cu demersurile 
Gulf Oil Comp și 
grupului Williams 
vey — controlat de foștii 
„baroni ai cositorului". în 
prezent, sub conducerea 
experților nord-americani 
funcționează intens nume
roase centre de instruc
ție, unde soldaților boli
vieni li se administrează 
tactica luptei antiguerilă.

în ciuda concentrării 
masive de trupe, instruite 
de ofițeri nord-americani 
și dotate cu armament 
nord-american, rezistența 
armată cîștigă în amploa
re. Este semnificativ că în 
rîndurile ei sînt înrolate și 
forțe care acum doi ani și 
jumătate au salutat răs
turnarea lui Estenssoro și 
preluarea puterii de către 
generalul Barrientos.

In fața împotrivirii ge
nerale din țară, guvernul 
instituie acum starea 
excepțională, ceea ce 
echivalează cu instala
rea arbitrariului neîn- 
frînat al armatei și po
liției. Este un mijloc ex
trem la care recurg re
gimurile impopulare, dar 
care nu le poate asigura 
supraviețuirea decît pro
vizoriu. Așa cum o de
monstrează propria isto
rie a Boliviei și a altor 
țări latino-americane.

lui 
ala 
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