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COMUNICAT
cu privire la vizita președintelui Republi 

Somalia, dr. Abdirashid Aii Shermarke, 
in Republica Socialistă România

O cerință esențială

1 democratismului s<seiebs-

RĂSPUNS COMPETENT FIECĂREI

— In esență, îmbunătățirile adusa 
conducerii vieții social-economice, 
structurii administrativ-teritoriale a 
țării se înfățișează ca o componentă 
a procesului continuu de adîncire a 
democrației socialiste, oferă un ca
dru prielnic participării și mai largi 
a maselor la opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste. Descifrind — 
în cadrul acestei convorbiri — unele 
dintre sensurile atît de multiple și 
rodnice ale aplicării principiilor de
mocratice în activitatea de partid și 
de stat, v-am sugera să vă opriți la 
cîteva aspecte. Anume, la felul cum 
sînt luate în considerare propune
rile și sugestiile comuniștilor, ale tu- 
țtiror cetățenilor, cum se asigură 

, dezvoltarea unui climat generator de 
inițiative îndreptate spre îmbunătă
țirea activității din toate dome
niile.

— Structura economică a județului, 
viața socială, cerințele materiale și 
spirituale ale maselor ridică pro
bleme diverse, a căror rezolvare este 
strîns legată de felul cum lucrăm 
noi, comitetul județean de partid, 
consiliul popular, în fapt toți 
comuniștii — în număr de aproape 
43 000 — In ultimă instanță de mo
dul cum oamenii muncii participă 
la activitatea din toate sectoarele.

Convorbire cu tovarășul 
Marin DRĂGAN 

prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președinte al 

Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean provizoriu 

Teleorman

Această participare este mereu mai 
vie, mai dinamică ; nenumărate 
fapte confirmă, zi de zi, că legăturile 
dintre partid și popor se realizează 
în forme și metode de o varietate 
și eficiență cum numai o orînduire 
cu adevărat democratică le poate 
asigura.

Comitetul județean de partid 
Teleorman promovează consecvent 
aplicarea principiilor democratice în 
viața de partid, în activitatea orga
nelor de stat, în fiecare colectiv. 
Corespunzător metodelor și practici
lor încetățenite în partidul nostru, 
în orice acțiune tindem a valorifica 
la maximum inițiativa și spiritul 
gospodăresc al maselor, ne bizuim pe

PE ȘANTIERELE NOILOR FABRICI DE ZAHĂR
■» ______________ .________ ■

Se impun măsuri 
^operative pentru 
accelerarea ritmului 

investițiilor
în acest an trebuie să intre în 

funcțiune, conform termenelor din 
proiecte, 30 de capacități și fabrici 
noi, al căror titular de investiții este 
Ministerul Industriei Alimentare. La 
fabricile de conserve Fetești, de za
hăr Corabia și Oradea și la cea de 
ulei Slobozia se constată mari ră- 
mîneri în urmă față de grafice. Des
pre unele din aceste obiective s-a 
mai scris, arătîndu-se că dato
rită caracterului sezonier de lucru, 
orice întîrziere în punerea lor în 
funcțiune poate avea drept ur
mare pierderea campaniei de pro
ducție, cu consecințe care depășesc 
porțile întreprinderii. Așa s-a întîm- 
plat, de pildă, cu Fabrica de zahăr 
Buzău. Ea a fost dată în probe teh
nologice în luna 
noiembrie anul 
trecut, mai precis 
cu 42 zile întîrzi
ere față de ter
menul programat 
de punere în 
funcțiune. Insu- 
mîndu-se și tim
pul necesar pen
tru efectuarea probelor tehnologice, 
rezultă o întîrziere efectivă de a- 
proape 80 zile. După nici două luni 
de „funcționare în probe tehnolo
gice", au ieșit la iveală serioase de
fecțiuni de construcție și montaj. Așa 
că aceste probe s-au întrerupt, ur- 
mînd să fie reluate în viitoarea cam
panie de recoltare a sfeclei.

în legătură cu această stare de 
lucruri, la Comitetul județean Bu
zău al P.C.R. se apreciază că răs
punderea revine constructorului, dar 
mai ales titularului investiției și be
neficiarului ei, deci Ministerului In
dustriei Alimentare Practica de a 
tergiversa punerea în funcțiune la 
termen a unor noi obiective indus
triale tinde să se extindă acum și 
la fabricile de zahăr de la Corabia 
și Oradea. De pildă, tov. Dumitru 
Vancă, de la Comitetul orășenesc Co
rabia al P.C.R., ne relata: „Cu toate 
că în 1967 nu s-a realizat planul de 
investiții pe șantierul Fabricii de za
hăr, nici în acest an nu au fost luate 
încă măsuri energice, care să asi
gure recuperarea rămînerilor în 
urmă și un ritm de lucru susținut, 
în primul trimestru din 1968 s-a rea
lizat numai 85 la sută din planul 
de investiții și 83,5 la sută la con- 
strucții-montaj". Mai departe ni s-au 
înfățișat cauzele : lipsește forța de 
muncă calificată, precum și o mare 
parte dîn utilajul tehnologic, care 
trebuia să fie contractat și achizi
ționat de Ministerul Industriei Ali
mentare. Nu întîmplător, la Fabrica 
de zahăr Corabia se înregistrează a- 
cum, pe ansamblu, rămîneri în urmă

anchetă economică

față de graficul fizic de aproape 4 
luni de zile.

Pe șantierul Fabricii de zahăr din 
Oradea, în primul trimestru, reali
zările la construcții-montaj repre
zintă 27,7 la sută din prevederile 
planului anual. Acestea nu au putut 
însă contracara rămînerile în urmă 
la unele lucrări și mai ales la mon
tajul utilajelor tehnologice. Nu s-au 
contractat încă 12 utilaje, în valoare 
de 1,5 milioane lei, cu toate că ter
menul de montare a unora din ele 
a expirat în lunile februarie și mar
tie. Iată ce ne relata tov. Teodor 
Olariu, directorul sucursalei jude
țene Bihor a Băncii de Investiții : 
„O serie de utilaje, cum ar fi 
mecanismul hidraulic de descărcare, 

malaxorul răcitor 
și cel încălzitor, 
au avut termen 
de livrare, stabi
lit prin contract, 
30 martie 1968, 
deși ele erau 
necesare pentru 
montaj la 25 fe
bruarie. Dar, se 

pare că nu a fost suficientă numai a- 
ceast.ă necorelare. Acum, uzina „In- 
dependența“-Sibiu, furnizorul acestor 
utilaje, a cerut... decalarea termenu
lui de livrare în luna mai. Sînt stîn- 
jenite în acest fel lucrările de montaj 
la secțiile fierbere-cristalizare, condi
ționare și fierbere. Asemenea mod 
de lucru, dacă nu va fi înlăturat 
imediat, va duce la întîrzierea 
punerii în funcțiune cu cel puțin o 
lună a fabricii, existînd astfel peri
colul pierderii campaniei de recol
tare a sfeclei de zahăr...".

— Ați sesizat conducerea Ministe
rului Industriei Alimentare ?

— Da ! A fost informat personal 
tovarășul ministru.

— Ce răspuns ați primit 7
— Tovarășul ministru al indus

triei alimentare ne-a asigurat că au 
fost luate măsuri serioase și că șan
tierul va fi aprovizionat cu toate 
utilajele tehnologice necesare. Nu 
știm ce măsuri s-au preconizat și 
cînd se vor aplica ele. Deocamdată, 
nu se simte nici o îmbunătățire, ci 
o agravare a situației prin scurge
rea timpului.

