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extracție multicablu 
care poate scoate la 
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de cărbune, prima
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Complexul de extracție a 
cărbunelui de la Aninoasa sud 
a început să funcționeze la în
treaga capacitate. Toate obiec
tivele complexului, construite 
în adîncuri și la suprafață, po
trivit planului de sistematizare 
și modernizare a minelor, 
și-au trecut cu succes exame
nul tehnologic și au început să 
funcționeze din plin. Printre 
acestea sînt și puțul și insta
lația de 
cu schip, 
suprafață 
400 tone
instalație de acest fel din țară 
care funcționează automat.

întreaga producție a exploa
tării miniere Aninoasa este 
concentrată în silozurile in
stalației de extracție. Cărbu
nele ajuns la suprafață este 
luat apoi din turnul puțului 
de corfele funicularului nou 
construit șl transportat la U- 
zina de preparare Coroești. In 
acest fel se reduce de trei ori 
drumul pe care era transpor
tat cărbunele de la mină la 
vechea uzină de preparare din 
Petrila, și se reduce de tot 
atîtea ori personalul de ser
viciu al acestor instalații. Ast
fel, productivitatea muncii 
crește și se îmbunătățesc con
dițiile de lucru. Punerea în 
funcțiune a întregului complex 
de< extracție și transport cre
ează totodată posibilitatea uti
lizării mai eficiente a capaci
tăților de producție la prepa- 
rația de cărbune Coroești.

funcționarului
administrativ

Competența

Ne propunem să tratăm astăzi, con- 
tinuînd în mod logic investigațiile 
anterioare în domeniul muncii ad
ministrative. despre prezentarea și 
profilul profesional al funcționarului. 
Fiindcă, oricît de diverse ar fi fost 
situațiile din regiunile pe care le-am 
străbătut, oricîte implicații de strictă 
specialitate ar fi ridicat sectoarele 
administrative pe care le-am abor
dat. în cele din urmă, sugestiile in
terlocutorilor noștri din Argeș. Ba
cău. Cluj ori Iași, preocupați de gă
sirea soluțiilor celor mai bune, vi
zau întotdeauna ridicarea standardu
lui calitativ al muncii funcționarilor.

Este clar că reușita acțiunii de 
simplificare si raționalizare în sec
torul administrativ depinde în mare 
măsură de receptivitatea la nou, de 
inițiativa, de priceperea profesională 
a celor care. în ultimă instanță, o 
vor traduce în viată. Avînd în ve
dere acest context. întrebarea este : 
care -sînt calitățile omenești și pro
fesionale ce trebuie să prevaleze, ne- 
cesitînd a fi menționate în primul 
rînd ? Dată fiind complexitatea ac
tivităților într-o instituție sau într-un 
sistem de instituții, răspunsul nu este 
tocmai lesne de dat. Astfel, funcțio
narilor care vin în contact direct cu 
publicul li se cer : atitudine civili
zată. corectitudine, operativitate, po
litețe. după cum funcționarilor ce 
fac exclusiv treburi de birou — con
știinciozitate. pricepere profesională 
jși organizatorică etc. Dar pe lingă 
aceste însușiri, prin care se încear
că stabilirea profilului funcționaru
lui modern, interlocutorii noștri au 
scos în evidenta, de fiecare dată, mai 
ales una și anume : competenta.

De existenta acestei calități esen
țiale. care înseamnă capacitatea de 
a lua decizii judicioase, pe baza cu
noștințelor profesionale și a unui as
cuțit spirit de inițiativă, depind creș
terea randamentului si a eficientei 
muncii administrative. Fiindcă un 
funcționar competent lucrează bine 
și operativ, descongestionează pe șe
ful Iui ierarhic de tot soiul de apro
bări mărunte, nu răpește din timpul 
cetățeanului prin formalități inutile 
etc. Un funcționar competent face 
treabă cît alti doi sau trei care, fiind- 
•că nu se pricep, nu au inițiativă, șe 
pierd în mărunțișuri, evită să-și Ja 
o răspundere, fac economie de gîn- 
dire. El contribuie, muncind bine și 
eficient, la ridicarea prestigiului in
stituției. Iată argumente date de_ in
terlocutorii noștri, care subliniază a- 
portul competentei pentru munca ad
ministrativă. mai ales în momentul 
actual, cînd 
o așeza ne 
științifice.

Poate că 
în favoarea 
prisos. Așa 
ciuda afirmațiilor cu caracter gene
ral. juste și bine venite, nu am în
tîlni. chiar 
din cadrul 
anacronice 
grabă din 
descriși de

i

se depun eforturi de a 
criterii mai iudicioase.
unora această pledoarie 
competentei le pare de 
s-ar întîmpla dacă, în

la unele sfaturi populare 
unor mari orașe, situații 
ce par a fi luate mai de- 

lumea ..amploaiantilor" 
Caragiale. decît din con-
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în procesul amplu de utilizare a 
rezultatelor științei contemporane în 
cele mai diferite sectoare de activi
tate, o mare importanță prezintă fo
losirea cu maximă eficientă în primul 
rînd a realizărilor cercetării științi
fice proprii.

Cum se prezintă lucrurile în spe
cialitatea mea — fizica și tehnica vi
dului — sector științific relativ nou, 
cu mari perspective de dezvoltare ? 
Rezultatele cercetărilor de acest gen 
— procedee, instalații — sînt foarte 
căutate astăzi pe plan mondial, date 
fiind largile lor posibilități de apli
care. în numeroase domenii ale eco
nomiei. în țările industriale dezvolta
te. se recurge tot mai frecvent la a- 
plicații ale vidului în numeroase pro
cese tehnologice. Este știut că 
realizările excepționale ale electro
nicii au fost de la început tributare 
vidului: tuburile electronice nu pot 
funcționa fără vid, dar nici semicon- 
ductorii — înlocuitorii actuali ai 
acestora — nu pot fi realizați fără a 
se recurge la vid în toate fazele e- 
laborării lor. Fizica și tehnica vidu
lui au aplicații și în domeniul me

textul unor realități actuale din vea
cul rachetelor. Este mai mult decît 
ciudat să constat! că unii funcțio
nari. în contact cu publicul, în loc 
să manifeste ceea ce în cadrul mai 
general al competentei numim jude
cată proprie, orizont larg, reacțio
nează printr-un automatism greu de 
înțeles, ca și cum formularea și ac
tul pe care-1 eliberează nu ar trece 
prin filtrul logic și critic al rațiu
nii. Ne-am mirat foarte mult cînd am 
văzut pe masa secretarului ^Sfatului 
popular orășenesc din Bacău un 
teanc de dosare privind spațiul loca
tiv. ce conțineau. în mod săritor în 
ochi, acte inutile. Adică acele acte

Vasiie NICOROVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

Rezervații” de prost gust

în peisajul fradițional al 
satului românesc, cu prilejul 
diverselor manifestări legate 
de obiceiurile populare, la 
fîrgurile folclorice regionale, 
distracțiile, jocurile de înde- 
mînare și forță, numerele de 
circ au ocupat întotdeauna un 
loc de frunte. Și astăzi, echi- 
libriștii, iluzioniștii, prestidigi
tatorii, saltimbancii sînt aș
teptați cu interes la fîrgurile 
din diferite colțuri ale țării. 
Artiștii liber profesioniști cu 
aceste specialități au fost în
cadrați într-un sistem de veri
ficare și control al pregătirii 
lor profesionale, care începe 
cu examenul de atestare a ca
lificării, organizat de Consiliul 
teatrelor în colaborare cu 
O.S.T.A. și continuă cu vizio
nările și aprobările forurilor 
culturale din regiuni și raioa
ne. Așadar, s-ar părea că 
există o sită deștul de deasă 
pentru a bara calea celor care 
nu au nici o tangență cu a- 
ceastă artă. Cu toate acestea, 
sistemul de triere a artiștilor

George COMȘA 
doctor în fizică 

Institutul de Fizică Atomică 
al Academiei

talurgiei. Actualmente se toarnă 
vid milioane de tone de blocuri 
oțel fără defecte și cu calități supe
rioare, la presiuni de o miime din 
presiunea atmosferică; de asemenea, 
topirea și purificarea unor metale 
la presiuni de o mie de miliarde de 
ori mai mici decît presiunea at
mosferică le conferă acestora pro
prietăți cu totul noi, deosebit de 
prețioase. Utilizarea tehnicii vidului a 
însemnat un progres enorm și pentru 
importantul sector al prelucrării me
talelor : prin sudura în vid cu fascicul 
electronic se pot obține suduri la care 
adîncimea este de 20 de ori mai mare 
decît lărgimea, rezultat net superior 
și imposibil de realizat cu mijloacele 
obișnuite. Și în numeroase alte sec
toare, ca industria chimică, alimen

și șarlatanie
liber profesioniști nu își dove
dește în măsura așteptată 
eficacitatea, fie din cauza ne- 
respectării unor dispoziții lua
te, fie din pricina existenței 
unor pasaje insuficient clarifi
cate în cadrul normelor în 
vigoare, lată cîteva exemple.

După ce comitetul regional 
de cultură și artă dă autoriza
ția de funcționare artistului so
licitant, fixîndu-i 
unde are dreptul să prezinte 
spectacole, acesta își stabi
lește un itinerar, de comun a- 
cord cu comitetele raionale 
de cultură și arfă și pornește 
la drum. Din acest moment 
însă, el scapă practic oricărui 
control și supravegheri. Ce se 
întîmplă în comunele unde a- 
junge ? La ce nivel artistic se 
menține media spectacolelor 
prezentate ? Aceste întrebări 
rămîn fără răspuns deoarece 
nimeni nu se mai ocupă de 
artistul ambulant. Directorii de 
cămine culturale, organele co
munale nu cunosc dispozițiile 
care reglementează activitatea

raioanele

acestora, astfel Incit de nenu
mărate ori programele sînt 
scurtate, numerele vizionate la 
atestare se înlocuiesc cu al
tele socotite „de succes*,  rea
lizate cu mult sub nivelul ca
litativ așteptat, în spectacol 
sînt utilizate și alte persoane 
fără nici o legătură cu arta 
circului, se modifică prețu- 
rile de intrare etc. Comifetele 
regionale de cultură și artă 
manifestă o totală pasivitate, 
neîntreprinzînd controale la 
fața locului sau nesolicitînd 
categoric acest lucru subordo
naților lor raionali.

*•) Din Asociația latino-amerlcană 
a liberului schimb fac parte zece 
țări : Argentina, Brazilia. Columbia. 
Chile, Ecuador. Mexic, Paraguay. 
Peru, Uruguay și Venezuela.

Pe de alfă parte, organele 
regionale se limitează de cele 
mai multe ori la a aproba 
doar programul propriu-zis, 
deși în sarcina lor intră și a- 
precierea aspectului exterior 
al eventualelor corturi, pavi
lioane, barăci ale artiștilor, a- 
desea de un prost gust nociv, 
precum și mijloacele lor pu
blicitare. Înlreprinzînd un 
control al afișelor folosite de 
artiștii liber profesioniști, Co-

mifeful regional de cultură și 
arfă Ploiești a găsit unele re
dactate agramat, ascunzînd 
sub fraze bombastice caracte
rul lamentabil al unor în
săilări pseudo-artisfice. Cu
rios rămîne faptul că unele 
întreprinderi poligrafice (de 
pildă I. P. Mediaș) acceptă să 
onoreze astfel de comenzi.

Pe plan central nu s-a ajuns 
însă pînă în prezent la o coor
donare a eforturilor tuturor 
factorilor care răspund de ac
tivitatea acestor artiști. De pil
dă, din cauza absenței unui 
control eficient din partea Co
mitetului de Sfat pentru Cul
tură și Artă, aproape fiecare 
regiune eliberează autorizații 
de prezentare a spectacolelor 
după un „sistem" propriu 
(deși există dispoziții foarte 
precise în acest sens). Dacă 
la Ploiești există formulare 
tip, cuprinzînd toate rubricile 
necesare, la regiunea Bucu
rești am înfîlnit foi bătute la 
mașină, de pe care lipsea 
tocmai tariful aprobat, iar la

tară, prelucrarea petrolului, aparatu
ra optică etc., tehnica vidului își 
găsește multiple aplicații.

Cu asemenea cercetări se ocupă, în 
tara noastră, un colectiv al Institu
tului de fizică atomică al Academiei, 
care a obținut unele rezultate valo
roase, atît sub aspect teoretic funda
mental, cît și aplicativ. Au fost ela
borate teorii noi, cum sînt cele pri
vind mișcarea ionilor în manometrele 
și spectrometrele de masă pentru vid 
ultraînalt sau interacțiunea dintre 
molecule și suprafețele monocrista- 
line. Aceste teorii sînt importante nu 
numai din punctul de vedere al cu
noașterii unor fenomene noi ale na
turii. ci și pentru că permit îmbună
tățirea parametrilor de funcționare ai 
unor instalații și aparate larg utili
zate în economie. De asemenea, la 
I.F.A. au fost create și aparate ori
ginale, cum sînt pompele de ioni- 
zare ce permit obținerea și menține
rea unei presiuni extrem de scăzute 
un timp foarte îndelungat, precum și 
procedee tehnice superioare cu aju
torul cărora se pot realiza în vid, cu 
mijloace simple, suduri (metal-metal 
și metal-ceramică) cu calități deose
bite. în unele laboratoare din Anglia, 
R. P. Ungară, R. D. Germană, Aus
tralia, S.U.A., sînt utilizate și încer
cate invențiile realizate la noi.sau se 
efectuează experiențe de verificare a 
teoriilor originale, elaborate de spe
cialiștii institutului nostru.

Concomitent cu activitatea de 
cercetare, cu extinderea acestor preo
cupări și a eforturilor de a duce so
luțiile obținute pînă în faza care să 
permită utilizarea lor efectivă în eco
nomie, unele procedee și instalații ba
zate pe vid — aparate pentru realiza
rea și măsurarea vidului înalt și chiar 
ultraînalt — au fost livrate în tară, 
unor unități de cercetare (Institutul 
de fizică București. Centrul de cer
cetări de chimie fizică, Institutul 
de cercetări și proiectări electro
tehnice), unor catedre universitare 
de specialitate și întreprinderi indus
triale (ca „Independența“-Sibiu. „Pro- 
gresul“-Brăila, Combinatul minier 
Baia Mare). Depanarea aparaturii u- 
tilizate, ca și acordarea de consul
tații tehnice privind tehnica vidului 
revin, de asemenea. Institutului de 
fizică atomică.

Dar toate acestea nu epuizează încă 
sfera vastă a posibilităților de apli
cații economice-industriale pe care le 
oferă rezultatele noi și originale, u- 
nele de nivel mondial, obținute de 
specialiștii institutului nostru în a- 
cest domeniu. Desigur, este pozitiv 
faptul că unele țări acordă atenție 
și chiar preiau unele rezultate ale 
specialiștilor români în fizica și teh
nica vidului, totuși trebuie să ne pu
nem cu toată seriozitatea întrebarea 
dacă ele își găsesc o deplină utilizare, 
în timp util, în primul rînd în

S-ar putea spune însă că în 
tent nu s-a creat încă un teren 

tară, 
pre- 
sufi-

(Continuare în pag. a III-a)

Schite de sistematizare
5

Direcția de sistematizare, arhitec
tură și proiectarea construcțiilor Su
ceava a întocmit schițe de sistemati
zare pentru toate orașele din nordul 
Moldovei. Pe baza acestora s-au re
zolvat probleme privind gruparea u- 
nităților industriale și crearea unor 
noi zone industriale, a ansamblurilor 
de locuințe, delimitarea spațiilor 
verzi etc. Specialiștii au urmărit păs
trarea specificului local prin folosi
rea cu pricepere a condițiilor na
turale existente și încadrarea într-un 
tot unitar a monumentelor de arhi
tectură și istorice din această parte 
a țării. Schitele sînt supuse acum 
dezbaterii arhitecților, deputaților și 
beneficiarilor, care fac propuneri de 
completare a soluțiilor date de pro- 
iectanți. (Agerpres)

teilor"
La cumpăna anului, în luna 

iunie în vremea frumuseții de
pline și monumentale a pădurii, 
a avut Ipc duminică în comuna 
Greci din raionul Strehaia o 
mare sărbătoare folclorică pe 
care țăranii olteni din părțile 
locului o numesc de mulți ani 
„sărbătoarea teilor".

Sub umbra rotată, încărcată 
cu culori și miresme a marii 
păduri de tei — neasemuită fru
musețe a naturii patriei noastre 
— și-au dat întîlnire sute de ță
rani din Deleni, Breșnița, Gro
zăvești și Stîngăceaua. Au venit 
flăcăi și fete, nepoți și bunici din 
multe sate din împrejurimi. 
Straiele viu colorate, minunatele 
costume oltenești purtate cu 
mîndrie, formațiile corale, tara
furile și brigăzile artistice de a- 
matori au dat un cadru sărbăto
resc tradiționalei întîlniri tran
sformată aici într-o bogată ma- 

, nifestare folclorică.
. Din zori și pînă seara tîrziu, 
sute de localnici, precum și oas
peți sosiți de la Craiova și din 
alte orașe au petrecut în tovă
rășia cîntecului și jocului popu
lar. (Agerpres)

regîunea Dobrogea o simplii 
adeverință, ignorînd complet 
toate datele importante, refe
ritoare la artist și spectacol.

Există o serie de hotăriri 
ale C.S.C.A., cum ar fi cea 
din 23 turtle 1966, care nici 
nu sînt luate în considerație 
de anumite organe din sub
ordine. Astfel, pentru a se 
bara accesul artiștilor de circ 
slab pregătiți pe scenele așe
zămintelor culturale, în hotă- 
rîrea amintită se specifică —• 
dat fiind prestigiul spiritual al 
caselor de cultură, cluburilor, 
căminelor culturale — că pre
zența artiștilor de circ aici 
este condiționată de o auto
rizație specială din partea 
O.S.T.A. Cu alte cuvinte se 
recomanda, pe bună drepta
te, un examen suplimentar 
pentru cei care doresc să or
ganizeze reprezentații nu nu
mai în bîlciuri și fîrguri, ci și

Radu CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a III-a)
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la PantelimonPe traseul de motocros de Foto : Gh. Vinplă

După finalele 
ale de box 
Gh. Enache 
învingători la 
FOTBAL
România 1-0

(rubrica de SPORT — în pag. a III-a)

unei Piețe comune latino- americane

Soluție
sau paleativ?

Zece miniștri de externe latino- 
americani se vor întîlni, peste pu
țin timp, în capitala Paraguay-ului 
(Asuncion) pentru a discuta reco
mandările conferinței la nivel înalt, 
de la Punta del Este, din aprilie 
anul acesta. Ei vor aborda, în
deosebi, problema creării treptate 
a unei Piețe comune latino-ameri
cane.

Termenul „Integrare" nu este de 
dată recentă în vocabularul politia 
latino-american. Au fost făcuți 
chiar unii pași pe această cale: e- 
xista din 1958 o Piață comună a 
Americii centrale *),  iar doi ani mai 
tîrziu a apărut Asociația latino- 
americană a liberului schimb **).  
în declarația de la Punta del Este 
se preconizează însă „integrarea" 
pînă în 1985 a tuturor țărilor la
tino-americane (cu excepția Cubei), 
pe baza contopirii progresive a ce
lor două organizații existente.

Ideea constituirii unei Piețe co
mune latino-americane e deosebit 
de controversată, mai ales în țările 
aflate la sud de Rio Grande. Deși 
conjunctura economică din ultimii 
2—3 ani a fost favorabilă, situația 
de subdezvoltare relativă a acestei 
regiuni se accentuează mereu. Dacă 
luăm în considerație un interval de 
timp mai mare observăm că pro
centul mediu anual de creștere a 
produsului social brut pe locuitor 
descrie o curbă descendentă: 4,5 
la sută în perioada 1945—1950; 2,2 
la sută între anii 1950—1955; 1,7 
la sută în 1955—1960; 1,6 la sută 
în. 1960—1965.

Activitatea din agricultură — 
sector care în țările latino-ameri
cane aduce cea mai importantă 
contribuție la formarea produsului 
social — continuă să se caracteri
zeze printr-o slabă productivitate a 
muncii. în perioada 1960—1965, rit
mul anual al producției agricole 
pe locuitor (aproximativ 1,5 la sută) 
a fost gu muk inferior procentului 
de creștere a populației (2,5—3 la 
sută). Sporirea producției globale 
în anii din urmă este rezultatul 
extinderii terenurilor cultivate și 
nu al măririi randamentului pe 
unitate de suprafață. Tar exodul 
populației rurale în centrele ur
bane se explică prin procesul de 
proletarizare a unor pături tot mai 
largi ale țărănimii și nu prin in
troducerea tehnicii noi în agricul
tură.

*) La Piața comună a Americii cen
trale au aderat cinci state : Salvador. 
Guatemala, Nicaragua, Honduras și 
Costa Rica.

campionatelor individu

și echipa României — 
Balcaniada de tir 

Ieri, la București: Italia

în

în

în ceea ce privește Industria, 
poartă amprenta unei evoluții 
contradictorii, dacă avem 
vedere, îndeosebi, ritmurile din 
ultimii ani i 7,8 la sută 
1961, 3,2 la sută în 1962, 1,3 la sută 
în 1963; 9,8 la sută în 1964, 6,2 la 
sută în 1965. Dacă aceste cifre vor
besc despre o activitate relativ sus
ținută în unii ani, nu este mai 
puțin adevărat că, în comparație cu 
perioade precedente, industria Ja- 
tino-americană se află în pierdere 
de ritm. Astfel, procentul mediu 
anual de creștere a producției din 
acest sector, care a fost 6,4 la sută 
între anii 1958—1960, a scăzut la 
5,6 la sută în perioada 1960—1965. 
Pe de altă parte, ponderea — și 
așa modestă — a industriei în for
marea produsului social brut a spo
rit mai repede între anii 1955—1960 
(de la 19,9 la 21,7 la sută) decît în
tre anii 1960—1965 (21,7—22,7 la 
sută). Potrivit statisticilor O.N.U., 
în această din urmă perioadă in
dustria prelucrătoare de bază nu 
a exercitat nici o influență mar
cantă asupra creșterii economice a 
Americii Latine. Noile elemente de 
industrializare au în vedere darea 
în funcțiune mai ales a unor în
treprinderi producătoare de bunuri 
de consum. Deci, încetinirea activi
tății industriale poate fi atribuită 
și faptului că, la ora actuală, con
tinuarea eforturilor de industria
lizare a țărilor latino-americane 
cere trecerea la un stadiu superior, 
bazat pe dezvoltarea industriei con
structoare de mașini, siderurgiei, 
petrochimiei etc.; sectoare care, în 
aproape toate aceste state, sînt pu
ternic dependente de importuri.

Evoluția comerțului exterior al 
Americii Latine reflectă în bună 
parte tendința generală din princi
palele ramuri ale economiei. Par
ticiparea țărilor latino-americane la 
comerțul internațional este în 
scădere relativă, atît în ceea ce 
privește exporturile, cît. și impor
turile: din 1958 și pînă în 1965 
ponderea regiunii în exporturile 
mondiale a scăzut de la 8,5 la 6,7 
la sută, iar în importuri, de la 8,4 
la 5,5 la sută. La deteriorarea co
merțului internațional al țărilor 
latino-americane, precum și al al
tor state subdezvoltate economic, 
contribuie însă și unii factori ex
terni. cum este așa-numita „foar
fecă a prețurilor", care se mani
festă în general prin scăderea 
prețurilor materiilor prime și creș
terea prețurilor produselor indus
triale. în acest sens trebuie remar
cat că, datorită caracterului de mo-

Gh. CERCELESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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FUMĂTORII PIN MOU TRAGEREA LA SORȚI 
A LIBRETELOR DE 
ECONOMII PENTRU 
CONSTRUIREA DE EMISIUNILOR

Judecind după amploarea șl carac
terul pasionant, dar profund argu
mentat ăl dezbaterilor lă care hu- 
meroșl pâttlclpahti și-aii spds cu- 
vîritui, cerind să Se iHterZifcă fuma
tul în întreptihderi, ihstîtutli și lo
caluri publice, efa de âșteptat 
problemă âceăstâ să cunoască o re- 
glemehtâfâ radicală, de iiatUră

bâ
glemehtâfâ radicală, de riatUră să 
pună la âdăpbst sănătatea cetățeni
lor de efectele nocive ale fumului 
de țigară. Incontestabil, unele mă
suri s-au luat. Rezultatele au fost 
imediate și palpabile. Lă locul de 
muncă, în multe întreprinderi și in
stituții, se respira un aer neviciat. 
AsfiXiâ tâbâclcă a fost 
nată, s-a creat o ambiantă 
mai agreabilă. Suporterii — că 
folosim un termen sportiv — entu
ziaști și dezinteresați ai acestei ac
țiuni îmbrățișate cu atîta căldură de 
public și vizînd. în definitiv doar 
nobilul scop ai asigurării unul plus 
de sănătate și confort — au însă, de 
o vreme încoace, motive să fie de
cepționați.

Cîtiva cititori ne-au sesizat despre 
încercările de a reintrodilce fumatul 
la locul de muncă, și de a se restrîn- 
ge iarăși cubajul de aer proaspăt șl 
curat de care s-au bucurat pentru 
sedrt tifhp. Publicăm cîtev-a din. scrl- 
sorile primite.

elimi- 
infinit 

să

speriat. Procentul cetof care înțeleg 
să fespecte sănătatea noastră și sa 
fumeze pe afară, e neînsOrrihat. Ma
joritatea, îh special șefii de servicii 
care ablizeaZă de grhăul lor, sfidează 
orice ffcgUli. Biroul sculdfului-șef e 
îHdcât permanent de nori albaștri de 
fum. Aici lucrează două io.vătășe —• 
dintre care una este gravidă. Am 
întrebat-o :

— Cum reziști, tovarășă Anca, în 
norul de film ? Mi-a răspuns :

— Ce să fac, tovarȘșe Gstafie, pot 
să-i zic șefdliii să nil fumezâ ?

Șeful biroului e un inginer capabil, 
un om cu o mare pregătire. îi este iui 
atît de greu să înțeleagă efectele ne
faste ale intoxicației tabacice asupra 
femeilor gravide ? Fumul de tigare 
primejduiește sănătatea Viitorilor 
copii.-

Citisem parcă prin ziare că Mi
nisterul Sănătății va lua măsuri prin 
lege pentru a pune capăt acestor a- 
buzuri. Propun să se dea în primul 
rînd atenție prevederilor destinate 
să apere sănătatea viitoarelor mame.

Iile OSTAFIE
Uzind Mecdhicâ-Roman

„lai aprinde, mă, 
una!“

La sediiii raional O.R.V.L.F. Cra
iova (Oficiul regional pehtfu valori
ficarea legumelor și frUcțelor) s-a 
ținut o ședință de Idcrd la câre au 
participat șeful contabil ăi întreprin
derii tov. IUlian Mitică Și ălți 13 
contabili (în majoritatea temei) de 
la diferite unități.

După deschiderea ședinței, conta
bilul șef Mitică Iulian și contabilul 
Ion Oprescu au început. să fUmeze 
tigâră după țigară. In măi multe rîn- 
duri, colegele rtOastrâ au făcut âpel 
la caritatea lor. încăperea era fdâttft 
mică și fUtadl ie asfixia.

Drept răspuns. Mitică IUlian 
conducea lUcrăiile, 1-â pOrUnCit 
Ion OpfeScu :

— Mâi aprinde, mă, una !
La terminarea ședinței, am 

de doUă Ori amețiți : întîi, dih cauză 
fumului și ddi, dih caUza nervozi
tății carb ne-â împiedicat să înțe
legem ce ni se SpUHea.

Participantii lâ ședihtă, he punem 
întrebarea :

Este autorizat cineva prin funcția 
pe care o deține să nu respecte 
normele elementare de convie
țuire ? Un cetăteân cu muncă de 
răspundere face cumvâ excepție de 
■la regulile gehefăl admise Și apro
bate de a nu se fuma în ședințe șl 
de a se menaja sănătatea hâfufnă- 
torilor 7

Nicolae CHIVU 
contabil — Cfaiova

De ce și în hombo- 
nerii ?

în centrul orașului Cltij Sînt cihel 
restaurante. în toate se fumează. Un

nefUmător nu-șl găseșțe locțil (în a- 
fară de micul local lacto-vegetarian) 
în nici unul din ele, A mai fost un 
festâiirânt în câre nu se fUiriă : „Cri- 
șul“ de pe ștr. dr.- Petru Groza. S-a 
pregătit însă pehtfu' sdzohul tufistic 
și restricțiile afișatelJâlf’fdst. ridicate. 
Se fumează îri bârăriț îh exprȘ§-Ufl, 
dar nici în lacto-baruri și cofetării 
nu avem dreptul să respirăm aer cu
rat ?

Nu sînt resttictii pOhtru fumători 
în cofetăriile „Tineretului",' „Opera?, 
„Primăvara". „Expreso" etc, frec
ventate de tinerei în special. Se fu
mează și îh unele bomboneril.

La agenția TAROM scrumierele de 
pe mese dau cu tifla avizelor „Nu 
furhâți" de deasupra ghișdulUi. La 
,,Lacto Dorna" nu sînt scrumiere, ți
gările se aruncă pe jos. Conducăto
rul unității nu se supără. în schimb, 
la Poșta Centrală din ștr. Dozsa, la 
ihtfâteâ în sala ghișeelot, Un om 
își face datoria : portarul. Nu per
mite intrarea cu tigârea aprihsă.

Recomandăm Secției de Sănătate a 
Sfatului popular să facă o nouă vi
zită în localurile publice din oraș. 
Concluziile le va trage singură. Și 
âperăte că efectele pozitive le vom 
simți toti nefumătorii. Cjt de curînd.

Liviu TOMAS
Cluj — țhtfeprinderea 
CoristrUcfii Montaj

Tragerea la sorți a librete
lor de economii pentru con
struirea de locuințe,- -țtentru 
trimestrul 11/1967, va avea loc 
ÎH Câpitâlâ, lâ 10 august a.c. 
Cu acest prilej se vor acorda 
cîștiguri de 50 000 lei, . 40 000 
lei, 30 000 lei, 20 000 lei, și 
15 000 lei.

în afara cîștigurilor în bani, 
titularii libretelor de econo
mii ieșite cîștigătoare la tra
gerile la sorți, soțul (soția) și 
părinții titularilor care doresc 
să-și construiască locuințe pro
prietate personală cu sprijipul 
statului, Sînt preferați lâ în
cheierea contractelor pentru 
construirea acestora, dacă fo
losesc în întregime sumele cîș- 
tigate.

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face cunoscut că 
libretele de economii pentru 
construirea de locuințe, care 
dau dreptul depunătorilor să 
participe la tragerea la sorți 
pentru al treilea trimestru al 
anului în curs, se emit de că
tre unitățile C.E.C. nuiiiai 
pînă la 30 iunie inclusiv.