Am prezentat aceste constatări, 
care relevă situația precară a in
vestițiilor la cele trei fabrici de za
hăr, tov. ing. Ion Plîngu, secretar 
general în Ministerul Industriei Ali
mentare, rugîndu-1 să ne răspundă 
la cîteva întrebări :

Viorel SÂLĂGEAN

contribuția muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor. Imprimăm un ase
menea stil de muncă tuturor organe
lor și organizațiilor de partid, 
organelor de stat, organizațiilor de 
masă și obștești.

Activul de partid este consultat 
sistematic asupra principalelor pro
bleme pe care le avem de rezolvat 
Astfel, nu de mult, biroul comitetu
lui județean de partid s-a sfătuit cu 
specialiștii din întreprinderile agri
cole de stat și stațiunile de mașini 
și tractoare în legătură cu creșterea 
contribuției acestora la dezvoltarea 
producției agricole, cu cadrele din 
rețeaua comercială în vederea îm
bunătățirii aprovizionării populației, 
cu specialiștii din sectorul zootehnic, 
precum și cu alte cadre din activul 
de partid pentru a găsi soluții pro
blemelor pe care le ridică viața so- 
cial-economică și culturală a jude
țului.

în privința dialogului neîntrerupt 
cu masa largă a comuniștilor, sînt 
de relevat, în primul rînd, rezulta
tele ce se obțin ca urmare a stator
nicirii în viața organizațiilor de 
bază a unei atmosfere de căutări 
creatoare. Adunările generale ale 
organizațiilor de bază, mai bine pre
gătite și orientate, desfășurate în 
spiritul unei exigențe sporite, dau 
posibilitate comuniștilor de a-și 
manifesta inițiativa și spiritul de 
răspundere, de a participa activ la 
soluționarea problemelor. Preocupate 
de îmbunătățirea activității în pro
ducție, organizațiile de bază din 
secțiile Combinatului de îngrășă
minte chimice de la Tr. Măgurele au 
discutat amănunțit căile de înlătu
rare a unor neajunsuri care frînau 
îndeplinirea sarcinilor de plan. Pe 
baza propunerilor și sugestiilor fă
cute de comuniști, în cursul unor 
adevărate confruntări de opinii, 
comitetul de partid, comitetul sindi
catului și conducerea tehnico-admi- 
nistrativă au întreprins acțiuni 
eficiente în direcția ridicării gradu
lui de pregătire profesională a 
muncitorilor, a tehnicienilor. Dintr-o 
gamă variată de măsuri preconizate 
de comuniștii de la schela de extrac
ție Videle s-au conturat soluții 
valoroase privind organizarea știin
țifică a producției și a muncii.

Continuînd exemplificarea pe alt 
plan — acela al participării maselor 
largi la rezolvarea treburilor obș
tești — țin să relev că multe dintre 
sutele de scrisori primite de consi
liul popular județean provizoriu se 
referă la propuneri edilitar-gospo- 
dărești a căror aplicare — numai în 
privința extinderii rețelei electrice și 
amenajării spatiilor verzi, a înfrumu
sețării localităților — au dus la eco
nomii ce însumează peste 4 800 000 
de lei.

Faptul că, în marea lor majoritate, 
birourile și comitetele de partid, 
consiliile populare analizează cu 
solicitudine propunerile cetățenilor, 
acordă atenția cuvenită punctului de 
vedere al acestora, nu ne poate de
termina însă să ignorăm cazurile 
cînd birouri ale organizațiilor de 

Rbază, comitete de partid, conduceri 
ale unor unități economice nu 
fructifică așa cum s-ar cuveni 
gîndirea și experiența colectivă.

în cadrul lucrărilor de extindere a capacităților uzinei de alumină din 
Oradea s-a construit un nou cuptor de calcinat cu o producție de 17 tone 

pe oră Foto : M. Andreescu

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușes- 
cu, și a soției sale, dr. Abdirashid 
Aii Shermarke, președintele Repu- 
plicii Somalia, împreună cu soția, 
doamna Rukia Mohallim Dahir, a 
făcut o vizită de stat în Republica 
Socialistă România între 15 și 19 
aprilie 1968.

Președintele Republicii Somalia 
și doamna Rukia Mohallim Dahir 
au fost însoțiți de membri ai gu
vernului și înalți funcționari ai 
statului somalez.

în cursul șederii în Republica 
Socialistă România, președintele 
Republicii Somalia și personalită
țile care l-au însoțit au vizitat 
orașele București, Ploiești și Bra
șov, unde au avut prilejul să vi
ziteze obiective industriale, insti
tuții sociale, culturale și artistice. 
Oaspeții au fost întîmpinați cu 
calde și cordiale manifestări de 
sinceră prietenie și simpatie, măr
turie a relațiilor prietenești exis
tente între Republica Socialistă 
România și Republica Somalia.

La convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Somalia, dr. Abdirashid 
Aii Shermarke, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere, au participat:

Din partea română : Ion
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Aurel Vijoli, ministrul 
finanțelor, George Macovescu 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, directori din M.A.E.

Din partea somaleză : Abdullahi 
Jirreh Dualeh, ministrul de finan
țe, Mohamed Aii Daar, ministrul 
industriei și comerțului, Ismail 
Dualeh Warsama, ministrul resur
selor naturale și zootehniei, dr. 
Nicolino Mohamed, șeful de cabi
net al președintelui Republicii So
malia, Ahmed Botan Dakar, di
rector general în Ministerul Pla
nificării, Ahmed Haji Dualeh, am
basadorul Republicii Somalia în 
Republica Arabă Unită, dr. Osman 
Farah Au Aden, funcționar în 
Ministerul Sănătății, dr. Scerif 
Eidarus Mohamed, șeful Ceremo
nialului Diplomatic din Ministerul 
de Externe.

Părțile au constatat cu satisfac
ție că între cele două țări se des
fășoară relații de colaborare prie
tenească, bazate pe respectarea 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc.

Vizitele reciproce ale conducă
torilor celor două state, schimbu
rile de specialiști, ca și acordurile 
de colaborare culturală și de 
cooperare tehnico-științifică, legă
turile comerciale și economice au 
creat premisa dezvoltării relațiilor 
româno-somaleze. Cu prilejul dis
cuțiilor, părțile au reliefat noi po
sibilități pentru extinderea în con
tinuare a colaborării pe tărîm po
litic, economic și cultural între 
Republica Socialistă România și 
Republica Somalia.

în timpul vizitei, au fost sem
nate un acord comercial și un 
protocol privind realizarea coope
rării economice și tehnice între 
Republica Socialistă România și 
Republica Somalia.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Somalia

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a III-a)

PRIMA TUL
fiNCERirÂ ții

Rîndurile de fată le 
datorez, într-un anume 
fel, unei mai vechi cu
noștințe care, întîlnin- 
du-mă întîmplător, a 
finut să-mi înșire di
verse amănunte despre 
relațiile sale cu colegii 
din unitatea în care lu
crează. Era vizibil, din 
destăinuirile ce le făcea, 
cu o frază agitată, că o- 
mul nu era muljumil de 
modul cum îi este a- 
preciată munca de că
tre cei în drept s-o 
facă și, totodată, că nu 
afla punji trainice de co
municare cu ceilalfi. Alt
fel nu s-ar fi justificat 
calificativele prea pu
țin măgulitoare cu care 
orna nume ce, necunos
cute fiindu-fi persoa
nele, nu-fi puteau spu
ne nimic, dar care izbu
teau să trezească în inter
locutor spiritul pamfle
tar.