PROGRAMUL It Lâ 
microfon, melodia prefe
rată (0;25). Sfatul mediâii- 
lui: Gheața — prieten și 
dușmăn (9,25). întîlnire cu 

melodia populară și interpretul preferat (13,30). Prime 
audiții de operă : „Boema" de Leoncavallo (16,15). Antena 
tihferetului. Din cuprins :. Examen.de admitere în liceele 
de specialitate (de vbrbă cu candidați lâ Lifceul âgricdl 
dlii Călărași) — (17,10). Orizont științific (18,b5). „Variâ- 
țiurii pe acedâ$i temă" — muzică Ușoară (18,20). O melo
die pe ădreSă dumneavoastră (20,20). Țeâtru radiofonic: 
CiclUl ;,Maeștri ai dramaturgiei românești" Cărnii Pe
trescu „Mioara" (20,45). „Sonet pentru dragostea noastră"
— muzică ușoară (22,15). PROGRAMUL II : „Pe Mureș și 
pe Țîrnăve" — mUzică populară (8,35). Aripi tiherfe : De 
vorbă cu prietenii cercUlui nostru literar pentru școlari 
(9,30); Dih repertoriul orchestrei șinifonice a Filarmonicii 
de Stat „Gheorghe Dima" din Brașov (10,03). De la scrii- 
tdri la ăscuitătofi (10,30). Melodii dih filme (12,45). Or
chestra de muzică populară a Ansamblului „Ciprian Po- 
rțimbescu" din Suceava (15,30). Fantez.il de estradă (16,30). 
Muzica Și iiterâtufa : „Preludiile11 de LiSzt (16,40j. UroniCă 
literară de Aurel Martin. (17,40). Opera săptămînii : „Băr
bierul dih Seviiia" de Rossini (18,40). Ctirs de limba engle
ză. Autori: Leon Levițchi și Dan Duțescu (lecția a 3-a)
— (19,10). Caleiddscop muzical (20,40). „LUminile Orășeldr"
— muzică ușoară (21,05). Ciclul „Să cunoaștem creația 
enesciană" : Suita inedită pentru pian ; melodii ; Cvarte
tul ir. 1 (23,22).

„Pe-uh plcior.de plai: Bălâda lui Corbea" (11,35). Viers, 
nai și strune (13,00). UdhCdrt de pfîhz (14,08). Compozitori 
celebri — lucrări cunoscute : „Muzica apelor" de Haendel. 
(SUltgle ă Il-a și â IlI-a) — (16,30). „Te cheamă dragos
tea" . — muzică ușoată (18,00). Divertisment pentru or
chestră de coarde Și două clâririete de Dumitru Capoiariu 
(18,40). Curs de liriiba germană. Autoți : Victor Thaiss și 
Grete Ungureanu (lecția a 3-aj — (i9,10). Interpreti de 
Altădată : George Niculescu Basu — o emisiune de 
S. NatifhesOU (20,40). Teatru radiofonic. Premiera 
i,Woyzzdek“ de Georg Buchner (21,30). Meridiane... me
lodii (23,55).

care 
lui

Ieșit

Terenul cîștigat se 
pierde

în unele frizerii din orașul nostru, 
în holurile cinematografelor și ale 
tribunalului, fumătorii au intrat din 
nou în acțiune. Afișele care-i pre
veneau sau le aminteau de elemen
tara datorie civică de a respecta și 
localul Șl concetățenii, âu dispărut 
sau au fost puse îți vreUh colț unde 
nu le vede nimeni. CelOr care în
calcă dispozițiile hti li se mai atrage 
atentia. Se revină la Stătu utili antfc 
— adică Ia transformarea localurilor 
publice în afumătorli. Ce e de făcut, 
pentru a nu irosi și anula roadele 
uhdi initiative care se ahpnțăse âtît 
de promițătoate ? l._
ce ttu intră în acțiune controlul In- 
speCtfti'ătelbr sanitară ? în definitiv, 
acesta are atribuții Specifice la Capi
tolul apărării sănătății publice. O a- 
mendă aplicată de Inspectoratul sa
nitar instituției, ar avea darul să a- 
mintfeâscă conducerilor că nu pot 
rămîne indiferente lâ desele abateri 
ale fumătorilor inveterațl.

Și acum și ceva despre șCOăla 
noastră. Măsurile luate de a nu Se 
fuma în ședințele de Consiliu, la 
cercurile pedagogice, în adunări, etc., 
încep sa fie ignorate de unii fumă
tori. Cei cate cohdiic ședința uită 
sau trec cu vederea cazurile cînd se 
încalcă regulile stabilite. Cît privește 
cancelaria, locul unde he tecrCăm 
după, fiecare oră, a ajuns un fel de 
compartiment de tren pentru fumă
tori.

Cerem să se respecte instrucțiunile 
ți deciziile și, unde e CâzUl, să se 
aplice amenzi celor câre dovedesc 
reâ Volută.

Gheorgho MISTREANU 
Liceul nr. 1
Mihail Sadoveanu, lași

se âhunțăse âtît 
Ne îhltebăm, de

Cu spatele la afiș...
La ,,Industria textilă“-Lugoj, sînt 

destui fumători printre sălăriâti. 
Unii dintre ei au înțeles să se ab
țină de la fumat în timpul orelor de 
muncă. Sînt însă și fumători perse- 
verenti și înrăiti care nu țin seama 
de cei din jurul lor. Așa e șeful ser
viciului planificare, Nicolae Cfigă- 
nută. „Lucrează în același birou cu 
încă pattu funcționari dintre care 
nici unul nu fumează. Deși afișul 
din perete atrage atentia că fumatul 
este interzis, dîriSUl iiU-1 ia iii sea
mă, A găsit chiar si o justificare — 
fumul de țigară îl ajută să se con
centreze. Șl, în chip ostentativ, așe
zat cU spatele la afiș, pufăie țigară 
dUpă țigară. Se concentrează omUl 
dat și aerul din cameră capătă un ri
dicat Cdeficieht de concentrație... ta- 
bacieă :

Cei care suferim de pe urma ,,C6h- 
cehtrătii" llti, Cerem Comitetului sin
dical să respecte fără nici un fel de 
excepție hotărîrea luată de a se in
terzice fumatul îh biroUri.

Petrieâ NICOLAE
„Industrlu Tfextllâ“-Lugoj

Am salutat cu mâri speranțe ac
țiunea începută în ptesă. A fost bine 
venită și noi, nefumătorii, am respi
rat ușurați — și la propriu și la fi
gurat. Prea degrabă însă. Prin fumul 
gros de țigană care a început din nou 
să se aștearnă în birouri, abia se 
mai distinge palidul aviz : „Fumatul 
pprit", Se fumează din nou, ceva de

=

II
fi

marți
PROGRAMUL I : Sfa

tul mediculiii : Igiena șl 
regimul allthehtar ăl ffe- 
meii care alăptează 
(9,25). Imagini ale patriei 
bănățeană de Zeho Van-

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
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r &
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>
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în muzica simfonică : Rapsodia ___ _______ _____ ___
cea ; Schiță oltenească de Constantin C. Nottara (10,30). 
Pe scenele cliiburilor : Manifestările cultural-educative 
organizate îh cadrtil clUbutiîof vin, îh sprijinul produc
ției ? (iă,i5). Muzică de esti-adă (15,20). Studteul tifiârului 
interpret : baritonul Aris Ohanesian (17,35). Odă limbii 
române (18,30). Varietăți muzicale (19,40). O melodie pe 
adresa dumneavoastră (20,30). Fonoteca de aur, Ion Ma- 
nolescu. Prezintă Petre Dineu (21,05). Melodu/magazin 
(21,20). „Visare" — mdzică ușoară (23.00). PROGRAMUL 
II : Estrada melodiilor (8,00). Cintece de seceriș (8,20). 
„Bapatule, mîndră floare" — emisiune de folclor (8,35). 
Ocbiiil magic (emisiune de știință și tehnică pentru șco
lari) — (9,30). Antologie de literatură iinivfersală. Pagini 
din volumul „Gestul Evei" de Henry Troyat (10,30).. Din 
folclorul muzical al popoarelor (12,06). Din operetele ltii 
Rilaret Barbu (15,00). Ani de ucenicie. Debuturi lirice ; 
Fosta redacției (15,30). Actualitatea mtiZiCălă (16,80). 
Voci, orchesire, melodii (17,55). Recital de pOfeZig. Actori- 
poeti (18,20). Curs de iimba franceză. AUtbri : Ion Brăescti 
și Micâela SlăvesCu (lecția a 3-a) — (19,10). Căleiddscdp

PROGRAMUL I: La 
microfon, melodia prefe
rată (8,25). Râdiotnâgazi- 
fliil ascultătoarelor (9,30). 
Simfonia î în Do major 

de Georges Bizet (10,30). „Primă întîlhire" — muzică
ușoară (12,00). Muzică populară (12,25). „Cred în fericirea 
noastră" — muzică ușoară (14,35). Muzee și expoziții 
(15,05). „Eu doinesc, codrul răsună" — program de doine 
și jdeuri (16,50). ,,Ascultați și. recunoașteți" — program 
de muzică de cameră (17,35). Emisiune dfcspte și pentru 
cei Câre circulă Pe dtdttltttile publice (18,40). Soliști și 
orchestre de muzică ușoară (20,30). Antena tineretului 
(21,05). Muzică instrumentală (22,50). PROGRAMUL II : 
Varietăți folclorice (7,00). Cvartetul „Barchet" prezintă 
ciclul Cvartetelor de Mozai’t : Cvartetul în Sol major 
K.V. 387 (9,00). DO-Re-Mj pentru copii : Căsuța poștală 
muzicală (9,30). Solecțiuni din „Estrada duminicală" : po
vestea cîntecului „O sole mio" de Di Câpua (12,15). Uzina 
văzută de aproape (18,30). Mioriță, Valorificarea tradiții
lor Ctillurale și attistiCe în satele patriei noastre. Pre
zintă C. Prisnea (15,30). Sfatul medicului : Prevenirea 
rahitismului (16,15). Simfonia concertantă pentru violoncel 
și Orchestră de George Endscu (16.30). Lutoihile rampei, 
înregistrări din spectacolele Teatrului de operă și balet
(17.10) . Formații vocale și orchestrale de muzică ușoară 
(18,00). Album de piese corale (18,25). Ctirs de limba rusă. 
Autofi: Ecăterina Fodor și Victor Frunză (lecția a 3-a) —
(19.10) . în jurul globultii (19,45). Concert simfonic inter
pretat de orchestră simfonică, a Radiotdleviziunii. Dirijor 
Emanuel Elenescu (20,00). Melodii românești (23,07).

a

vineri
PROGRAMUL I: Sfa

tul medicului : Trata
mentul balnear al reuma- 
tisfhUlUi (9,25). Poemul 
simfonic „Cîntăreă Româ- 

Parada soliștilor și a orches- 
„Moldovă, mîndră gră- 

(12,45). Succese ale muzicii 
— rUUzică uȘOată (14,99). Duta- 

: pentru școlarii din clasele

și Micâela SlăvesCu (lecția 
muzical (20,49).

miercuH

3-a) — (19,10). CăleiddscOi)

PROGRAMUL I: Sfa
tul medicului : Durerile 
de cap (9,25);. „De la rhun- 
te. la mare" — program 
muzical (9,30). Coordonate 

prin parcurile și pădurile

• Pe gheața subțife — producție a Studioului „Len
film". în culori, iii regia lui Damlr Viâtici-Berejnîh. 
Este im film dfe aventuri a cărui ăctiUtie se petrece îh 
anii războiului antifascist. Un grup de tineri urmăresc 
descoperirea Undi diVerSidHiSt StrCcdrât de Gestapo în 
rîndurile ilegaliștilor dintr-un orășel ocupat de armata 
hltlefiStă. Ihtet'Pfeți: i281dâ IzVitkaia, Viktor Korșunov, 
Alexei Eibojenko, și alții.

0 iefbtirl âinare —coproducție R.S.fî. Iugoslavia cu 
stUdiOUl Spâiidaii din' Berlinul occidental. 'Filmul are 
că ptotâgOhistă pe Irene Papas cunoscută publicului 
românesc din „ElECtra” și „Zorba grecul". De astă 
dâtă, interpretează rolul Unei fethej câre după mai 
bine de 29 de ani de lă sfltșitul războiului nu poate 
scăpa de amintirile lăsâte de acesta. Regia : Z. Mi- 
trovic. ( .

culturale : Itiherar duminical r______ Y. __ ____
Capitalei (i2|15). De ce ? Dc unde ? î)e cînd ? (emisiune 
pentru .Școlarii din clasele I—IV) — (14,15). ..Voci și or
chestic" —,..muzică ușoară (14.30), Actualitatea literară : 
Pledoarie peHttu cartea de buzunar (15,05). Transmisiuni 

. Sportive. de lâ semifinalele Cupei României la fotbal 
(17,00), Atențiune, părinți ! (21,05). — „De la un cîntec la 
altul"' i*  mdzică ușoată (22,15). Moment poetic. „Citito
rule, cine , ești tu ?“ — versuri de Rabindranath Ta
gore (22.45). PROGRAMUL II : Viață nouă, cîntec nou 
(7,1)0). „Ce frumoasă-i țâră mea" — program de Cîhtece 
pionierești (8,20). Noua geografic a patriei (emisiune pen
tru școlari) — (9,30). Piese vocale de estradă (10,15).

niel11 de Mâței Socor (10,30). x-ax. 
tfelor de Muzică ușoară (11,18). 
dihă" — muzică populară 
ușdâte (13,13). „Ochii tăi" ■ 
Brâta nilnuHâtă temiâiUhe t«...
I—IV) — (14,15). Cărți care vă, așteaptă (15,05). în slujba 
pățitei (17,10). Antena tineretului, „Fiecare întîlhire, o 
iiibird ?“. Eniisiune-artchetă de Mlliai Ștoiâh (18,40). Edi
ție fftdiofoiilcă I. L. Câfaglâle. Cârăgiâle în circuitul cul- 
ttifii univârsaie. Colaborează prof. univ. dr. A,'.. Bălăci 
(21,05). „îritețfererițe lirice" — muzică ușoară (22,15). 
PHGgRĂMUL II : Mtizică de estfădă (7,45). „Trăiesc O zi 
friirtibasă" ■— muzică ușoară (8,00) Laureâti ai cor,1 .ursuri- 
lOt Internationale (9,0fl). Staft sprfe extrabrdinah,r „Paha- 
țlil dâ ctlstal1*.  Scenariu știintifico-fantastic de Eduard 
jiițtet (9,30). Pagini dih opere românești (12,25). Revista 
revistelor științifice (i3,30). Seloctiuni dih „Estrada duttii- 
rtldaiă". Autograf muzical EmanUel Ionescu (13,40). Con
cert de PrîtiZ (14,08). Leritiiră dcaniâtizată : „Re dtezihă" 
de I, A, SâSsărabescu (15,30). Simfonii de Joseph Haydn 
(16,15). Sâsm și operă : „Râta de zăpadă" de Rimski Kor
sakov (17,10). Cadran cultural (18,25). Curs de limba spa
niolă. Alitoii : Constantin DuhărteatiU șl Ioana Zlotescu- 
Cioranu (lecția a 3-a) — (19,10). Itinerar turistic românesc 
(19,45). Seară de operă : „Rigoletto" de Giuseppe Verdi 
(fragmente) — (20,00). Recital 
plastic (22,15). Discuri inedite

Ion Voicu (22,00). Carnet 
(23,22).

© Tbâtrul de stat dfc operetă (la 
’î’eatrul de vară „23 August") : LO
GODNICUL DIN LUNĂ — 19,30.

0 Teatrul Nâțiohal „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : REGINA DE NA- 
VARA — 20.

o TeatrUl Muncitoresc C.FLR. (la 
Teatrul de Vară Herăstrău) : ULisfc 
ȘI COINCIDENȚELE — 20.

e SPARTACUS — film pentru eCfah 
panoramic : PATRIA — 12,45 ; 16,30 ; 
20,15.
• MAIORUL ȘI MOARTEA : REPU
BLICA (completate Jhcătli) — 11,30 ; 
14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, GRADINA
DOINA (Corrtpletăte OHiOht Șliihți- 
fie nr, 5) 20,30.
o Șapte băieți și o ștreNga- 
RiȚă — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL — 12,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
BUCUREȘTI — 11,15 ; 13,80 ; 16.45 ; 
19 ; 21,15.
0 PE GHEAȚA SUUȚlRE — cine
mascop (ambele setlij: CapiTCL — 
13 ; 16,30 : 20 ; la grădină — 20,30.
e PRINTRE VULTURI - cinema
scop : FESTIVAL (completate Ori
zont Științific nf. 5) — il ;■ 13;30 ; 16 ; 
18,30 i 21; la-grădină — 20,18; Glif- 
VÎȚA (Completare O uzină de lapte)

cinema
«'ii-iflfrTTiiiBifrwM

— 11,15 ; 15,39 ; 16 ; 18,89 ; 20,45, GLO
RIA (cbrtlpletăre Aluminiul) — 11,15 ; 
13,45 ; 16 ; 19,15 ; 29,39, ȚOMlS (com
pletare orizont ștîiiițific rtf, 4) — 
11,15 5 13,39 ; 16 ; 18,30 ; 21 i lâ gfădl- 
nă — 20,39.
® STAN și BRAN GEMENI: Ct- 
NEMaTECa — 12 ; 14.
o Viața la castel : vîctorîa
— 12 : 15 ; 18 ; 20,4§, MELODIA — 
11 ; 13,30 ;. 16 ; 18,45 ; 21,ÎS (lă am
bele completarea Vizita conducăto
rilor de jiarlid și de stat în regiunea

Competența funcționarului
(Urmare dirt pag. 1)

cu număr șl stampilă, cu timbre, 
pentru care cetățenii pierd timp și 
bani (Uttedri pehtrU deplasarea în alte 
localități), dat Câre hU servesc la 
absolut nimic.

Iată urt Caz : Vasile Stoian și Ni- 
coiinâ Stolâh suit soți, dar ca 
să li se aprobe Să locuiască în 
același Spațiu, ambii întocmesc 
cite o cerere. Intr-una, Vasile 
Stoian cere să i se aprobe „să 
locuiască în aceiași spațiu cu soția". 
In altă, Nicoliha Stoian arată că este 
de acOtd ,,Să-și primească soțul în 
același spațiu locuibil". în situația 
cîhd undi dih soți este din altă loca
litate, i Se cere să aducă dovada că 
„nu are nici Un fel de State materială 
îri acea comună”. Alteori, cînd soțul 
trăiește la părinți. ttebUie să-si înso
țească cererea si de consimtămîntul 
âcestota. Câte este logica tuturor a- 
cestot dovezi ? A primi în casa bă- 
trînească gineteie sâU noră — act 
omenesc si familial, intrat într-o tra- . 
ditie milenară — mai are nevoie să 
fie justificat prin cereri adresate 
spațiului locativ? „Dat dacă se ivesc 
neînțelegeri și oamenii vin să se 
plîngă lă comisia de împăciuire ?“ — 
îti argumehtează fUHctioharul cu 
Orizont limitat, fără să-1 pese măcar 
că âtUh'Că Un balast birocratic, nu 
numai Inutil, dat șl defăimător asu
pra unor elementare relații între pă
rinți și copii. El nici nu este la cu
rent. se vede treaba, cu discuțiile 
din ptesă privind tocmai aceste as
pecte de încărcare a formularisticii 
în cazul ..intrării în Spâtiul locativ". 
De unde rezultă, pe un plan mai 
larg, și Un alt aspect al competentei 
și anume că, asemenea altor specia
liști din domeniul tehnicii, artei, 
științei, funcționarul trebuie să fie 
un om citit, informat, să cunoască 
aspectele noi ale muncii administra
tive, tendințele moderne de progres 
care se manifestă în tară, cît și în 
lume și nu să rămînă, uneori ani de 
Zile, dacă nu chiar toată viata, la no
țiunile pe care le-a căpătat cîndva, 
cînd s-a calificat în meserie.

Desigur, cu cît urcăm pe o treaptă 
administrativă mai înaltă, datorită 
complexității sporite a problemelor, 
competenta capătă o pondere mal

mare, căci consecințele nedorite, da
torate unor lacune în formația res
pectivului funcționat, se repefctiteă- 
ză pe o zonă mai vastă. Acum nu mai 
este vorba de purtarea cîtorva oa
meni pe drumuri, ei de faptul că 
deficientele organizării creează ne
plăceri un/ui public numeros (călători, 
cumpărători etc.). Considerațiile de 
mai sus ne-au fost sugerate de con
statarea unei situații de neadmis 
pentru un oraș care se respectă cum 
este Clujul. Este oare; admisibil ca 
drumul cu autobuzul de la aeropor
tul Someșeni si pînă într-un anume 
PUhct al orașului să dureze tot atîtâ 
(0 ora Si 20 minute) cît durează dru
mul cu avidnul de la București la 
Cluj ? Explicația acestei vădite abdi
cări de la ritmul vieții moderne se 
poate da. fără îndoială, și prin re
latarea unor fapte mărunte, consem
nate în carnetul reporterului' (că șo
ferul de la autobuzul 8 nu a plecat 
la ora stabilită, fiind ocupat să-și ia 
gustarea, mai bine de 20 minute', că 
traseul acestui autobuz nu este bine 
fixat, că pentru a lua măcar ■ unul 
din autobuzele 11, 18. 21 a trebuit o 
alta așteptare de 15 minute etc.). Dar 
există, după;..; părerea noastră, o ex
plicație pe Un plan mai larg, care 
poate fl caracterizată prill deficiente
le competentei. Vizăm în acest fel pe 
cel cate lucrează la secțiunea de gos
podărie comunală a sfatului orășe
nesc, respectiv pe șeful secțiunii și 
pe specialistul care se ocupă cu 
transboffiirile publice. Fără îndoială 
că S-aU acumulat de un timp, în a- 
cest Sector, tiu pdtine dificultăți „o- 
biective", că răspunderea directă re
vine întreprinderii de transporturi in 
comun. Totuși, din poziția pe care o 
dețin în cădfUl sfatului popular, lu
crătorilor ^vizați le revenea obligația 
Să-și desfășoare activitatea cu mai 
multă anvergură si consecventă. De 
pildă. Unul din motivele invocate 
pentru a explica situația existentă 
este lipsa de .personal corespunzător: 
flu sînt. suficiente taxatoare și nici 
șoferi cu gradul 'de calificare cerut 
de lege (vechime în meserie de 5 
ani). Dar situația aceasta persistă de 
mai mult timp; incit a ajuns să fie 
cunoscută de fiecare al treilea, locui
tor al Clujului. Ce au întreprins lu
crătorii secției ? Din păcate, dih dis
cuțiile pe Cate le-am avut ia sectiu-

nea de gospodărie comunală, n-am 
putut deduce că există o concepție 
clară, practică și eficientă pentru în
dreptarea lucrurilor în această pri
vință.

Are dreptate toV. ȘTEFAN TOM- 
PA, vicepreședinte al Sfatului popu
lar regional Cluj, cînd. pe baza dis
cutării unor situații din alte sectoare 
(comerț, industrie locală), ne atrage 
atentia asupra necesității stringente 
ca mai ales cadrele din verigile func
ționale. cu caracter de conducere. Să 
deâ dovadă de „competehtă activă", 
âdică de acea cabâcitate de a con
stată si a an țlîza realitățile, de a se
siza mai ales abaterile, pentru ca 
pe bâza unei păreri proprii să dea 
și soluția de remediere. La o activi
tate de control și îndrumare dusă la 
acest nivel sînt deosebit de nocive 
fehomehele de atrofiere ă spiritului 
critic, în sensul că respectivii îhdru- 
mălori (șefi de secție, instructori de 
teren). în loc să manifeste exigentă, 
atitudine activă, se transformă în 
„justificatori" și „amplificatori" ai 
greutăților existente la întreprinde
rile tutelate. Oare poate fi calificată 
o astfel de activitate drept compe
tentă ?

O altă chestiune importantă la 
care se referă tov. GH. ZAHARIA 
secretarul sfatului regional iași, eăte 
necesitatea unei calificări adec
vate. în momentul de față, nu exis
tă instituții de învățămint CU pfb- 
fil bine precizat' în ceea ce pri
vește pregătirea cadrelor din â- 
paratul administrativ. La Iași, 
pentru rezolvarea unor nevoi lo
cale, funcționează, de pildă, Un 
curs cu o durată de 6 luni pehtru 
absolvenții de 7 ClaSe, ihSUficieht 
însă pentru necesitățile actuale. Se 
simte nevoia unor licee tehnice ‘de 
specialitate pentru pregătirea lucră
torilor medii, că și crearea unor sec
ții (pe lingă Facultatea de drept, fa
cultățile sau îhstitutul de științe e- 
conoinice) în cafe Să se aprofundeze, 
la nivel Superior, disciplinele refe
ritoare la ’ administrația Stattllui.

Ridicarea prestigiului și autorității 
administrației de stat depinde în 
primul rînd de calitatea muncii, de 
capacitatea profesională, de compe
tenta funcționarilor care deservesc 
populația tării in . ăcest sector im
portant al Vieții sociale.

DO E 11

Ploiești), BUCEGI (completare Dacă 
trfici biții Sclenci) — 11,45 ; 14 ; 16,15;
18.30 ; 21 : lâ grădină — 20,30.
6 IERBURI AMARE : CENTRAL 
(completare George Coșbdc, ăînțăreț 
ăl PăttiînlUlUi românesc) — 12,15 ;
15 ; 10 ; 21.
O BANDA DE LAȘI : LUMINA 
(completare Orizont științific nr. 4)
— 11,30 1 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45, LIRA 
(Completate Istoria unui maniiSCris)
— 1S.30j 18 ; la grădină — 20,30.
0 Călărețul deasupra 0Ra- 
ȘVLtii : UNION (completare DUska)
— 15.30 ; 13 ; 20.30.
6 CĂSA RÎCORDI : DOINA (com
pletate Ofizont științific nr. 4) —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
e MONDO CANE — arhbdle serii i 
TIMPURI NOI (completare Strănu
tul) — 9 — 21 în continuate. i 
e JUDEX : GIULEȘTI (completare 
Gimnastul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI
— Cihemascbp : FEROVIAR (comple
tare Uneltele gîhdirii) — 11,15;
13.30 ) 16 j 18,30 ; 21, EXCELSIOR 
(completare Judecata lui Paris) — 
11,45: 14; 16,15; 18,45; 21,15, MO- 
BERN (completare jucării) — 11,45 ; 
14; 16,30/, 19; 21,15.
® ClMARON — cinemascop: ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (com
pletare Cristale fără taine) — 15,15 ; 
18 ; 20,45.,
o WiNNETOU — cinemascop (am
bele serii) : DACIA — 7,30 — 20,30 în 
cdhtlnuafe.
• DENUNȚĂTORUL: BUZEȘTI
(completare Dacă treci rîul Selenci)
— 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30, 
MUNCA — 15 ; 17; 19 ; 21, VOLGA 
(completare Judecata lui Paris) — 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o APE LIMPEZI — cinemascop : 
CRÎNGAȘI (completare Șopîrla) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ — cinemascop : UNIREA (com
pletate Al doilea eu) — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20,30.
® EL GRECO — cinemascop ! FLA
CĂRA (completare Tensiune înaltă 
la Bcchet) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
® DOCTOR PRĂTORIUS — cine
mascop : MIORIȚA (completare
Dftcă treci rîul Selenei) — 11,15 ;
13.30 ; 18 ; 18,30; 20,45, FLAMURA 
(completare Jucării) — 11,30 ; 13,30 ;
16 ; 18,i5 ; 20,30, GRĂDINA MOȘI
LOR (completare Chemarea vulcani
lor) — 20.15.
® FERNAND COW-BOY: POPU
LAR (completare Tr-szireâ) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
e MOARTEA VINE PE PLOAIE : 
AURORA (Completare O Uzină dă 
lapte) — 11,15 ; 13,15 ; 15,45 ; 18 ;
20,30, la grădină 21.
« ANGELICA ȘI REGELE — cine
mascop : ARTA (completare Oriibrtt 
științific nr. 5) — 11 j 13,30 ț 16;
18.30 ; 21, lâ grădină — 20,30, COS
MOS (completare Atentatul) —
15.30 ; 18 ; 29,30, FERENTARI (com
pletare Mâtha lui Adrian) — 15,30 { 
18 ; 20,30.
0 MONTPARNASSE 19 : FLOREAS- 
CA (completate Strănutul) — 11,45 ; 
15 ; 18 29,45.
o NOTRE-DAME DE PARIS — ci
nemascop : RAHOVA (completare 
Strănutul) — i5,30 ; 18 ; la grădină
— 20,30.
0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : 
DRUMUL Sării — 15,30 ; i?,45 ; 20, 
PACEA (Completare Atentatul) — 
15,45 ; 18 ; 20,18.
• VIAȚA DIFICILĂ: GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,30.
o UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
GRĂDINA VITAN — 20,30.
© ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ t GRĂDINA COLEN- 
TINA — 20,30.
® SOȚIE FIDELĂ : GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PARC (completare Poves
tea Icului) — 20,30.

PROGRAMUL I : La 
microfon, melodia prefe
rată (8,25). Lucrări muzi
cale inspirate din Istoria 
patriei : „Balada Iul
Palade (corul și orchestra

sîmbată

Gheorghe Doja" de Constantin_____ ,_____T. ________
de Studio a Radioteleviziuhii. Dirijor Carol Litvin. Solist 
Petre Stefănescu-Goangă) — (10,30). Parada soliștilor și a 
orChestrelof de muzică Ușoară (11,15). Am ales pehtru 
dUfhteâvoasttă aceste melodii (12,45). Din melodiile ecra
nului (15,15). MCmOtla pătniiitului fOttiâHesU; Din cuprins : 
Cetăți de piatră ale Dunării ! Capidava ; Poezia docu
mentelor (17,10). Din folclorul muzical al popoarelor 
(17,45). în jurul globului (18,05). Știință, tehnică, fantezie 
(18,40). Varietăți mUzicale (19,45). O melodie pe adresa 
dumneavoastră (20,30). Mâfi CliplUti ale itlbiHi : Ulise și 
Perielopâ. Ffezintă Venera Antonescu (21,05). „La balul 
de ăîmbătă Seara" — mUziCa de dans (21,25). Moment poe
tic. „Noaptea la mare" (22,45). Muzică de dans (0,05). 
PROGRAMUL II : Din cîntecele și jocurile sacului (7,00).

------- mărgărite (emisi- 
și mefele de aur" 
istoria Civilizației 
Moidaviae". Emi- 

(. __  cu frunza verde"
xxc (13,o0). „Ne-așteaptă

iriatââ" — muzică UșOafă (15.00). Mititri șl legchde : „Dru- 
rhUl DoHihUiUi de Rouă" și „Pădurea Letea". Două legende 
rdttiănești povestite de Flofentă AlbU (15,30). Dintre cele 
mâi cUnoSCUte Cintece Și jocuri populare (19,30). Scriitori 

opei-Hă (20,00).

Dialogul instrumentelor (8,00). Inșir-te 
une pentru copii) : „Prîslea cel viteaz 
de Petră Ispirescu (9,20). Călătorie în 
(emisiune pentru tineret) : „Descripție 
SiUhe de Văl Tebeică (11,15). „Codrule, 
— emisiune de muzică populară mureâ* 1 - . . - . .

Ia niitrOfdfl (19,45). Seâtă de

PROGRAMUL I : Con
cert de dlmlheață (6,10). 
Teatrii radiofonic pentru 
Copii : „Cartea cd jucă- 

^. .. „ 111“ de TUdor Arghezi.
Dramatizare de Vasile MăHttceanu (8,00). „Transmitem 
pentru sate" (9,15). itinerar foidloric (10,30). „De toate 
pentru toți" (12,00). Estrada duminicală (13.10). întîlnire 
cu melodia populară și interpretul preferat (15,30). Trans- 
^SH?ne„sportivă ~ Finala Cupei României la fotbal 
(17,00). Noutăți folclorice (20,10). Teatru scurt. „Un reghi- 
ment de antlierie'i de I. Al. Brătescu-Voinești (20,30). Vă 
invităm la dans (21,15). Moment poetic. De dragoste. 
„Stanțe" de Cicerone Theodorescu (22,30). „Melodiile 
nopții (0,05). PROGRAMUL II : CU cîntecul și jocul prin 
regiunile patriei (6,00). „Ce frumoasă-i viața noastră" — 
emisiune de cînteee și jocuri (7,00). Ații din operete 
(7,20). Călătorie muzicală (9,40). Radio-atlas (10,03). Trans
misiunea concertului cottiliii și orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat „George Enesiiu (11.00). Cîntă Angela 
Moldovan (14,45). Piese vocale și orchestrale cu formația 
„Sincron" (15,30). Melodii ascultate mereu cu plăcere 
(16,05). „La horă-n Sat" — emisiune de cintece șl jocuri
(16.30) . „Ciobănaș de la miori" — emisiune de folclor
(17.30) . Din cele mai frumoase cîhtece... cele mai fru
moase (20,15). Romanța veșnic tînără (21,40).

duminică
tWnMi il ifii iliiiMMjm.mW'înMUt—

în Cișmigiu

Examen.de
Fantez.il
plcior.de
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CronicaO R
Turcia — 585.