„Bine, bine, l-am în
trerupt la un moment 
dat. Să zicem că așa

este, că într-adevăr co
legii de care-mi vor
bești au avut neșansa de 
a se naște sau de a do- 
bîndi toate defectele în
sumate în cuvintele cu 
care îi creionezi. Deși, 
în treacăt vorbind, mi-e

opinii

aproape imposibil să 
cred că se poate reali
za o asemenea impe
cabilă colecție de trăsă
turi reprobabile la un 
loc. Să fii tu singur, ca 
o insulă în ocean, omul 
care are adevărul de 
partea sa, omul care 
însumează toate trăsătu
rile relevabile, în timp 
ce ceilalfi să fie total 
blamabili ? Nu cumva, 
dintr-un subiectivism 
exagerat, dintr-un egoism(Continuare în pag. a Ii-a)
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O imagine simbol pentru dezinvoltura cu care au jucat handbaliștii clujeni 
în meciul lor cu Dinamo București (Foto : M. Cioc)

mărunt, ai ajuns să te 
contrapui colectivului în 
care lucrezi ? M-ar in
teresa, în sfîrșit, dacă ai 
avut vreodată inițiati
va să discufi despre a- 
semenea lucruri, să gă
sești — împreună cu 
cei pe care-i blamezi
— modalitățile în stare 
să netezească asperită
țile și să ducă la o sin
cronizare afectivă a efor
turilor pe care le faceți
— în definitiv, cu tofii — 
pentru realizarea aceluiași 
scop ?“

întrebarea i s-o fi pă
rut „neînțelegătoare" ; 
poate că cel în cauză 
s-a simfit lezat în since
ritatea pe care o pome
nise, de altfel, nu o 
dată... Brusc a căzut în
tr-un nesperat mutism și 
a găsit pretextul să mă 
abandoneze cu o amabili
tate forfată, nu înainte de 
a se explica : „Cum să 
faci așa ceva ? Ce, vrei să 
te mănînce de viu ?”

Aveam motive să-l 
compătimesc. Nu pen
tru temerile lui, ci pen
tru faptul că purta cu 
sine împovărătoarele pă
reri despre oamenii ală
turi de care muncea, 
fiind în stare să Ie măr
turisească primului cu
noscut, întîlnit pe stradă, 
dar ferindu-se ca de foc 
să le comunice, să le dis
cute omenește, cu since
ritate, acolo, în colecti
vul său.

Am încercat să mi-l 
imaginez la locul său 
de muncă. Salutînd 
zilnic potrivit aufomatis- 
melor, răspunzînd la 
părerile altora inexpre
siv sau, poate, afirmîn- 
du-și acordul cu ascunsă 
ipocrizie, suportînd cu 
un calm, demn de com
pătimit, consecinfele pro
priei lui lașităfi. Dacă 
acesta era tipul, dacă era 
victima unei suprasolici
tări a persoanei sale, ig- 
norînd voit calităfile și 
munca altora, inadaptabil 
prin structură — atunci, 
negreșit, își merita „soar
ta". Dar dacă atitudinea 
lui fusese „stimulată* 
de fapte reale care, ex
plicate la timp, cu since
ritate și înfelegere, nu ar 
fi dus la stratificarea unor 
astfel de sentimente ne- 
are, la exagerări, ci, 
dimpotrivă, ar fi așe
zat lucrurile cu rea
lism la proporțiile lor 
exacte ?

Nicolae DRAGOȘ

(Continuare 
în pag. a 11-a)

Pași noi pe calea 
adfc’ri fioBorărl 
româno-somaleze

Timp de cinci zile, poporul ro
mân a avut ca oaspete pe președin
tele Republicii Somalia, dr. Abdi
rashid Aii Shermarke, care a făcut 
o vizită oficială în țara noastră, la 
invitația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. Aceas
tă vizită a reprezentat un moment 
important în dezvoltarea legături
lor prietenești dintre România și 
Somalia, dintre popoarele celor 
două țări.

După cum se știe, deși între țara 
noastră și tînărul stat de pe coasta 
de est a Africii există o distanță 
de mii de kilometri, relațiile româ
no-somaleze au înregistrat în ulti
mii ani un curs ascendent. La rea
lizarea lui au contribuit fără îndo
ială vizitele reciproce ale condu
cătorilor celor două state, care au 
permis o mai bună cunoaștere a 
posibilităților concrete ce le oferă 
fiecare țară, a direcțiilor în care 
colaborarea dintre România și 
Somalia ar putea îmbrăca cele mai 
potrivite forme. Pe această bază 
au avut loc schimburi de specia
liști. s-au încheiat acorduri de co
laborare culturală și de cooperare

tehnico-științifică, s-au dezvoltat 
legături comerciale și economice. 
Ele au creat cadrul unor relații a- 
micale, fructuoase, întemeiate pe 
principiile sănătoase ale respectă
rii independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. „Relațiile 
prietenești de colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Somalia, care cunosc o 
evoluție favorabilă — declara pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, la dejunul ofe
rit în cinstea înaltului oaspete so
malez — corespund, după părerea 
noastră, atît intereselor popoarelor 
noastre, cît și intereselor păcii și 
colaborării internaționale".

Vizita președintelui Shermarke 
în țara noastră în cursul săptămî- 
nii care s-a încheiat reprezintă, de
sigur, un nou pas înainte în dez
voltarea relațiilor româno-somale
ze. înaltul oaspete a avut posibili
tatea să cunoască nemijlocit munca

Nicolae N. LUPII

(Continuare în pag. a IV-a)

Telegrame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

în numele nostru personal și al populației Republicii Democrate 
Germane, vă mulțumim pentru felicitările călduroase transmise cu 
ocazia adoptării de către poporul Republicii Democrate Germane a noii 
constituții socialiste.

Vă dorim dumneavoastră și poporului român succese continue în 
desăvîrșirea construcției socialismului în România.

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate 

Germane

WILLI STOPII
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Democrate Germane

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Stimate tovarășe Maurer,
Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru felicitările pe care 

mi le-ați transmis în numele poporului român, al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România și al dumneavoastră personal cu prilejul 
numirii mele în funcția de președinte al guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace

împărtășesc convingerea dumneavoastră că prietenia frățească și 
colaborarea multilaterală dintre țările noastre se vor dezvolta cu succes 
și în viitor spre binele ambelor noastre state, în interesul întăririi unității 
țărilor socialiste și păcii în lumea întreagă.

OLDRICH CERNIK
Președintele guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovac®
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Actualitatea culturală
PREMIERE TEATRALE

Joi, 25 aprilie, la Opera Română va avea loa premiera baletului 
„CHOPINIANA", pe muzica cunoscutului compozitor polonez. Coregrafia 
spectacolului aparține lui Mihail Fokin, regia lui Oleg Danovski, iar 
conducerea muzicală lui Cornel Trâilescu.

Duminică, Teatrul de stat din Tg. Mureș a prezentat la Palatul culturii 
din localitate, In premieră, piesa „NOI, BĂRBAȚII", de Meyes Gyorgy. 
Aceasta este a 11-a premieră din actuala stagiune a teatrului din Tg. 
Mureș.

Studioul LA.T.C. „I. L. Caraglale" anunță pentru 25 aprilie premiera 
spectacolului „VIAȚA E UN VIS* de Calderon de la Barca, în regia studen
tei Nicoleta Tola. Decorurile spectacolului sînt semnate de Sorin Haber, 
costumele de Gina Tărășescu, iar muzica de Simion Ulubeanu, toți trei 
studenți al institutelor de specialitate.

Pentru copil, duminică, 28 aprilie, la Teatrul „Ion Creangă" va avea 
loa premiera comediei polițiste „ADRESANȚII NECUNOSCUȚI" de Remus 
Nastu, In regia lui Andrei Zaharia. în aceeași zi, la teatrul „Țăndărică” 
(sala din Calea Victoriei nr. 50), cei mici vor avea prilejul să urmărească 
„AVENTURILE LUI PLUM-PLUM’, o suită de peripeții comice, aparținînd 
lui Josă Geal. Regia spectacolului: Margareta Niculescu, (păpușile : Ella 
ConovicL

Statistică

festivă

CALEID’A’

PE CÎND?

PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

ÎN SĂLILE
DE CONCERT

0 CERINȚĂ ESENȚIALA 
A DEMOCRATISMULUI
(Urmare din pag. I)

Săptămîna aceasta vor fi 
prezentate în premieră in Ca
pitală și în alte orașe — șase 
noi filme artistice românești: 
„RĂZBUNAREA HAIDUCILOR" 
— continuarea seriei de filme 
consacrate legendarilor noștri 
haiduci (scenariul — Eugen 
Barbu, Mihai Opriș și Dinu Co
cea, care semnează și regia), 
va rula în Capitală; BALUL DE 
SÎMBĂTĂ SEARA, după un sce
nariu de D. R. Popescu și Geo 
Saizescu (în același timp și re
gizor al filmului) — va fi pre
zentat la Craiova; ULTIMA 
NOAPTE A COPILĂRIEI, film 
semnat de regizorul Savel

Stiopul (premiera la Cluj) j 
GIOCONDA FARA SURIS (sce
nariul și regia : Malvina 
seanu va avea premiera 
Bacău;

Ur
la

★
K.O., comedie regizată de 

Mircea Mureșan, coautor și al 
scenariului împreună cu Eu
gen Popiță (la Iași) ; „ZILE 
DE VARA", scenariul Fănuș 
Neagu, regia Ion Niță, va 
vedea lumina ecranului la 
Constanța.

★
Viața în doi — producție a 

studiourilor din R.D.G., inspira
tă din viața cotidiană.

O S C O P

Începînd de astăzi, Brașovul va 
găzdui o suită de manifestări ar
tistice care marchează o aniver
sare culturală remarcabilă : este 
vorba de săptămîna festivă cu 
prilejul împlinirii a zece ani de 
la înființarea Palatului Culturii 
din Brașov. În cei zece ani, for
mațiile Palatului Culturii au pre
zentat 1941 de manifestări în fața 
a peste jumătate milion de spec
tatori, obținînd cu diferite pri
lejuri 204 premii. La festivalurile 
artistice republicane ale amatori
lor, la bienalele de teatru 
„I. L. Caragiale", peste hotare, cu 
ocazia festivalurilor folclorice de 
la Strajnice și Cairo, sau în ca
drul turneelor din Grecia și Ci
pru, artiștii decenarei instituții 
brașovene s-au numărat mereu 
printre cei mai buni. Manifestă
rile organizate în aceste zile la 
Brașov vor cuprinde reprezenta
ții ale colectivelor de teatru în 
limbile română, maghiară șl ger
mană, concerte ale orchestrei și 
corului de cameră, recitaluri de 
balet, precum și un spectacol al 
ansamblului folcloric — toate 
formații ale Palatului Culturii.

Comuna Corlătești se află la 
cîțiva kilometri de municipiul 
Ploiești. Vizităm localitatea. Ne 
izbește înfățișarea așa-zisului că
min cultural — un fost „salon" 
de circiumă, dărăpănat, cu pereții 
coșcoviți, nevăruiți de multă 
vreme; ușile, canaturile de la 
ferestre n-au văzut vopseaua din 
tinerețea lor. In aceeași stare de 
degradare se găsesc băncile, per
delele, ecranul. Un aspect similar 
îl are și biblioteca. Ea a fost 
așezată... într-un șopron.

Ce părere au despre aceasta 
gospodarii comunei ? Primarul, 
Coman Stelian, ne înfruntă ară- 
tînd că nu aspectul contează, ci 
activitatea care se desfășoară la 
cămin. „Avem o activitate bună, 
chiar foarte bună — afirmă el. 
Am făcut și o serbare. O să ne 
apucăm noi și de văruit. Mai este 
timp..."

Ne uităm în planul de acțiuni 
întocmit de directorul căminului. 
La o analiză atentă formalismul 
iese Ia iveală : conferințe despre 
munca patriotică, cînd coopera
torii au ieșit de mult la munca 
cîmpului ; sfaturi privind în- 
sămînțările de primăvară, după 
ce culturile din epoca I au fost 
deja însămînțate : reluări de teme

află la 3 kilome- 
și aparțin aces- 
Am aflat că lo-

Identice etc. Și emisiile de tele
viziune le-am găsit prezente în 
planul de activitate. Dar televi
zorul... e stricat.

Corlăteștii se 
tri de Ploiești 
tui municipiu,
calitatea a fost vizitată de nu
meroși tovarăși de la consiliul 
popular municipal, printre care și 
tovarășul prim vicepreședinte — 
Ion Vidroiu. Dar, după cum se 
vede, prezența lor nu a determi
nat nici o schimbare. Iar local
nicii și-au încrucișat brațele șl 
așteaptă.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînfeii'

SOCIALIST
la C.C. al P.C.R., tocmai dezbaterea 
largă a problemelor ajută Ia lămuri
rea lor, la ridicarea conștiinței po
litice a maselor, la dezvoltarea spiri
tului de răspundere al tuturor cetă
țenilor față de cauza construcției 
socialiste.

Țin să relev că însemnătatea con
sultării maselor a fost reliefată sub 
forme multiple și cu ocazia muncii 
desfășurate pentru delimitarea co
munelor. Numai în vederea stabilirii 
centrului de comună pentru locali
tățile Cernetu, Mîrzănești și Teleor
manul au fost consultați peste 1 000 
cetățeni, fapt ce a determinat biroul 
comitetului județean de partid să-și 
reconsidere punctul de vedere, adop- 
tînd soluția a cărei viabilitate a fost 
dovedită de judecata maselor.

Legătura strînsă cu comuniștii, cu 
toți oamenii muncii, mult înlesnită 
de noua structură organizatorică, va 
contribui la lichidarea stărilor de 
lucruri anacronice, a practicilor peri
mate. Comitetul județean a cerut 
activiștilor de partid și de stat, 
conducătorilor din economie să 
manifeste mai multă receptivitate 
față de părerile oamenilor, să în
țeleagă că nu este suficient să adre
seze mulțumiri celor care fac pro
puneri judicioase, ci este necesar să 
facă tot ce depinde de ei ca aceste 
propuneri să se înfăptuiască.

Din păcate, mai întîlnim manifes
tări de tărăgănare, de „pasare" do 
la unul la altul a cererilor și sesi
zărilor. Uneori, omul este ascultat, 
i se promite că totul se va rezolva, 
dar după aceea nu se întreprinde 
nimic.

în noile condiții s-au creat posibi
lități de rezolvare mai operativă a 
scrisorilor și sesizărilor adresate 
organelor de partid și de stat. Recent 
comitetul județean de partid a luat 
măsuri pentru a asigura o eficientă 
sporită audiențelor. Venind vorba de 
sesizări, aș vrea să menționez că 
există și unii „reclamagii de pro- 
fesie". Noi căutăm de fiecare dală 
sîmburele de adevăr din orice sesi-,‘ 
zare, dar luăm și atitudinea cu
venită atunci cînd substratul u- 
nor asemenea „sesizări" este ca
lomnierea, discreditarea unor ca
dre principiale, exigente, răfuiala 
cu cei care se dovedesc in
comozi pentru elemente abuzive.