Cădriii 
sportiv 
orgarii- 
„Volks-

La Balcaniada de 
talere 
șanț, 
cheiat 
Atena,

soitul

Constantin CHIRIȚÂ

ROMANIA : Rădtlcltmi, Lupescu, Nuhwelller III, 
Barbu, Mocanu, Gherghef Năftăhăilă, Lucescu, Du
mitriu. II, I. IoneScu, NUhweiller VI.

ITALIA : Albertosi — Gori, Facchetti — Guarneri, 
Picchi, Bertini — Rivera, Zigoni, Juliano, Bulgarelli, 
PaSCutti.

Partida a jost condusă de o brigadă de arbitri spa
nioli compusă din Manuel Arribas (la centru), An
tonio Rios și Rafael Ibanez (la tușă).

k
Si* 4-

Pentru o& ne interesează în 
primul rînd însănătoșirea fotba
lului, încadrarea Iui în regulile 
cele mai severe ale sportivității, 
vom începe prin a ne declara 
adeziunea, totală și fără rezerve, 
la măsura luată de conducerea 
lotului nostru în ajunul întâl
nirii cu Itailia : scoaterea jucă
torului C. Dan din echipa națio
nală pentru grave abateri dis
ciplinare. Și nu spunem aceasta 
pentru că înlocuitorul Iui Dan, 
piteșteanul Barbu, a fost unul 
din jucătorii de ba».A ai echipei, 
remareîndu-se în primul rînd 
prin joc corect și sportiv ; am 
fi susținut aceasta în orice con
diții, chiar dacă am fi avut 
convingerea că măsură luată ar 
fi lovit grav în forțele echipei 
noastre. E foarte bine că acest 
exemplu de severitate și intran
sigență ni s-â oferit intr-un mo
ment important, înaintea unui 
meci greu. E un act de curaj, 
dar mâi ales un act sportiv 
care spune, și-i îndeamnă și pe 
alții, că mai presus de orice, 
mai presus de interesele de mo
ment, trebuie puse și apărate 
legile disciplinei și sportivității. 
Dacă se va pleca și dacă se 
va apăra acest principiu în ac
tivitatea fotbalistică viitoare se 
va face, poate, cCl mai impor
tant pas pe drumul însănătoșirii 
fotbalului nostru, sau unul din 
cei mai importanți.

Pentru că un alt pas oare 
trebuie făcut în viitor ni l-a 
arătat, cu destulă claritate, chiar 
meciul cu Italia. Să ne înțele
gem de la bun început. Nu aș
teptam de la această partidă 
miracolul redresării fotbalului 
românesc ; ne-am ferit să le 
impunem jucătorilor posibili și 
probabili ai naționalei datorii 
nemăsurate șl exagerate. Simțim 
toți necesitatea să privim cît 
mai realist situația și momentul 
în care se află fotbalul nostru.

Mult timp a plutit în aer po
sibilitatea unui rezultat egal, 
dar spre finalul partidei, italie
nii s-au opus acestei posibilități, 
și-au trimis apărătorii în atac, 
au construit cu o luciditate per
fectă oîteva acțiuni stigerind 
geometria, una dintre ele termi- 
nîndu-se cu un gol câre a con
semnat un rezultat real șl rea
list. De unde această vitalitate, 
luciditate și claritate a italieni
lor în finalul jocului ? Nu e 
greu de răspuns. Din relațiile 
mult mai sigure și mai fidele 
pe care le au cu mingea, relații 
care le economisesc energiile, 
dar care în schimb obligă la cir
culație necontenită adversarii, 
obosindu-î mai repede. Aceste 
relații se numesc tehnică și 
măiestrie fotbalistică.

Spectatorii s-au comportat în 
general bine, cu excepția acelui 
moment cînd au reclamat înde
lung un lienț dubios, la citeva 
secunde după ce am scăpat ca 
prin urechile acului de un gol 
și la o fază în care italienii au 
greșit, mingea ajungînd absolut 
întîmplător în posesia unuia din
tre jucătorii noștri. O centrare, 
sau o pasă puternică întâlnește 
sau nu mîna cuiva. Oare era 
drept Ca din această fază, rod 
al hazardului, lâ un lienț foarte 
nesigur să se acorde lovitură 
de la 11 metri cu înrîurirea pe 
care ar fi avut-o asupra rezul
tatului 7 Care ar fi fost meritul 
jucătorilor noștri aici 7 Iată 
unde facem noi spectatorii cele 
mai grave concesii sportivității, 
iată cum îi obișnuim pe jucători 
cu spiritul și ideea unor victorii 
întâmplătoare și nemeritatc care 
pot oferi străluciri și bucurii 
false, dar care în nici un caz 
nu vor contribui la educația ju
cătorilor, nu-i vor obliga să 
vadă în fotbal un sport care 
înseamnă dăruire, ingeniozitate, 
rafinament, artă și mai ales 
transpirație, transpirație și iar 
transpirație pînă ce între minge 
și picior nu va mai exista nici 
o cuantă de neînțelegere.

După 28 de ani (mâl 
exact, 26 de ani și 14 zile), 
„squadrâ azzurta" a fost 
din nou rivala, pe un sta
dion bucureștean, a repre
zentativei noastre de fotbal. 
Cadrul acestui meci, inte
resul suscitat au depășit 
însă antecedentele ; acum 
partida a avut un caracter 
oficial, disputândii-se în ca
drul campionatului euro
pean, și — ceea ce de fapt 
i-a mărit atractivitatea — 
a ocazionat specialiștilor 
încercarea unor garnituri 
noi, structural schimbate. 
Dovada marelui interes ce 
l-a prezentat meciul de ieri 
România—Italia he-âu ofe
rit-o pe de o parte tribu
nele arhipline ale stadionu
lui „23 August" (în rîridul 
spectatorilor aflîndu-se Și 
cîteva mii de „tifos!" ita
lieni, precum și circa 30 de 
ziariști peninsulari), iar pe 
de alta televizarea jocului 
în România (firește !), Ita
lia, Iugoslavia și Bulgaria. 
Din câi-cUlele noastre, des
tul de aproximative, reiese 
că jocul de ieri de la Bucu- 
reșii a putut fi urmărit de 
circa 40 de milioane de 
spectatori și telespectatori.

La fel Câ în vara anului 
1939, victoria â revenii din 
nou italienilor și — curioa
să coincideriță — la același 
scor : 1—0, după o mare 
luptă. Primele schimburi d& 
minge le fâc jucătorii noș
tri ; ajung relativ ușor în 
fața careului advefs, însă 
centrarea de pe dreapta a 
lui Ghergheli nu găsește pe 
nimerii câte s-o fructifice, 
în față, pe pobturi avan
sate, stau doar Iohescu și 
Dumitriu II, dar și aceștia 
„ascunși" parcă îritre sâu 
iii spatele rriâsivdi și su
praaglomeratei, apărări.„az- 
zurre". Presupunem pentru 
moment că este vorba de o 
greșeală oarecare de plasa
ment, însă pînă la pauză si
tuația se repetă de nenu
mărate ori. Cei doi atacahți 
centrali așteaptă să specu
leze eventuala nesiguranță 
a adversarilor. GUărrieri, 
Picchi, Facchetti, Gori Șl 
Bettini au acționat „ca ia 
câtte". NU-i vorbă că pre
ferind să trimită rhingile pe 
sus, echipa noastră și-a di
minuat ea însăși posibilită
țile de a stăpîhi mingea 
tocmai îh fața porții. Cu 
înălțimea sa de 1,70 m. (cel 
mal scitnd din ,,22“) Ionescu 
a fost o pradă ușoară îh 
jocul pe sus. De ce nu s-a 
încercat o altă tactică ofen
sivă ? Ne-a fost și ne este 
încă greu să găsim vreo ex
plicație...

Un moment de mare pa
nică la poarta lui Alber
tosi se produce totuși îh 
minutul 13, cînd mingea, 
venind cu âdreSă precisă 
la Ghergheli (intercalat în 
atac), este interceptată în 
chip magistral- de „bătrî- 
nul" Picchi, deși plasa
mentul lui inițial nu-i dă
dea șanse să rezolve cu 
bine situația;

Riposta în atac a italie
nilor rămîne lâ rîndu-1 
fără rezultat; pătrunde
rile perpendicular pe poar
tă, inițiate prin subtile 
manevre tactice și abilități 
tehnice de Bulgarelli, Zi
goni, Pascutti, ca și atacu
rile din lateral sînt sto
pate ferm și corect de 
Barbu (o adevărată reve
lație) și 
Portarul

Nunweiller III. 
Răducanu are in-

GRECIA - Doua vic
torii la Balcaniada 

de tir (talere)

drunedie din 
care s-a 
duminică 

primul loc 
clasamentul general Individual a (ost ocupat 
Gh. Enache (România) cu 186 puncte, urmat

îll- 
la 
în 

de 
_________ v________ , _ de 
Pangalos (Grecia) — 185, Zatnicar (Iugoslavia) 
— 182, Șt. I>opovici (România) — 180, I. Dumi
trescu (România) — 179. Selecționata României 
s-a clasat primă îh clasdiiieithil pe echipe cu 
719 puncte, urmată de Grecia — 699, Bulgaria — 
664, Iugoslavia — 661 și Turcia — 585.

O oarecare înviorare se 
observă în jocul echipei 
noastre, imediat după pau
ză. Dumitriu II-Năftănăilă, 
Lucescu-Ghergheli, Nun
weiller VI-Ionescu for
mează cupluri ad-hoc, ata- 
cînd, mai decis, prin pase 
scurte, pe jos. Speranțele 
noastre de a deschide sco
rul se spulberă. Șutu
rile pe poartă (atît de pu
ține încit i..au lipsit cu de- 
săvîrșire) au traiectorii cu
rioase. Minutele trec și sco
rul alb pare a mulțumi 
ambele tabere. Ultimul 
sfert de oră aparține însă 
italienilor. Ei îl lansează
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pe Bertini. Acesta, cu 
capul, reia splfehdid 6 min
ge direct spre colțul de 
sus în stînga lui Răducanu. 
Un plonjon extraordinar 
al portarului nostru îm
piedică însă ca mingea să 
intrC în plasă. A fost o 
fază bUnă de filmat ! A- 
celași Bertini se interca
lează din nou în atac în 
min. 80. Aflat în careu, 
șiitează imparabil, pe jos. 
RadUcanu, ieșit în întâm
pinare, nu poate evita go
lul. italia—România 1—0. 
Este și rezultatul final, 
căci echipa noastră nu gă
sește resurse pentru a-1 
schimba, 
nunță 
luptă.

Unii 
părere 
meciului de ieri România— 
Italia se datorează în prin
cipal faptului că jucătorii 
sînt în preajma vacantei. 
Dar, la drept vorbind, va
canța e de vină ?

iar italienii 
aproape total

*

specialiști 
că nivelul

desînt 
scăzut al,
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Au luat Sfitșit între
cerile din 
Festivalului 
internațional 
zat de ziarul 
tirrihie", brgan al Par- 
tidtilul Comunist din 
Austriei. Piobă de 
sihiplu a corhpetiției 
de tbnis de masă a 
fost cîștigată de 

campioana română Maria Alexandtu. La mas
culin» pe primul loc s-a clasat iugoslavul
Vecko. Dorin Giurgiucă a fost eliminat în turul 
al ddilea de cehoslovacul Chmelik. Cu mare 
intereS a fost urmărită proba de ciclism (fond), 
cîștigată de polonezul Janus Kietrzikowski. Ci
cliștii români C. GrigOre Și Șt. SUciu aU ocupat 
locurile 7 Și, respectiv, 11.

Duminică, în ultima zi a concursului interna
țional de natație de la Steyr, înotătorul român 
V. Costa a obținut o nouă victorie ciștigînd 
proba de 200 m bras cu timpul de 2'34"7/10.

AUSTRIA - Maria 
Alexandru învingă
toare la Festivalul 
„Volksstimme", iar 
V. Costa la con
cursul de la Steyr

BULGARIA - DINA
MO București locul 

III la baschet

Competiția interna
țională de baschet 
masculin : „Dinamo- 
viada" a programat 
duminică la Sofia ul
timele două întâlniri, 

rezultate : Spartak So-îiicheidte cu următoarele
fia—Dinamo București 86—67 (41—27) și Dinamo 
Tbilisi—Gwardia Varșovia 78—66 (40—33). .Cla
samentul final: 1. Spartak Sofia, 2. Dinamo Tbi
lisi, 3. Dinamo București, 4. Gwardia Varșovia.
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La invitația Consiliului General 
al V.C.F.S., duminică dimineața a 
sosit în Capitală dl. Franțjois Mis- 
soffe, ministrul Tineretului și Spor
tului din Franța.

Lă amiază ministrul francez a 
fâcilt 6 Vizită protocolară lă pre
ședintele Consiliului General al 
U.C.F.S., Anghel Alexe. Au fdst de 
față Mircea AngeleȘctl, președin
tele U.A.S.R., precum și Philippe 
Richer, însărcinatul cu afaceri ad- 
iriterirh al Franței la București.

★
Sîmbătă seara a sosit în Capitală 

o delegație a Comitetului Polonez 
de Cooperare a Organizațiilor de 
Tineret (OKWOM), condusă de Jan 
Maj, secretar al Uniunii Tineretu
lui Socialist din Polonia, care la in
vitația C.C. al U.T.C. va face o vi
zită de prietenie în țara noastră.

Duminică dimineața delegația po
loneză a fost primită de Ion Po- 
peScu, secretar ăl C.C. al U.T.C., cu 
Pâre prilej â avut loc o discuție 
cordială, prietenească.
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Albertosi și Ghergheli (hr. 5) îh lupta aeriană pentru minge

v

l
Campionatele republicane de box s-au încheiat sîmbătă seara în 

mijlocul uhul interes generdl. După cum s-a mai anunțat, la această 
ediție și-au înscris numele pe lista campionilor A. Mihai (Voința 
Brăila), C, Gruiesch (Steaua), N, Gîju (Steaua), C. Stanev (Dihamo 
București), Mt Goanță (Dinamo CraioVa), M. Dumitteââli (Dihamo 
București), C. Ghiță (Dinamo Buc.), I. Covaci (Dirtdtnci Buc.), Gh. 
Chivâr (Steaua), I. Monea (Dinamo BUc.) și 1. Alexe (Dihamo Buc.). 
In legătură cu desfășurarea acestei ediții a popularei competiții 
l-am rugat pe anirdhorUl loturilor republicane, 
ihterlocutotul ihierviulUi hosttu.

ION POPA, sâ iie

Rugbiștii grivițeni 
lideri

Totalizînd zece victorii, Un rezultat de 
egalitate și nici o îhfrîngere, echipa de 
rugbi Grivifa Roșie — campioană țării 
—• se află în fruntea clasamentului după 
prima parte a campioriătuiui din acest 
ah.

în etapa de ieri, dintre meciurile cu 
miză penfrU partea superioară a clasa
mentului a reținut atenția cel de lâ Pe
troșani, unde echipa locală Știința a ju
cat cu formația bucureșteană Dihamo. 
Obținînd o victorie dificilă, cu 6—3, di- 
namoviștii se mențin în lupta directă 
pentru titlu, deoarece în mod normal nu 
pot pierde, pe tereti propriu, meciul res
tanță cu Precizia Săceie (lâ 5 sau 9 
iulie). Celelalte fruntașe ale clasamen
tului, Grivița Roșie și Steaua, au evo
luat la București surclasfndu-și partene
rele : prima a dispus de Agrohomia Cluj 
cu 28—0, iar ă doua de Precizia Săceie 
61—8 I

Alte rezultate : Gloria—Farul Con
stanță 12—8 ; Rulmentul Bîrlâd—Pro
gresul 18—3.