Deși a trecut puțin timp de la in
trarea în funcție a comitetului ju
dețean de partid și a consiliului 
popular provizoriu, viața confirmă 
justețea măsurilor privind modali
tatea de lucru a noilor organe de 
partid și de stat. Acordarea de drep
turi mai largi organelor locale de 
partid șl de stat îndeamnă la o 
activitate creatoare, la înfăptuirea 
sarcinilor decurgînd din politica par
tidului în conformitate cu condițiile 
concrete pe care nimeni nu le cu
noaște mai bine decît cei care lu
crează în locul respectiv.

Din acest punct de vedere, am 
putea spune că, într-o anumită mă
sură, comitetul județean de partid, 
consiliul popular, ca organe de con
ducere trebuie să asigure concomi
tent și o anumită sinteză a inițiative
lor, a celor mai valoroase propuneri 
și sugestii, pentru a le răspîndi apoi 
nemijlocit pe întreg teritoriul ju
dețului. Se va crea astfel acel flux 
continuu al experienței, al metodelor ■ 
înaintate, al inițiativei si ideilor 
valoroase care nu pot să apară decît 
în condițiile unui climat propice, pe 
care îl asigură consecventa aplicare 
a principiilor și normelor democra
tice.

Ion MITRAN

La S.M.T. Lunca și Odobeasca, 
la l.A.S. Toporu și Alexandria, 
la C.A.P. „Unirea Principatelor" 
din Ciolănești, directorii și pre
ședinții s-au deprins să „confec
ționeze" măsuri din birou, „pe cont 
propriu", fără a ține seama de suges
tiile și propunerile altora. Se înțelege 
că dacă una se vorbește în cadrul 
adunării și alta hotărăște biroul sau 
consiliul de conducere, dacă părerile 
oamenilor nu găsesc nici un ecou 
la cei care au menirea de a decide, 
vom fi departe de ceea ce se în
țelege prin norme democratice.

în unele locuri, deși se fac sesizări, 
sînt semnalate neajunsuri, nu se iau 
măsuri de îndreptare. în felul 
acesta, lipsa de receptivitate față de 
semnalările oamenilor împiedică în
lăturarea operativă a deficiențelor. 
La țesătoria „Teleormanul" din 
Roșiorii de Vede a fost nevoie de 
intervenția biroului Comitetului 
județean de partid pentru a pune la 
punct treburile în ce privește repar
tizarea rațională a cadrelor tehnice 
pe schimburi și ridicarea nivelului 
calitativ al produselor.

Evident, nimeni nu susține că 
toate propunerile și observațiile ce
tățenilor sînt totdeauna și sută la 
sută întemeiate. O analiză atentă a 
relevat că unele se bazează pe o cu
noaștere superficială, unilaterală a 
problemei, altele preconizează solu
ții necorespunzătoare sau ridică pro
bleme care impun un studiu mai 
îndelungat sau pentru care încă 
nu există condiții de rezolvare. 
Chiar în asemenea cazuri, ce
tățeanul este îndreptățit să ob
țină un răspuns clar asupra cauze
lor care împiedică — temporar sau 
nu — soluționarea propunerii sale.

— Unii nu înțeleg că afirmarea 
unui punct de vedere, susținerea 
unei anumite propuneri care vizează 
adoptarea unor măsuri concrete, ex
primarea unei doleanțe sînt lucruri 
firești în viața unui colectiv. Suges
tiile, propunerile oamenilor consti
tuie — nu de puține ori — „sămân
ța", punctul de pornire a unor ac
țiuni de amploare. De aici impor
tanta deosebită a existenței unui 
teren fertil, care să înlesnească în- 
colțirea unor idei valoroase, trans
formarea lor în realități vii.

— într-adevăr, experiența de
monstrează că depinde de climatul 
existent în colectivul sau în organi
zația de partid respectivă ca o idee 
prețioasă, o concluzie personală sau 
o cerință de îmbunătățire a muncii 
să dea naștere unor propuneri care, 
după o analiză prealabilă, să fie 
aplicate cu mult folos. Din acest 
punct de vedere, noile condiții 
de lucru ale organelor de partid 
și de stat creează nu numai 
terenul prielnic stimulării fer
mentului de inițiativă, dar șl în
cetățeniră unui stil de lucru între 
ale cărui trăsături fundamentale să 
ocupe un loc de frunte prețuirea 
„omului cu idei", receptivitatea față 
de părerile, propunerile, observabila 
cetățenilor.

■ întîlnim uneori caziirî cînd, înda
tă ce într-o adunare se exprimă o 
părere care nu e pe deplin înteme
iată, cei din prezidiu sau alți tovarăși, 
în loc să-1 convingă cu argumente 
pe cel în cauză că nu are dreptate, 
recurg la etichetări sau formule care 
fac ca a doua oară omul să nu-și 
mai spună gîndurile. Trebuie să în
cetățenim în practica noastră metoda 
aplicată în ultimii ani de conducerea 
de partid de a supune dezbaterii în
tregului popor cele mai importante 
probleme ale politicii interne și ex
terne a partidului. Așa cum pe drept 
cuvînt a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul Consfătuirii de

Ascultînd 
filarmonica 
ieșeană

Ce loc revine muzicii în ambianța 
artistică a lașului, oraș cu tradiții 
culturale atît de bogate ?

Conservatorul George Enescu, 
Opera Română, Filarmonica de Stat 
„Moldova" — iată cele trei instituții 
care asigură continuitatea, eferves
cența vieții muzicale ieșene. Patru 
sau cinci spectacole de operă și ope
retă, două sau trei seri muzicale sus
ținute de formațiile instrumentale 
sau vocale ale Conservatorului, per
manentele concerte de vineri și sîm
bătă ale Orchestrei simfonice a Fi
larmonicii „Moldova", ia care se 
adaugă cînd și cînd concertele co
rului Gavril Muzicescu sau ale or
chestrei de muzică populară „Doina 
Moldovei", colorează nuanțat săptă
mîna muzicală ieșeană. Timpul pe
trecut aici mi-a oferit posibilitatea 
unui contact direct doar cu două din 
formațiile filarmonicii: corul și or
chestra simfonică.

Au trecut aproximativ opt luni de 
cînd colectivul artistic ai Filarmoni
cii ieșene își aniversa la București 
un sfert de veac de la înființare. A- 
ceastă instituție la bazele căreia stau 
strădaniile neobosite ale lui George 
Enescu, Antonin Ciolan și ale altor 
muzicieni de prestigiu se află astăzi 
deci în cel de al 26-lea an de activi
tate neîntreruptă, sistematică.

Care este nivelul artistic actual ? 
— apare ca o întrebare firească. 
Bineînțeles un singur concert nu 
poate asigura un răspuns complet. 
Pentru un spectator aflat în trecere 
prin oraș el constituie însă — cel 
puțin pentru cîtăva vreme — unica 
imagine. La pupitru dirijorul Ion 
Baciu. în program : Uvertura Fidelio 
de Beethoven și Cantata „Carmina 
Burana" de Carl Orff, lucrări bine
cunoscute dar prin aceasta cu atît 
mai dificile. Amintesc doar în trea
căt interpretarea strălucitoare, plină 
de energie a uverturii Fidelio. Punc
tul de greutate al simfonicului era 
Cantata „Carmina Burana" la reali
zarea căreia, sub bagheta dirijorului 
Ion Baciu, și-a dat concursul or
chestra simfonică, corul Filarmonicii 
pregătit de Ion Pavalache. corul li
ceului de muzică și soliștii Aneta 
Pavalache. Vissarion Huțu și Nicolae 
Prescornițoiu de la Opera din loca
litate.

Prin muzica de o prospețime, de o 
tinerețe cuceritoare, „Carmina Bu
rana" este una din lucrările reperto
riului universal, care prin complexi
tate ritmică, ca și prin țesătura mu
zicală instrumentală sau vocală deo
sebit de dificilă, solicită interpreți-, 

. lor o muncă asiduă, însoțită de o 
■ atentie încordată și de o mare rezis

tentă fizică și psihică.
Examenul a fost trecut; artiștii 

ieșeni au obținut o impresionantă 
realizare în interpretarea cantatei. 
Și nu exagerez făcînd această afir
mație, chiar dacă au existat unele 
mici decalaje între cor și orchestră, 
chiar dacă omogenitatea corală, la 
partitele bărbătești, a apărut uneori 
deficitară. Spațiul nu-mi îngăduie să 
mă opresc mai mult asupra acestei 
interpretări care a cucerit în- 
tr-adevăr sala.

Spațiul de care mai dispun sînt da
toare să îl rezerv artei dirijorale a 
lui Ion Baciu. Ce m-a entuziasmat 
mai mult ? — e greu de spus. Sigu
ranța cu care stăpînește întregul a- 
parat vocal-instrumental, autoritatea, 
precizia, claritatea gesticii, memoria 
muzicală (a dirijat fără partitură în
tregul concert, și „Carmina Burana" 
nu este o lucrare ușoară), forța tem
peramentală, dăruiredîn timpul ac
tului interpretativ ?...

Ion Baciu este un autentic talent, 
un autentic dirijor.

Teodora ALBESCU
• Astă-seară la orele 19,30, Opera 

de Stat din Iași prezintă într-un con- 
cert-spectacol „Flautul fermecat" de 
W. A, Mozart.

• Tot astăzi, orele 20, Filarmonica 
de Stat din Tg. Mureș prezintă, sub 
bagheta dirijorului Julius Bertoli 
(R.F.G.), lucrări de Pergolesi, Mozart 
și Beethoven. Solistă, pianista Sillo 
Eva.

• Pentru zilele de sîmbătă 27 
aprilie și duminică 28 aprilie, „Filar
monica de Stat din Satu Mare" 
anunță organizarea a două concerte, 
cu un program adecvat, în deplasare, 
în comunele Agriș, Turu-Lung și 
Halmeu, județul Satu Mare.

Erna ANCA

musețea din tot restul parcului. 
Scena, cu totul degradată, lojile 
aproape dărîmate, cu vegetație 
crescută printre crăpături, ușile și 
instalațiile distruse. Totul arăta ca 
după un cutremur. Am părăsit lo
cul cu strîngere de inimă și indig
nare. Cum este posibil așa ceva ? 
Cînd statul investește milioane 
pentru construirea de noi teatre 
de vară, atît de solicitate de 
populația Capitalei, în plin cen
trul orașului acest vestit lăcaș 
de cultură este lăsat să se degra
deze.

La „un bilet 
în plusff

Ca după 

cutremur...

Printre locurile pitorești ale 
Parcului Libertății se numără 
și unul din cele mai vechi și mo
numentale teatre de vară ale 
Capitalei „Arenele Libertății" 
sau, după vechea denumire, 
„Arenele romane". Duminica tre
cută am vizitat bătrînul lăcaș de 
cultură din acest parc. Reîntîlni- 
rea mi-a produs o impresie neplă
cută. Un aer de părăsire și para
gină domnea peste tot, contra- 
stînd puternic cu ordinea și fru-

Orașul Zalău a fost vizitat 
zilele acestea de o formație fol
clorică maramureșeană. Progra
mul bun, interesant, a fost însă 
alterat din pricina lipsei de 
organizare. În casa de cultură, 
unde a avut loc spectacolul, pu
blicul a depășit cu mult capaci
tatea'sălii și a continuat să intre 
în tot timpul reprezentației. 
Gălăgia a diminuat evident efec
tul spectacolului. Unii cetățeni ai 
orașului ne-au spus că acest 
obicei se practică și cu alte ocazii 
și că ar fi bine să se pună ordine 
în această privință.

Primatul siuceritătii

Mașina de spălat 

„Alba-lux“
cinema

Ușurarea muncii casnice a 
femeii stă, în ultimii ani, în 
preocuparea a numeroase fo
ruri de specialitate. Printre u- 
tilajele realizate în acest scop 
se numără și mașinile de spă
lat rufe. Iată, de pildă, tipu
rile „Alba-lux“. în timp ce 
mașina își face treaba, gospodi
na pregătește masa sau supra
veghează copiii. Este un timp 
cîștigat. O singură operație de 
făcut: pregătirea rufelor și a 
mașinii. După aceea, treaba se 
face singură. Prespălarea, spă
larea, fierberea rufelor ca și 
stoarcerea lor se realizează de 
către mașină.

în magazine se găsesc mai 
multe tipuri de mașini „Alba- 
lux“ din care se poate alege 
modelul preferat, ținînd seama 
de spațiul disponibil în locuin
ță, de existenta sursei de în
călzire a apei, de gradul dorit

de mecanizare a operațiilor de 
limpezire și stoarcere a rufelor. 
Cu oricare din modelele de 
mașini „Alba-lux“, care se gă
sesc de vînzare la MAGAZI
NELE UNIVERSALE ȘI SPE
CIALIZATE ȘI ALE COOPE
RAȚIEI DE CONSUM, se pot 
spăla nu numai obișnuitele 
rufe albe sau colorate, ci și 
îmbrăcămintea de lucru sau 
lenjeria fină din mătase natu
rală sau artificială, tricotajele 
din lînă, nailon sau perlon.

Mașinile de spălat „Alba- 
lux“-2, 3 și 5 au aspect plăcut, 
manevrarea lor se face ușor. 
Sînt echipate cu întrerupător 
cu temporizare (ceas) care per
mite oprirea automată a ope
rațiilor de prespălare, elibe- 
rînd gospodina de grija supra
vegherii. Motoarele lor nu pro
duc perturbații la functionarea 
aparatelor de radio și televi
zoarelor.