— Care dintre noii campioni v-au 
lăsat cea mai frumoasă impresie ?

— Fără îndoială, Stanev, învingător 
la „pană". El a boxat cu Crudu de o 
manieră spectaculoasă, confirrriînd pe 
deplin progresul înregistrat în ultimul 
timp. Mai mult decit atît Staiiev a 
utilizat numai brațul stâng, cel drept 
fiind accidentat de la campionatele 
europene. El a arătat o orientate ex
cepțională, combativitate și un salt 
tehnic calitativ apreciabil. Mâi trebuie 
să remarc pe tînăriil brăileân A. Mi
hai, care are „inimă de boxer". Serios 
șlefuit el poate face prOgteSe tehnice 
însemnate în viitor. Mi-a plăcut și cra- 
ioveanul M. Goanță, care lâ 29 de ani 
a obținut primul său succes mai im
portant. Goanță s-a orientat tactic 
foarte bine în meciul cu Bădoi.

— Ce ne puteți spune despre cam
pionii mai experimentați ?

— Gîju, campionul european, balca
nic și republican, a fost de departe cel 
mai bun boxer al campionatelor, deta- 
șîndu-se net de ceilalți pfintr-o teh-

tervenții salutare ; salvea
ză două goluri ca și fă
cute, în min. 21 și 37.

nică superioară și 
uluitoare. Foarte 
Gruiescu. El boiââză elegant; specu
lează greșelile adversarilor și plasează 
lovituri variate, cu adresă. Monea a 
evoluat mai bine ca la „europene", ară
tând în meciul cu Trandafir o „pofta" 
serioasă de luptă. Nu-i pot acorda o 
notă prea bună lui Chivâr, cate, în 
afara faptului că s-a arătat obosit, a 
făcut unele greșeli tactice regretabile.

— Ctim dprecidți, îh general, nive
lul iehhic al întrecerilor ?

— Mulțuthitor, Âu fost și Uridlfe 
meciuri foarte slabe, mâi ales în re
uniunea a doua, care ne-au decep
ționat profund. Finalele prdpriu-zlsft 
au fost însă spectaculoase și le în
scriu în agenda mea câ, poate, cele 
mâi valoroase din ultittiii 3 ani. Uh 
minus totuși întîlnirilor Majai-Ghiță și 
Covaci-Pițu.

— Este la ora aceasta Ion Alexe 
cel mai bun „greu" al țării ?

— Prin prisma rezultatului obținut 
fața lui Mariuțan, desigur că da. 
știți totuși că la fel de bun ca

o viteză de reacție 
mult a progresat

Alexe eSte și I. SănătesCU. Ambii, însă 
nu pot deveni „grei" în tot sensul 
cuvîntului dacă nu ajung la 91—92 
kg. Ei tiebuife să mai cfeâsfcă în greu
tate îtieă 5—6 kg și să nu fie prezen
tați de la început în fața unor adver
sari pUterhioi. în ăsetnehed cbndiții pot 
ajunge la o valoare reală în următorii 
2 âhi.

— Vă riigăln să ne spuneți ce mă
suri trebuie luate pentru progteshl 
boxului nostru ?

— EU cred că trei măsuri și anume : 
U.C.F.S.-ul Să studieze posibilitatea 
creării unor condiții mai bune, în 
raport cu alte spoi turi, și boxului; 
cluburile sportive să sprijine mai mult 
secțiile de box și nu numai fotbalul 
și, în sfîrșit, antrenorii sa lucreze cu 
mai multă pasiune în ceea ce privește 
predarea pfocedeelor tehnice.

— Avem șanse să orgdhizăih cam
pionatele europene la București ?

— Dothnul Russel, președintele 
A.I.B.A., care Se âflă de cîteva zile îri 
țara noastră, a fost prir și simplu im
presionat de popularitatea de Pâre se 
bucură sportul cu mănuși la Bucu
rești. El mi-a declarat că nu a văzut 
încă la riici o competiție, nici chiar la 
Jocurile olimpice sau campionate eu
ropene, atâția spectatori ca la finalele 
noastre. Sperăm ca în 1971 să putem 
organiza campionatele europene la 
București.

BALCANIADA DE TENIS SE VA 
DESFĂȘURA ANUL ACESTA ÎN
TRE 23 ȘI 25 IULIE LA BUCU
REȘTI pe terenurile clubului Pro
gresul. La întreceri și-au confirmat 
participarea și cUnosoutii interna
ționali Kalogheropulos (Grecia), Jo
vanovic! și Pilici (Iugoslavia). Cam
pionatele ihternaționale de tenis ale 
României au fOst programate pen
tru începutul luhii septembrie.

CAMPIONATELE DE ATLE
TISM ALE S.U.A., care se desfă
șoară la Bakersfield (California), au 
fost marcate de două noi recorduri 
mondiale. Patti Wilson a stabilit un 
nou record al lumii îri proba de 
Sărituri CU prăjina, trecînd peste 
ștacheta înălțată la 5,38 m. (Ve
chiul record mondial era de 5,36 m 
și fusese stabilit în urmă cti două 
săptămîni la Sân Dîego de Bob 
Scagren). In cursa de o milă, Jim 
Ryun și-â îmbunătățit propriul re
cord mondial cu două zecimi de 
secundă, reâlizînd tâmpul de 
3'51"l/10.

ÎN PRIMA ZI A COMPETIȚIEI 
DE ATLETISM „MEMORIALUL 
KUSOCINSKI", care se desfășoară

la Poznan, sprinterul polohez Ma- 
niak a egalat recordul mondial în 
proba de 100 th plat — 10" — dar 
performanța Sa HU va puteâ tâ o- 
mologată deoarece vîntul â bătut 
cu mai mult de 2,B0 hi pe secundă, 
în proba femihină similară, polone
zele Klobtlkbwska și Klrszenstein 
au fost cronometrate în 11" — re
cord mondial egalât care, de ase
menea. ntl poate fi omologat din a- 
Ceeași câUZă.

LA COPENHAGA SE DESFĂ
ȘOARĂ MECIUL MASCULIN, DE 
ATLETISM OLANDA—TURCIA— 
DANEMARCA—AUSTRIA, din ca
drul „Cupei Europei" pe echipe. 
După prima zi, în clasament con
duce Olanda cu 30 puncte, urmată 
de Danemarca — 27. Iată cîteva re
zultate : 100 m plat — Bloom (O- 
landa) 10"7/10 ; înălțime — Breum 
(Danemarca) 2,05 m ; 10 000 m — 
Saban (Turcia) 29'48"2/10 ; lungime 
—• Pedersen (Danemarca) 7,21 m.

ECHIPA BRAZILIANĂ DE FOT
BAL F. C. SANTOS a întâlnit la 
Lecce formația locală A. S. Lecce, 
care activează în liga a treia a

campionatului italian. Fotbaliștii 
brazilieni âU învins cu 5—1. Pele a 
înscris 3 puhcte.

A LUAT SFÎRȘIT TURNEUL DE 
TENIS DE LA LONDRA. în finala 
probei feminine, Nancy Richey 
(S.U.A.) a dispus cu 2—6. 6—2, 6—4 
de Kerry Melville (Australia). Des
fășurarea finalelor de dublu. îm
piedicată de ploaie a foSt contra
mandată din cauza începerii tur
neului de la Wimbledon.

A 10-A ETAPA A COMPETIȚIEI 
CICLISTE TtJRUL MĂRII MAR
MARA, Eskisehir—Adapazari (177 
km), a fost cîștigată de francezul 
Gisselini cronometrat în 4 h 49'07". 
în clasamentul general individual 
conduce bulgarul Kotev cu 31h 
39'24", urmat de turcul Caliskan — 
31h 47'53".

MECIUL ATLETIC MASCULIN
FRANȚA—U.R.S.S., desfășurat la 
Paris, s-a încheiat cu victoria atle- 
ților Sovietici la scorul de 110—102 
puncte.

(Agerpres)

Duminlcă seara s-a înapoiat îri 
Capitală, venind de la Varșovia, 
delegația Consiliului Central al 
U.G.S.R., condusă de Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, care, 
la invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Polonă, a 
participat la al 6-lea Congres al 
sindicatelor din această țară.

★
Salonul internațional de artă 

fotografică s-a redeschis duminică 
în sălile Galeriei de artă din Cluj. 
La vernisaj au luat cuvîntul prof, 
dr. docent Victor Mercea, membru 
corespondent al Academiei, pre
ședintele filialei din Cluj a Asocia
ției artiștilor fotografi, și ing. Silviu 
Comănescu, secretarul general al 
Asociației artiștilor fotografi din 
Republica Socialistă România. Sec
ția a doua a Salonului internațio
nal de artă fotografică, „Diapozi
tive color", este prezentată în sala 
mare â Palatului culturii din loca
litate. Manifestarea artistică in
ternațională se bucură de succes. 

(Agerpres)

TĂ
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cient de larg în industria și economia 
noastră pentru utilizarea acestor cer
cetări; dar, chiar așa fiind, aceasta nu 
impune oare preocupări mai intense 
— în primul rîhd din partea cercetă
torilor — de a prhrriova pe scară tot 
mai lafgă soluțiile și procedeele valo
roase de acest gen spre industrie ? 
în âcest fel. cercetarea și-ar crea, 
desigur, un climat și Uri teren din 
ce în ce mai amplu de „desfacere" 
a rezultatelor ei — iucru care ar a- 
duce avantaje atât cercetării cit și 
economiei naționale în ansamblu.

îh fizica vidului, poate mai mult 
decît în alte ramuri ale fizicii există 
o continuă interacțiune între dezvol
tarea cercetării și a industriei. Se im
pune îrisâ o preocupare mai accen
tuată pentru ca posibilitățile noi să 
fie valorificate la maximum și fără 
întârziere pe teren economic. 
Pentru a realiza un salt și în 
acest sector al științei și produc
ției noastre, cred că este necesară 
o justă îmbinare a interesului față de 
cele două mari categorii de aplicații: 
uriele legate de adaptarea pentru ne
cesitățile noastre a unui aparat sau 
procedeu cunoscut pe plan mondial ; 
altele privind valorificarea unor re
zultate noi și originale, de exemplu a 
unor invenții, prin urmare folosirea 
unor apâfate saU procedee care pînă 
acum nu âu mai fost folosite nicăieri.

Se remarcă însă la noi tendința de 
a se utiliza exclusiv rezultate ce se 
încadrează îh prima categorie de a- 
plicatli, Estb adevărat că îh acest caz, 
chiar dacă principiile sînt cundscute, 
utilizarea îri producție pretinde rezol
varea unei serii de probleme de cer
cetare — adaptarea pentru a cores
punde sarcinilor specifice, înlocuirea 
Unor mâteriale deficitare, găsirea unor 
soluții constructive pentru care nu 
există documentație etc.— ce solicită 
irivestâțil de inteligență, muncă, fon
duri, Dar investiția o dată făcută — 
dacă proiectarea inițială și realizarea 
practică sînt făcute judicios — va fi 
cU Siguranță rentabilă, iată un exem
plu : în momentul de față în Institu
tul de fizică atomică este îh curs de 
construcție o instalație de sudură și 
topire în vid Cu fascicul electronic de 
20 de kW. Atunci cînd a început pro
iectarea acestei instalații se știa că ea 
va putea executa suduri variate, de 
calitate superioară, că se vor putea 
face cu ajutorul ei topiri de metale 
refractare, aliaje speciale etc. Știam 
âcest lucru pentru că asemenea insta
lații sînt utilizate actualmente în cî
teva țări din lume și pentru că în 
institut există experiența 
fasciculelor electronice, deși 
ra mai redusă. Prin urmare, 
ceput „aplicația" respectivă 
zentat ca una posibilă.

Altfel se prezintă însă 
cînd este vorba de aplicarea 
rezultate noi și originale, obținute în 
cadrul unei teme de cercetare și 
duse pînă la stadiul publicabil sau 
patentabil. în acel moment, deși de 
fapt tema de cercetare propriu-zisă 
s-a încheiat, nu se poate spithe încă 
dacă rezultatul obtinut poate fi apli
cat, ci doar că este susceptibil d<*  
aplicare. Trecerea de Ia susceptibil la 
posibil presupune noi eforturi umane 
și materiale fără de care rămînem 
doar 
intențiilor bune, 
piu : 
ră 
noi 
fost .......... ______ ____
tat în străinătate (Franța, Italia, An
glia, Elveția) prezintă avantaje teh
nice și economice evidente (ață de 
procedeele actualmente cunoscute.

este utilizat cu succes în institui 
mai multi ani pentru producere; 
aparatură pentru vid ultrainalt ș

El 
de 
de . 
pentru lucrări de fizică nucleară îi 
general. Cu toate acestea, procedeu 
nu a reușit să pătrundă încă în pro 
ducția industrială de serie mare 
Astfel I.P.R.S.-Băneasa ne-a ceru 
sprijinul în rezolvarea problemei în
capsulării ventilelor redresoare ci 
siliciu de 50—200 A. Experiențele dii 
institut au demonstrat că procedeu 
nostru este susceptibil de a fi uti 
lizat, dar trebuia să și dovedim _ ci 
aplicarea lui este întru totul posibilă 
Pentru aceasta însă nu am dispus de 
mijloacele necesare (oameni, mate
riale etc.), față de cele prevăzute 
în planul nostru de cercetare 
Prin urmare nu ne-am putut o- 
cupa de problema importantă 
pusă de I.P.R.S.-Băneasa decît prin
tre picături. 81 astfel — datorită și 
unor deficiențe de aprovizionare 
privind un aliaj pe care nu-1 vom 
putea obține decit în 1968 — lucru
rile merg încet, deși ar trebui să 
se desfășoare mai repede. Iată dec: 
că timpul trece, iar ideile noi neutâ- 
lizate pe măsura posibilităților _ și 
necesităților se învechesc, pierzîn- 
du-se evident mult din valoarea lor 

Din exemplul de mal sus apare, 
după părerea mea. deosebit de clăi 
necesitatea accelerării trecerii de la 
susceptibil la posibil, cu investițiile 
pe care Ie implică. în cercetarea ști
ințifică nu este îhsă exclus că la 
sfîrșlliil perioadei de încercări, răs
punsul să nu fie posibil, ci imposi
bil. Totuși practica țărilor cu o in
dustrie dezvoltată arată că dacă nu
mai Una din zece idei noi se dove
dește valoroasă pentru aplicații in
dustriale, avantajul reallzrt com
pensează cu prisosință „pierderile" 
produse prin încercarea celorlalte, 

în fond, nu este vorba, desigur, de 
risc de dragul riscului, ci de investi
ții care se impun pentru a rentabi
liza alte investiții importante făcute 
anterior în vederba dezvoltării cer
cetării științifice, fundamentale și 
aplicative, pentru a nu se face cer
cetare de dragul cercetării, ci de a 
se crea posibilitatea ca rezultatele 
creației oamenilor de știință, mai ales 
cele originale, să-și aducă pe deplin, 
contribuția la progresul economic 
general.

vremea
utilizării 
la o sca
de la în- 
s-a pre-
lucrurile 

unor

Ieri în tară : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul mai mult 
senin, Vîntul a suflat slab. Tem
peratura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 22 grade la Man-1 
galia șl 31 grade la Arad.

Timpul probabil pentru zilele 
de 27, 28 și 29 iuhie. în tară ! 
Vreme în general frumoasă și 
călduroasă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi sub 
formă de averse în nord-vestu-1 
țării. în rest — averse locale. 
Vîn.t potrivit din vest. Tempe
ratura staționară. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 
și 20 grade, iar maximele între 
23 și 33 grade. La munte și pe 
litoral : Vreme în general fru
moasă și călduroasă, cu cerul 
vâriabil. Vor cădea averse izo
late de ploaie. Temperatura sta
ționară.