O Eddie Chapman, agent secret : PATRIA — 12; 15; 18; 
21, FESTIVAL — 12; 15,15; 18; 20,45, MELODIA — 12; 15; 18; 
20,45, MODERN — 12,15 ; 15,30; 18,15; 21.
O Sînt și eu numai o femeie : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2376 — orele 19,30), REPUBLICA (completare Intre 
două bombardamente) — 11,45; 14,15; 16; 18,45; 21, CAPITOL 
(completare Reportaj prin Țara Bîrsei) — 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30; 20,45.
0 El Dorado ; LUCEAFĂRUL (completare Reportaj prin 
Țara Bîrsei) — 12; 15,30; 18,15; 21, BUCUREȘTI (completare 
Digul) — 10,30; 13; 15,30; 18,15; 21.
e Viața în doi : VICTORIA (completare Cînd frumosul • 
util) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Fragii sălbatici : CENTRAL (completare Cîntece în lemn)
— 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Diavolul deșertului ; CINEMATECA — 10; 12,30; 16,30.
O Bela ; LUMINA — 11,45; 14,30; 17,15; 20,15.
o Tom și Jerry : DOINA (completare Fuga Dușcăl) — 10,30; 
12; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Noul locatar ; UNION (completare Flori șt insecte) — 
15,30; 18; 20,30.
• O sută unu Dalmațlenl : TIMPURI NOI (completare 
Ziua nașterii) — 9—21 în continuare.
• Praștia de aur : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, FLOREAS-
CA — 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30 (la ultimele două completarea Intre 
două bombardamente).
0 Topkapi : FEROVIAR — 12,45; 15,15; 18; 21, EXCELSIOR
— 11,30; 14; 17; 20, GLORIA — 11,45; 14,30; 18; 20,45.
O Căutațl idolul : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (com
pletare Gustav modifică) — 16; 18,15; 20,30.
0 Sfîntul la pîndă : DACIA (completare Gura lumii) — 
8,45—17 în continuare ; 19; 21, MUNCA (completare In Egiptul 
nou) — 14; 16; 18,15; 20,30.
O O lume nebună, nebună, nebună : BUZEȘTI — 15,30; 19. 
O încercuirea : CRINGAȘI (completare Bucuria dragostei)
— 15,30; 18; 20,30.
n Cele trei nopți ale unei iubiri : GRIVIȚA (completare 
Reportaj prin Țara Bîrsei) — 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
0 Pentru cîțiva dolari în plus : BUCEGI — 11; 15; 18; 20,45, 
MIORIȚA — 12.15; 15; 17,45; 20,30.
0 Trei grăsuni : UNIREA (completare Orizont științific nr. 
2/1968) — 15,30; 18; 20,30.

0 Eu, eu, eu... și ceilalți : TOMIS — 8-15,45 în continuare ; 
18,15; 20,30.
0 Cu toată viteza, înainte ! t FLACĂRA (completare Flori 
și insecte) — 15,30; 18; 20,30.
0 Leul african : VITAN (completare O după amiază plină 
ae peripeții) — 15.30; 18; 20,30.
0 Noaptea nunții în ploaie : POPULAR (completare Ori
zont științific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30
0 Apă curativă : AURORA (completare Reportaj prin Țara 
Bîrsei) — 11,15; 13,30; 15,45; 20,30.
0 Hocus-Pocus : ARTA (completare Flori pentru litoral) — 
11,15; 13,30; 15,45; 18,30; 20,45.
0 Răpirea fecioarelor : MOȘILOR (completare Flori pentru 
litoral) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (completare Cînd frumosul 
e util) — 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 Spartacus (ambele serii) : COSMOS — 14,30; 17,30; 20,30. 
0 Am întîlnit țigani fericiți : VIITORUL (completare Răz
bunarea) — 15,30; 18; 20,30, FERENTARI (completare Gustav 
știe mat bine) — 15,30; 18; 20,30.

teatre
0 Filarmonica de stat „G. Enescu" (în sala Studio a Ate
neului) : Recital de vioară Angela Gavrilă ; recital de 
canto Maria Slătlnaru — 20.
0 Opera română : Don Carlos — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : Sînge vienez — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Sfîntul Mitică Blajlnu — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O casă onorabilă 
— 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
0 Teatrul Giuleștl (în sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caraglale") : Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
0 Teatrul Mic : Tango — 20.
0 Teatrul evreiesc de stat : Trei piese într-un act de A. P. 
Cehov — 20.
0 Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică 
„I. L. Caragiale" (în sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caraglale") : O noapte furtunoasă — 20.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Adam și Eva la 
revistă — 19,30.
0 Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 
16,30; 20.

(Urmare din pag. I)

Prin natura lor, colectivele de muncă 
se cer și sînt în fapt niște familii pu
ternice, a căror sudură o constituie țe
lul comun — obiectivele activității. Se 
întîmplă însă — și motivele sînt diverse 
— ca tocmai în desfășurarea eforturilor 
pentru înfăptuirea obiectivelor respec
tive să se nască — neobservate ade
sea, iar cîteodată cultivate cu ostenta
ție — sentimente nedorite, animozități 
hrănite de orgolii și vanități. După 
cum e posibil să apară o nemul
țumire firească a celor ce fac eforturi 
vizibile pentru bunul mers al muncii 
față de cei care nu au sentimentul res
ponsabilității comune, Toate aceste con
fruntări de mentalități pot fi surse de 
conflicte mai mari sau mai mici, ce se 
cer într-un fel sau altul rezolvate.

O condiție esențială a soluționării 
lor este, desigur, afirmarea sincerității 
în relațiile profesionale, asigurarea prin 
cele mai diverse căi a cadrului necesar 
pentru exprimarea și exercitarea opiniei 
personale, izvorîtă dintr-o riguroasă con
fruntare cu realitățile fiecărui colectiv. 
Nu este nevoie de risipă de cuvinte 
pentru a face dovada că oamenii care 
știu ce vor, care înțeleg exact dimen
siunea răspunderilor sociale și profe
sionale, refuză provizoratul opiniilor, 
subiectivismul, promovarea unei com
portări ambigue, echivoce, a unei com
portări căreia greu îi poți identifica co
lonadele de susținere, mobilurile reale. 
Asemenea oameni socotesc de datoria 
lor să-și exprime deschis punctul de ve
dere, cu calm și cu solide argumente. 
Ei știu, în același timp, să fie receptivi 
la păreri contrara și — atunci cînd lo
gica faptelor o propune — să renunțe, 
chiar, fără „dramatizări ridicole", la 
punctul lor de vedere în favoarea al
tuia ce se dovedește superior, mai folo
sitor în practica muncii.

Dar realitatea oferă și reversul mpne- 
dei, o altă fațetă, mai ștearsă, mai vagă. 
Sînt oameni care-și refuză deliberat cu
rajul opiniei, autojefuindu-se de 
acest indispensabil atribut al demnită
ții — care este sinceritatea. De ce ? A- 
desea, pentru că opinia lor izvorăște 
din ambiții mărunte, din nemulțumiri 
generate de incompetența sau como
ditatea profesională. Ei vor avea întot
deauna un dinte ascuns împotriva celor 
mai firești aprecieri sau măsuri ; ei vor 
fi în stare să afirme, ipocrit, un lucru 
și să creadă altul ; să se ferească de ju
decata dreaptă a opiniei, dar să tato
neze locuri fragile pentru a inocula 
otrava orgoliilor și refulărilor născute 
din suficiența lor etică ți profesională.

Ce urmăresc ? Satisfacții mărunte, răz
bunări mărunte. Ei seamănă, cînd izbu
tesc, neîncredere, paralizează înfăptui
rea la timp a unor măsuri la locul lor 
de muncă. Lipsindu-le argumentele și 
curajul opiniei deschise, ei aleg discu
tarea pe la colțuri, bîrfa, se fac purtă
torii unor nemulțumiri surde, metamor
fozate în atitudini sceptice sau cinice 
uneori, își caută oameni de seama lor, 
care au uitat rostirea răspicată a vor
belor și au ales, deliberat sau nu, șu
șoteala, comentarea tendențioasă.

Față de promotorii unor astfel da 
practici replica trebuie să fie intransi
gentă. Acolo unde este asigurat un 
climat corespunzător, unde exigența 
competentă a devenit principiu intrin
sec al activității, opinia colectivă, opi
nia aflată pe baricada noului poate in
terveni cu suplețe și, în același timp, 
cu fermitate (pentru că noțiunile nu se 
exclud, ci se completează adeseori). In 
acest climat, critica și autocritica — in
strumente esențiale ale muncii cu ade-* 
vărat creatoare și responsabile — voi 
funcționa constructiv, eficient. într-un 
asemenea climat, a-i atrage atenția to
varășului de muncă asupra unor nea
junsuri sau greșeli în activitatea sa pro
fesională ți a căuta împreună cauzele, 
a susține cu argumente o opinie con
trară alteia anterior exprimate — în ve
derea opfării pentru cea mai judicioasă 
soluție etc. — toate acestea se înscriu 
ca o metodă de lucru cotidiană, creează 
și consolidează stima reciprocă, relație 
etică firească, indispensabilă între com
ponența oricărui colectiv.