Interviu consemnat d6 
Paul OCHIALBI

în ineficientul
Iată 

noul procedeu 
metal-ceramică 
și amintit mai sus), 
brevetat în tară

domeniu al 
un exem- 
de sudu- 

(inventat de 
care a 

și paten-

Peste 15 000 de spectatori au venit 
ieri dimineață la Complexul sportiv 
Păiltelimon petitrU a urmări înttece- 
rile celei de-a Vl-a ediții a competi
ției internaționale de motoeros „Cupa 
orclșului București". La startul celor 
două probe — 250 și 500 cmc — au 
fost prezenți concurenți cu o bună 
reputație pe plan european — din 
R.D.G., R.F.G., Suedia, FlOețla, Irlan
da, Rbmdtlia.

îri toate cfele 4 riiartșe, sportivii ro
mâni au evoluat cu multă ambiție, 
unii dintte ei ocupînd îh final locuri 
fruntașe. Ce-i drept, campionii țării 
noastre P. Paxino (clasa. 250 cmc) și 
E. Seller, (clasa 500 cmc) puteau rea
liza rezultate mai buhe, dar șansele 
lor aU fost diminuate evident de ca
litatea motocicletelor pe care au Con
curat. In citeva tururi, Paxino și 
Seiler s-au apropiat de protagoniști, 
dar de fiecare dată cînd ajungeau pe 
porțiunile drepte pierdeau zeci de 
metri care nu mai puteau fi recupe
rați.

Iată ordinea primilor clasați : 250 
cmc — 1. D. Kley (R.D.G.); 2. W. 
Eissner (R.D.G.); 3. P. Paxino (Ro
mânia) ; 500 cmc : 1. F. Willanovsk-i 
(R.D.G.), 2. E. Seiler (România), 3. 
Puiu Ovidiu (România).
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în sălile de spectacol. Dispo
ziția a rămas însă numai pe 
htrfie deoarece O.S.T.A. a 
eiltaf să-și asume o respon
sabilitate în plus, iar ar- 
liști ambulanți necâlificaji 
continuă spectacolele în așe- 
zămintele culturale.

Un all exemplu : în aceeași 
hotărîre se prevedea posibili
tatea sancționării artiștilor li
ber profesioniști care încalcă 
instrucțiunile în vigoare. Mă
sura, cu un pronunțat caracter 
educativ, este însă extrem de 
rar pusă în aplicare, deși se 
cunosc numeroase abateri. 
Explicația e următoarea : pâ 
de o parte, Comitetele regio
nale de cultură și artă, în lip
sa unor controale concrete, 
pe teren, nu au posibilitatea

în posesia unor date 
care să permită 
măsuri, pe de 

chiar sancțiunile

să intre 
indubitabile 
luarea unor 
altă parte, 
care se propun de către re
giuni nu găsesc totdeauna e- 
cou la Consiliul teatrelor. In 
cursul ultimilor doi ani pro
puneri de sancționare au sosit 
doar din partea regiunii Plo
iești. Unele au fost rezolvate 
operativ. Altele însă nu au 
găsit urmarea necesară (a- 
ceasta e de pildă situația ilu
zionistului Uferini, care a 
prezentat spectacole in mod 
ilegal). De curînd, la Ploiești, 
după cum ne semnala secre
tarul Comitetului regional de 
cultură și artă, Al. Bădulescu, 
un alt artist liber profesionist, 
Ovidiu Rend, a fost găsit în 
culpă de organele locale. 
Intr-o baracă împodobită cu

irh- 
iar 
sa, 
din

„picturi" de cel mai prost 
gust, el prezenta numere or
dinare în afara repertoriului 
aprobat, folosea „artiști" 
provizați, fără atestat — 
programul, în întregimea 
era redus la jumătate
durata anunțată. Pînă în pre
zent nu i s-â aplicat nici o 
Sancțiune I Tot în regiunea 
Ploiești, Oh. Văleanu, deși 
acrobat, prezenta numere im
provizate de iluzionism și fo
losea în spectacol persoane 
lipsite de orice calificare. El 
inducea în eroare publicul 
răspîndind afișe prin care a- 
nunța sosirea... Circului de 
stat din București, iar prețul 
biletelor era dublu față de 
cel fixat în autorizație. Pot 
fi stîrpite oare manifestă
rile de incorectitudine, încer-

cările de fraudă atîta timp cît 
nu se iau măsuri foarte 
severe care să meargă, în 
caz de recidivă, pînă la ridi
carea atestâtului ?

Unii secretari ai Comitete
lor regionale de cultură și 
artă propun unirea artiștilor 
liber profesioniști de circ sub 
tutela O.S.T.A. sâu organiza
rea lor în cadrul unei secții a 
Circului de stat din București, 
care să se ocupe de îndru
marea și conducerea activită
ții lor, inclusiv organizarea 
spectacolelor. Ținînd seama 
de cerințele actuale credem 
că C.S.C.A. ar trebui să trea
că la actualizarea vechilor 
instrucțiuni ale Ministerului 
invățămînfului și Culturii, 
care, în unele capitole, nu mai 
corespund.



I'dL-’

MINISTRUL COMERȚULUI EXTERIOR
AL ROMÂNIEI

PRIMIT OE PREMIERUL IRANULUI
TEHERAN 25 (Agerpres). — 

Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, care se află la Te
heran, cu prilejul celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte ministe
riale româno-iraniene de colabo
rare economică, a fost primit sîm
bătă de primul ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveyda.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate, au fost discutate

La Teheran s-a deschis
expoziția permanentă 

de mașini și utilaje romanești
TEHERAN 25 (Agerpres); — La 

Teheran, în plin centru comercial 
al capitalei Iranului, s-a deschis

DALLAS 25 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută sîmbătă la 
Dallas, senatorul republican Char
les Percy a menționat că, după pă
rerea sa, o victorie militară a 

. S.U.A. în Vietnam este imposibilă. 
El s-a pronunțat în favoarea unei 
soluții negociate a problemelor, 
deși s-a opus retragerii trupelor 
agresoare americane din Vietnamul 
de sud.

f- ★
HANOI 25 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția V.N.A., for
jele armate și populația din pro
vinciile Sol La și Vinh Linh au 
doborît în zilele de 21 și 22 iunie 
două avioane americane care vio- 

■■■ laseră spațiul aerian al R. D. Viet
nam. Astfel, numărul total al a- 

_ vioanelor americane doborî te dea
supra teritoriului R. D. Vietnam se 
ridică în prezent la 2 044.

Agenția informează, de aseme
nea, că la 23 iunie forțele armate 
din provincia Than Hoa au lovit cu 

- focuri de artilerie o navă ameri
cană care naviga în apele terito
riale ale R. D. Vietnam.

★
SAIGON 25 (Agerpres). — Sîm

bătă noaptea forțele patriotice au 
lansat un ataa cu mortiere asupra 
aerodromului american de la Dau 
Tieng, situat la 72 km nord-vest de 
Saigon. Au fost distruse sau ava
riate mai multe avioane și depo
zite de echipament militar, aparți- 
nînd diviziei a 4-a de infanterie 
americană.

K
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nocultură al agriculturii latino-a- 
mericane, cvasitotalitatea exporturi
lor acestei regiuni o reprezintă ma
teriile prime. Cu alte cuvinte „foar
fecă prețurilor" are o influență 
nefastă asupra veniturilor în de
vize ale țărilor Americii Latine. 
Consecințele schimburilor neechi
valente se oglindesc în balanța de 
plăți a regiunii.

Țările latino-americane au acu
mulat o datorie externă de circa 
13 miliarde de dolari, pentru care 
plătesc anual amortizări în va
loare de peste un miliard. E drept, 
■în ultimii trei ani țările latino-a- 
■mericane, cu unele excepții, și-au 
echilibrat balanțele comerciale și 
conturile externe. Dar, această 
evoluție favorabilă este rezultatul 
unei mari disparități între crește
rea exporturilor (30 la sută în pe
rioada 1960—1965) și a importuri
lor (numai 11 la sută în același 
interval de timp). Sub povara da
toriilor externe statele latino-ame
ricane au luat măsuri de frînare 
a cumpărărilor, din exterior, toc
mai într-un moment cînd importu
rile de mașini și utilaje se dove
desc atît de necesare pentru dez
voltarea lor.

Rămînerea în urmă din punct 
■de vedere economic a acestei vas
te zone geografice se răsfrînge ne
gativ asupra cererii interne și a 
bunăstării sociale. Creșterea șo
majului, proletarizarea țărănimii,

■ subnutriția, analfabetismul, proble
ma locuințelor, datoriile din ce în

- ce mai mari față de capitalul nord- 
american sînt tot atîția factori de 
sporire continuă a nemulțumirii 
maselor populare din țările latino- 
americane. Sub presiunea socială 
tot mai puternică, antrenînd clașa 
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, burghezia națională, în une-

■ le țări latino-americane se mani
festă preocupare pentru căutarea 
de mijloace de natură să accele
reze ritmul de dezvoltare econo
mică și schimbarea structurii pro-

... ducției sociale în funcție de ne- 

... voile pieței interne și de interesele 
națiunii. 

probleme de interes comun care 
privesc cele două țări.

în seara aceleiași zile Gheorghe 
Cioară și membrii delegației ro
mâne au participat la un dineu 
oferit de Alinaghi Alikhani, mi
nistrul economiei al Iranului.

Duminică, ministrul român l-a 
vizitat pe Riahi Ismail, ministrul 
agriculturii al Iranului, și pe Has
san Shalchian, ministrul iranian al 
comunicațiilor.

expoziția permanentă de mașini, 
utilaje și alte produse românești de 
export. La inaugurarea oficială a 
expoziției au participat Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Româ
nia, Alinaghi Alikhani, ministrul 
economiei al Iranului, Mohamad 
Khosrovschahi, președintele Came
rei de Comerț din Iran, membri ai 
delegațiilor române și iraniene, care 
participă la cea de-a doua sesiune 
a Comisiei mixte ministeriale ro
mâno-iraniene de colaborare eco
nomică, oameni de afaceri, ziariști. 
Au fost prezenți, de asemenea, Pa
vel Silard, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Teheran, 
membri ai ambasadei și ai Agen
ției economice a României în ca
pitala Iranului.

La Seul a avut loc o nouâ demonstrație de protest împotriva-falsificării re
centelor alegeri de către autoritățile sud-coreene. Manifestanții au fost ata

cați de poliție

Ideea creării unei Piețe comune 
a fost lansată de autorii ei latino- 
americani, tocmai ca o nouă stra
tegie a dezvoltării industriale, sus
ceptibilă să răspundă cerințelor de 
creștere economică a țărilor afla
te la sud de Rio Grande. După cum 
scrie publicația chiliană „Ercilla", 
eforturile către unificarea econo
mică a Americii Latine se explică 
în bună parte prin agravarea con
stantă a problemelor politice și so
ciale. Comentatorul lui „Ercilla" 
este de părere că, dacă economia 
acestor țări nu va depăși sporul 

SOLUȚIE
SAU PALEATIV?
demografic și dacă o redistribuire 
adecvată a veniturilor nu va in
terveni va veni momentul cînd 
nici un regim politic, chiar sus
ținut de baionete, nu va fi capabil 
să mențină ordinea. Deci, autorii 
latino-americani ai Pieței comune 
văd în aceasta un remediu la difi
cultățile economice și, în același 
timp, o supapă de siguranță la 
presiunile sociale crescînde.

Pe de altă parte, și Washingto
nul vede în Piața comună latino- 
americană un mijloc de promo
vare a intereselor monopolurilor 
nord-americane. „Integrarea" ar 
face și mai rentabile investițiile 
capitalului particular nord-ameri
can în aceste state, care reprezin
tă 54 la sută din investițiile totale 
ale S.U.A. în străinătate. De pe 
acum filialele monopolurilor nord-

O IVOUĂ îrâIRE
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Duminică a avut loc în localitatea 
Glassboro o nouă întrevedere între 
A. N. Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și L. 
Johnson, președintele S.U.A. între
vederea a fost precedată de un de
jun la care au luat parte cei doi 
oameni de stat și consilierii lor.

RAVAGII PROVOCATE 
DE FURTUNĂ 

ÎN FRANȚA
PARIS 25 (Agerpres). — O pu

ternică furtună s-a abătut sîmbătă 
seara asupra regiunilor din nordul 
Franței. Vîntul care a suflat cu o 
putere deosebită a provocat, potri
vit agenției France Presse, moartea 
a 12 persoane și rănirea altor 40. 
In regiunile Douai, Arras și Cam
brai, furtuna a provocat pagube 
materiale incalculabile. In unele 
sate aproape toate casele au fost 
distruse. Autoritățile au luat mă
suri urgente pentru salvarea sinis- 
traților.

„Am fost martorul a două răz
boaie mondiale, a declarat unui co
respondent al agenției France Pres
se un locuitor din regiunea sinis
trată, dar n-am văzut niciodată 
ceva asemănător". Pe o suprafață 
de 30 kilometri patrați, arborii au 
fost smulși din rădăcini, iar cei ce 
nu au fost doboriți de vînt nu mai 
au nici o frunză. Stilpii de telegraf 
au fost culcați la pămint. întreaga 
regiune este lipsită de curent elec
tric". Datorită distrugerilor pro
vocate de furtună Citeva mii de 
case vor trebui reconstruite.

americane, care furnizează 40 la 
sută din producția industrială a 
Americii Latine, obțin profituri de 
2—3 ori mai mari decît pe piața 
lor internă. Prin desființarea ba
rierelor vamale profiturile aces
tora vor spori și mai mult. Mono
polurile din S.U.A. vor beneficia 
și de pe urma faptului că, potri
vit planului Washingtonului de 
„integrare", țările latino-americane 
vor trebui să construiască com
plexe energetice, baraje, drumuri, 
rețele de comunicații; adică vor 
trebui să pregătească terenul pen

tru implantarea de noi filiale ale 
trusturilor din Nord. Insistînd a- 
supra creării unei Piețe comune a 
emisferei occidentale, S.U.A. caută, 
de asemenea, să obțină o garanție 
din partea statelor latino-america
ne prin care capitalul străin să fie 
pus la adăpost de eventuale națio
nalizări sau confiscări.

Obținînd aceste avantaje, mono
polurile nord-americane vor putea 
să intervină mai ușor în treburile 
interne ale statelor latino-ameri
cane, să le știrbească, după bunul 
plac, drepturile suverane. Tocmai 
de aceea cercurile largi ale opiniei 
latino-americane văd în planul de 
„integrare" al Washingtonului un 
mijloc de ataG direct împotriva na
țiunilor, într-un moment cînd a- 
cestea sînt chemate să joace un 
rol important în viața popoarelor

BOLIVIA

Regiune 
minieră 
ocupată 
de armată

LA PAZ 25 (Agerpres). — Tru
pele guvernamentale din Bolivia 
au ocupat regiunea minieră Ca- 
tavi-Uanuni, bogată în cositor.

Minerii de aici au cerut majora
rea salariilor, încetarea represiuni
lor împotriva oamenilor muncii și 
eliberarea liderilor sindicali ares
tați.

După cum anunță coresponden
tul agenției Associated Press din 
La Paz, între mineri și armată au 
avut loc ciocniri violente. Potrivit 
primelor date, 21 de persoane au 
fost ucise, iar 70 rănite.

„Ziua 
recunoștinței"

ROMA. — 25 Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Florența a mulțumit într-un cadru 
festiv, tuturor celor care au aju- 
tat-o să înlăture urmările grele ale 
inundațiilor din noiembrie 1966. La 
24 iunie, în „Ziua Recunoștinței" 
a avut loc în sala Dugento, din 
Palazzo Vecchio, o adunare la care 
au participat reprezentanți diplo
matici acreditați în capitala Italiei, 
parlamentari, autoritățile locale, 
ziariști străini și italieni, un nu
meros public. Din partea Româ
niei a fost prezent dr. Ion Radu, 
însărcinat cu afaceri ad-inierim.

Salufînd pe cei prezenți, pri
marul orașului, prof. Pier Bar- 
gellini, a exprimat mulțumirile tu
turor locuitorilor Florenței față de 
cei care s-au aflat alături de ei. 
El și-a încheiat discursul cu un vi
brant apel la pace și înțelegere 
între toate popoarele.

în semn de omagiu și recu
noștință față de țările care au tri
mis ajutoare, Bargellini a înmînat 
diplomafilor o medalie de bronz 
a sculptorului Quinto Martini, înfă- 
țișînd pe o parte o femeie ce 
înaintează anevoios printr-o ploaie 
torențială, iar pe cealaltă purtînd 
inscripția „Firenze grata" și „Ziua 
inundațiilor" — 4 noiembrie 1966.

Seara, după r> masă oferită în 
cinstea reprezentanților diploma
tici, a avut loc în cunoscuta Piazza 
della Signoria o partidă de „fotbal 
florentin" în costume de epocă 
(sec. XVI).

„Ziua Recunoștinței’ Florenței 
s-a încheiat printr-un splendid joc 
de artificii în Piața Michelangelo, 
de pe una din colinele care domi
nă orașul.

acestui continent, precum și în via
ța internațională. Cu alte cuvinte, 
S.U.A. nu intenționează, și nici 
nu ar putea, să se oprească la „in
tegrarea" economică, ci ele țintesa 
spre „integrarea" politică și mili
tară a țărilor latino-americane — 
un plan mai vechi al imperialis
mului nord-american, care nu a 
putut fi însă îndeplinit în varian
tele sale anterioare. In acest sens, 
unele publicații latino-americane 
explică insistențele Washingtonului 
de a se crea o Piață comună prin 
eșecul, mai mult sau mai puțin ră

sunător, al programului „Alianței 
pentru progres".

Din cele arătate pînă acum s-ar 
putea să se nască întrebarea: Con
stituirea unei Piețe comune la care 
să nu participe S.U.A., așa cum au 
conceput-o unii economiști latino- 
americani, ar putea soluționa pro
blemele economice ale continentu
lui? Răspunsul ce) mai competent 
îl oferă însăși criza in care se află 
Asociația latino-americanâ a libe
rului schimb, una dintre încercările 
de „integrare", din care fac parte 
țările cu ponderea cea mai mare în 
economia regiunii. Important este 
însă de știut care sînt cauzele aces
tui eșec. Referindu-ne la cele trei 
mari state de pe continent (Brazilia, 
Mexic și Argentina) ele sînt la pri
ma vedere „zone economice" vaste. 
Dar, în fapt, acești „mari" nu sînt
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Alegeri în R. P. Mongolă. 
In Republica Populară Mongolă 
s-au desfășurat duminică alegeri 
pentru organele locale ale puterii 
de stat. Pînă la ora 14,00 (ora lo
cală) în fața urnelor s-au prezen
tat peste 85 la sută din numărul 
total al alegătorilor.

Comunicat comun iugo- 
slavo-camerunez. La Brioni 
a fost dat publicității comunicatul 
comun cu privire la vizita în Iugo
slavia a președintelui Camerunului, 
Ahmadou Ahidjo. In comunicat se ex
primă îngrijorarea celor doi preșe
dinți pentru agravarea situației poli
tice internaționale ca urmare a apli
cării frecvente a politicii forței, a in
tervenției armate și a amestecului în 
treburile interne ale statelor, ceea ce 
amenință pacea în lume. Cei doi pre
ședinți au expus pozițiile guvernelor 
lor în legătură cu criza din Orientul 
Apropiat și și-au exprimat îngrijora
rea în legătură cu continuarea răz
boiului în Vietnam care amenință pa
cea în lume. Președintele Iosip Broz 
Tito a acceptat invitația de a face o 
vizită în Camerun.

După vizita delegației 
P.M.U.P. în R. D. Vietnam. 
La încheierea vizitei de prietenie 
în R. D. Vietnam a delegației Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez 
condusă de Zenon Kliszko, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a fost dat publi
cității un Comunicat în care se 
arată că cu acest prilej delegația a 
avut convorbiri cu o delegație a 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam referitoare la probleme 
de interes comun și la situația in
ternațională. Părțile au condamnat 
agresiunea S.U.A. și crimele co
mise de trupele acestora în Viet
nam. In numele P.M.U.P. și al în
tregului popor, delegația de partid 
poloneză și-a exprimat sprijinul 
față de lupta poporului vietnamez 
împotriva agresiunii americane, 
pentru independență, democrație și 
pace, precum și convingerea de
plină în victoria finală a cauzei 
sale.

Cînd vor fi reluate trata
tivele în problema Gibralta- 
rUlUÎ. Tratativele între reprezentanții 
Angliei și Spaniei în problema viitoru
lui Gibraltarului nu vor ti reluate mai 
devreme de luna octombrie, relatează 
ziarul „Guardian". Guvernul spaniol — 
afirmă ziarul — intenționează să intro
ducă noi restricții în circulația persoa
nelor și mărfurilor spre Gibraltar.

Stare de urgență în nica
ragua. Guvernul statului Nica
ragua a decretat duminică stare 
de urgență, în legătură cu o gravă 
epidemie de poliomielită în țară. 
Autoritățile au semnalat pînă în 
prezent circa 200 de cazuri. Minis
trul sănătății a ordonat vaccinarea 
tuturor adulților și a interzis orice 
manifestare sau activitate, inclusiv 
serviciile religioase și cursurile 
școlare.

decît piețe de importanță mijlo
cie. Producția lor industrială nu se 
ridică decît la circa 4 miliarde de 
dolari, cifră comparabilă cu cea a 
Belgiei. Mai mult de jumătate din 
populația „celor trei" (aproape 150 
milioane de locuitori) este ocupa
tă în agricultură și are o putere 
de cumpărare foarte modestă.

In aceste condiții, Piața comună 
nu poate stimula dezvoltarea eco
nomică. Căci, dacă se poate vorbi 
de unele avantaje ale Pieței comu
ne acestea sînt mai mult de ordin 
comercial, așa cum arată și expe
riența Comunității Economice Euro
pene. înlăturarea barierelor va
male stimulează schimburile co
merciale și implicit economia, cu 
condiția însă ca statele „integrate" 
să fie industrializate sau mai bine 
spus să aibă ce să schimbe. Or, 
în cazul de față, avantajul dezar
mării vamale dispare. Se poate deci 
conchide că Piața comună ar fi nu
mai un paleativ și nu un remediu 
al problemelor economice care fră- 
mîntă țările latino-americane.

Intr-adevăr, dezvoltarea acestor 
state nu poate avea loo fără capi
tal pentru investiții. Este nevoie 
însă de capital național, deoarece 
faptele au dovedit că pe măsură 
ce se intensifică operațiunile mo
nopolurilor străine în economia 
țărilor Americii Latine se îngus
tează marja acumulărilor interne. 
Monopolurile transferă peste gra
niță cea mai mare parte a profi
turilor lor sau le folosesc în scopul 
subordonării unor noi sectoare ale 
economiilor latino-americane.

Numeroși economiști latino-ame
ricani au ajuns la concluzia că o 
primă condiție pentru ca statele 
continentului să se dezvolte este 
folosirea resurselor naturale și uma
ne în interesul propriilor popoare, 
în vederea creșterii puterii de cum
părare a populației și lărgirii pieței 
interne sînt necesare reforme de 
structură: reforma agrară, redis
tribuirea echitabilă a venitului na
țional, reforma fiscală etc. De a- 
semenea, pentru ca valoarea ex
porturilor latino-americane să poa
tă spori, comerțul international tre
buie să fie liber, lipsit de diferite 
îngrădiri și discriminări.

Conferința teoretică in
ternațională cu tema ..însemnă
tatea istorică a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie" a luat sfîr- 
șit ieri la Praga. La conferință a 
participat și o delegație din țara 
noastră.

Cel de-al VI-lea Congres 
al sindicatelor poloneze 
și-a încheiat lucrările. La 
congres a participat și o delega
ție din țara noastră, condusă de Du
mitru Gheorghiu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor. Congresul a apro
bat planul de activitate a sindicatelor 
pe anii 1967—1970, precum și o rezo
luție cu privire la activitatea în rîn- 
durile tineretului muncitor. Apoi, dele
gații au ales conducerea centrală a 
sindicatelor. In funcția de președinte 
al C.C.S. a fost reales Ignacy Loga 
Sowinski.

0 nouă lege cu privire 
la petrol în Argentina. Pre- 
ședintele Argentinei, Ongania, a 
dat publicității o nouă lege cu 
privire la petrol, în baza căreia 
companiile particulare, în majori
tate străine, primesc drepturi largi 
nu numai în domeniul exploată
rii bogatelor zăcăminte de țiței ale 
țării, ci și al desfacerii pe piața 
internă a combustibilului și lubri- 
fianților la prețuri fixate tot de 
acestea. Presa argentineană consi
deră noua lege ca un nou pas făcut 
de guvern pe calea deznaționali
zării bogățiilor naturale ale țării.

Operațiune pentru salva
rea unor speologi. ° echiPă 
de polițiști și pompieri, ajutată de 
sute de voluntari, încearcă să sal
veze viața a cinci speologi amenin
țată de creșterea nivelului apelor 
într-o grotă situată la cîțiva kilo
metri de Grassington (Anglia), 
unde aceștia au coborît în vederea 
efectuării unor cercetări de spe
cialitate. Echipa de salvatori înar
mată cu pompe mecanice încearcă 
să scadă nivelul apelor, crescut 
în urma unor ploi torențiale, și să 
schimbe cursul unui rîu subteran.

Al doilea marș al lui Me
redith. James Meredith, primul 
student negru admis în 1962 la 
Universitatea din Mississippi, a în
ceput sîmbătă cel de-al doilea 
„marș împotriva fricii" prin statul 
Mississippi. Meredith a coborît 
dintr-un automobil la 2 kilometri 
de localitatea Hernando, pe locul 
unde anul trecut a fost rănit de un 
a'b cu focuri de armă de vînătoare, 
și s-a îndreptat spre Jackson, ca
pitala stalului Mississippi. înainte 
de a porni la drum, Meredith a de
clarat ziariștilor că „adevărata pro
blemă în această țară este că se 
vorbește mult despre situația ra
sială și nu se face nimic pentru a 
fi ameliorată". în drumul său, Me
redith este protejat de mai multe 
automobile ale poliției.

Greva feroviarilor londo
nezi. Avioane speciale au trans
portat ziarele de duminică în estul 
și într-o serie de alte regiuni ale 
Marii Britanii, ca urmare a grevei 
muncitorilor feroviari din cele 26 
de gări pentru mărfuri ale Lon
drei.

închiderea tîrgului de la 
PQZnan. Duminică și-a închis 
porțile Tîrgul internațional din 
Poznan. Pavilionul românesc a fost 
vizitat în cele două săptămîni cît 
a durat tîrgul de peste 300 000 de 
persoane.

Inversarea valorilor
Ziarele vest-germane 

scriu că locuitorilor 
din orășelul Schwar- 
zach li s-a răpit liniș
tea. De dimineață pînă 
seară, iar deseori și 
noaptea deasupra ca
petelor lor, trec în 
zbor, însoțite de tune
te puternice, avioane 
militare supersonice 
„Star fighter". Expli
cația : la numai 1,5 km 
de localitate se află 
baza militară Sollin
gen, unde este stațio
nată o unitate de avia
ție a trupelor canadie
ne aflate în R. F. a 
Germaniei. Pista de 
decolare a aerodromu
lui se întinde în direc
ția localității. Pentru 
a putea cîștiga înălți
mea necesară, piloții 
canadieni sînt nevoiți 
să zboare, cu motoare
le ambalate la maxi
mum, la mică înălțime 
deasupra caselor. „Cel. 
mai tîrziu la ora 8 
dimineața începe in
fernul — scrie „Fran
kfurter Rundschau" 
— Pe puțin 40—50 de a- 
vioane „Starfighter" 
trec zilnic în zbor ra
zant deasupra localită
ții".

L O cui t or ii din 
Schwarzach sînt neli
niștiți nu numai de

perturbarea liniștii. Ei 
sînt cuprinși de spai
mă la gîndul că, în 
orice clipă, oricare din 
avioane s-ar putea 
prăbuși asupra aglo
merării de locuințe. în 
amintirea lor este încă 
viu cazul localității 
vest-germane Schor
tens, în apropierea că
reia se află aerodro
mul militar Upjever, 
unde staționau de a-

NOTE

semenea avioane
„Starfighter". Asupra 
Schortens-ului s-au 
prăbușit 5 avioane de 
acest tip, provocînd 
distrugeri considera
bile.

Locuitorii au ridicat, 
la intrarea în locali
tate, o placardă pe 
care au scris : „Aten
ție I Cad avioane. Pe
ricol de moarte Din 
1965, cînd avioanele 
„Starfighter" de con
strucție americană au 
intrat în înzestrarea 
Bundeswehr-ului pe 
teritoriul R.F.G. s-au

Adenul cunoaște din nou momente 
de tensiune. în ultimele zile aici au 
avut loc ciocniri violente între tru- ' 
pele engleze și forțele patriotice 
care se pronunță pentru lichidarea 
dominației străine, tn fotografie : în- 
mormîntarea soldaților englezi uciși 

în timpul ciocnirilor

Răscoala din insula An
guilla. Autoritățile din St. Kitts au 
debarcat aproximativ 150 de oameni 
înarmați în insula Anguilla, într-o în
cercare de a lichida răscoala împo
triva guvernului central al „statului 
asociat" la Marea Britanie, St. Kitts — 
Anguilla — Nevis. Debarcarea a avut / 
loc vineri noaptea și locuitorii micii 
insule din Marea Caraibilor au ocupat 
poziții pentru a se apăra. Potrivit rela
tărilor agenției U.P.I., nu se știe dacă 
au avut loc lupte. Anguilla s-a de
clarat independentă săptămîna tre
cută și a solicitat pe rînd asocierea 
la Statele Unite și apoi la Canada. 
La 29 mai, locuitorii insulei au alun
gat pe cei 17 polițiști trimiși de gu
vernul central, care staționau aici.

Demonstrații Ia Yoko
suka. Portul japonez Yoko
suka au avut loc duminică demon
strații de protest împotriva vizitei 
submarinului atomic american 
„Barb". Cei 8 000 de participant la 
mitingul care a avut loc cu acest 
prilej au adoptat o moțiune de 
protest împotriva vizitelor subma
rinelor atomice americane în por
turile japoneze.

Sărbătoarea ziarului
Volkssiimme. sîmbătă și du
minică mii de locuitori ai Vienei 
au participat la festivitățile or
ganizate în Prater cu prilejul săr
bătorii ziarului „Volksstimme", or
gan al C.C. al Partidului Comu
nist din Austria. Duminică după- 
amiază, a rostit o cuvîntare Franz 
Muhri, președintele P. C. din Aus-
tria.

Ziarist spaniol întem
nițat. Tribunalul ordinii publice din 

Madrid l-a condamnat pe ziaristul Mi
guel Angel Aguilar, de la ziarul de 
seară „Madrid", la un an închisoare și 
10 000 pesetas amendă. Aguilar a fost 
acuzat că la 30 ianuarie a publicat un 
editorial intitulat „Protestele nu sînt 
întotdeauna condamnabile”, în care co
menta puternicele manifestații desfășu
rate în capitala Spaniei în cursul lunii 
ianuarie.

prăbușit 69 asemenea 
aparate de zbor.

Se înțelege că locui 
torii Schwarzach-ului 
s-au plîns, în repetate 
rînduri, cerînd solu
ționarea situației. Pen
tru că, după cum arată 
ziarul mai sus citat, 
„în condițiile actuale 
nimeni nu se încumetă 
să întemeieze aici o 
întreprindere indus
trială, turismul a scă
zut la zero, iar dezvol
tarea localității stag
nează".

Și iată cu, în cele 
din urmă, s-a elaborat 
un proiect de evacua
re ; dar nu a bazei ci 
a... localității. S-au fă
cut chiar calculele pri
vind costul acestei o- 
perații : 100 milioane 
mărci. Se relatează că 
acest straniu proiect 
a stîrnit nedumerirea 
si opoziția populației 
Se cere, după cum este 
și firesc, desființarea 
bazei militare, a aces
tui corp străin în pei
sajul din împrejurimi, 
și nu a Schwarzach-u
lui — care are un bo
gat trecut istoric și 
care, de secole, este un 
important centru cul
tural al regiunii.

G. D.
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