Statornicirea unor relații profesiona
le izvorîte dintr-o etică cu adevărat 
înaintată este posibilă — și realita
tea o dovedește cu prisosință — cu 
condiția ca sinceritatea, exprimarea 
punctelor de vedere asupra evolu
ției profesionale și umane a fiecărui 
membru al colectivului să nu se afirme 
doar „trimestrial", cu prilejul unor șe
dințe, ci să devină normă elementară 
pentru aprecierea pulsului colectivului, 
a stării sănătății sale morale. Iar pentru 
aceasta se află la îndemîna tuturor co
lectivelor pîrghii multiple prin inter
mediul cărora se poate acționa cu efi
ciență — printre care, la loc de frunte, 
se află cunoașterea și consultarea opi
niilor oamenilor, crearea unui cadru 
larg, lipsit de rigiditate pentru afirma
rea și confruntarea principială a aces
tora. Evident, ele se cer însoțite de o 
maximă receptivitate față de conclu
ziile pe care le impun întotdeauna ase
menea confruntări de opinii, îneît să 
se poată dobîndi o adevărată eficiență 
a sincerității.
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irOML Lidera dasamentu/ui-F. £ Argeș 
as și-a onorat poziția la Baeău: 0-3!

PRIN TELEX DIN;

PALERMO

© Etapa a XX-a - neprielnică primelor două clasate © NAGHI (Dinamo) - cel mai 

bun om al „cuplajului" bucureștean ! © Progresul a scăpat de locul 13 • La 

Bacău, DUȚAN (un cvasl-anonim) l-a dominat net pe DOBRIN - vedeta numărul 

unu a fotbalului nostru © U.T.A. ar fi putut cîștiga partida de la Brașov, în minu- 

tul 38, dar Moț a ratat ® Meci frumos la Ploiești.

Dinamo Bucu
rești în lupta di
rectă pentru titlu

Se pare că la sărbătorirea de 
luna viitoare — cînd clubul lor 
va împlini 20 de ani de la în
ființare — fotbaliștii dinamoviști 
vor neapărat să îmbrace „haina" 
de lideri ai campionatului divi
ziei A. Startul în această cursă, 
luat cu cîteva etape în urmă — 
l-au continuat în mod impetuos 
și ieri, în fața unuia dintre con
tracandidata la șefie (echipa 
Steaua). Invingînd cu 2—0, ei au 
a :um serioși sorți de izbîndă ; 
F.C. Argeș (învinsă la Bacău) și 
Steaua au pierdut substanțial din 
avansul ce-l aveau, dinamoviștii 
bucureșteni aflîndu-se la numai 
două puncte în urma lor. Prac
tic deci, la ultimul asalt în lupta 
pentru titlu se prezintă acum 
trei ■formații.

Există impresia că dinamo
viștii își datorează succesul de 
ieri exclusiv unor idei tactice 
speciale. De data aceasta, tactica 
și-a avut importanța ei, însă ceea 
ce se cuvine mai întîi remar
cat la echipa din șoseaua Ștefan 
cel Mare este buna formă de joc 
— colectivă și individuală — 
care, sinceri să fim, nu o evi- 
dențiaseră mai deloc în returul 
campionatului. Steaua — al că
rei regres se întrezărește de 
cîteva etape — a jucat ieri fără 
orizont.

Primul sfert de oră — zis al 
„tatonărilor" — a întrezărit ver
va dinamovistă și totodată jocul 
confuz, mai ales în ofensivă, al 
echipei Steaua. Cuplul Naghi- 
Varga, pe linie cu fundașii cen
trali ai Stelei, a funcționat bine, 
încă de la primele schimburi de 
pase. Era minutul 14 cînd Naghi 
a „prins" bine mingea și, după 
'•îțiva pași spre careu, a șutat 
■mparabil. „Uriașul" portar ste- 
tist ar fi avut poate vreun cu- 
vînt de spus dacă mingea ve
nea pe sus. Dar dinamovistul 
a șutat la semiînălțime, punct 
nevralgic pentru Haidu.

Faptul că Sătmăreanu, tentat 
sau poate special trimis în ofen
sivă, își părăsește tot mai des 
colegii de linie, este ușor sesi
zat de dinamoviști. Ei inițiază 
prin această „zonă părăsită" 
cele mai numeroase și mai peri
culoase atacuri. Dinamoviștii nu 
mai înscriu ptnă la pauză, cu 
toate că în cîteva rînduri au 
fost doar la un pas de a realiza 
acest lucru. In finalul primei re
prize, Steaua leagă unele acțiuni 
—• pe contraatac mai ales — dar 
Voinea, Sorin Avram, Soo își 
complică situația.

Al doilea gol l-a avut ca au
tor pe Pîrcălab. Popularul fot
balist și-a adus aminte poate că 
oricăruia dintre înaintași (chiar 
dacă acționează de obicei pe ex
treme) i se pretinde să înscrie 
goluri. Un contraatac fulgerător 
a fost fructificat de Pîrcălab în 
mod ireproșabil.

După acel minut 55, cînd pe 
tabela de marcaj apăruse scorul 
de 2—0 pentru Dinamo, jocul 
își pierde oarecum din interes. 
Dinamoviștii caută să se relaxe
ze. Fotbaliștii de la Steaua, vă
dit demoralizați, nu mai pot face 
nimic. Vreo 10 minute Steaua 
se află cu 10 jucători în terenul 
adversarului. Sătmăreanu, Voi
nea, Negrea sînt foarte aproape 
de a introduce mingea în poarta 
dinamovistă, dar — cum spu
neam — Datcu se dovedește un 
admirabil păzitor al buturilor 
echipei sale.

Unii confrați apreciau că jo
curile și rezultatele slabe ale 
fotbaliștilor de la Steaua, în 
„Cupa României" al cărei trofeu 
l-a deținut în ultimii doi ani, 
s-ar datora dezinteresului pe 
care îl manifestă față de respec
tiva competiție. „își rezervă for
țele pentru a ataca titlul de 
campioni" — se făcea remarca. 
Iată însă că și prin jocul de ieri, 
echipa Steaua a demonstrat de
clinul de formă prin care 
trece, a demonstrat că fără 
Constantin (deși nici el nu se 
află într-o formă mulțumitoare), 
înaintarea — chiar întreaga 
echipă — și-a pierdut busola...

In deschidere, la meciul 
Rapid-Progresul, nu s-a marcat 
nici un gol. De fapt jocul în sine 
a plictisit în cea mai mare par
te a lui. In mod special în re
priza secundă, cînd fotbaliștii de 
la Progresul și-au văzut forțele 
complet vlăguite. Cele cîteva 
pătrunderi (vreo două-trei) ale 
rapidiștilor in careul Progre
sului au fost rezolvate prompt 
de Matache.

Prin comparație, putem face 
unele aprecieri asupra celor doi 
arbitri. In timp ce meciul 
Dinamo-Steaua s-a bucurat de 
un arbitraj excelent (A. Bentu), 
partida Rapid—Progresul a fost 
condusă mediocru, cu foarte 
multe intervenții teatrale, de C. 
Petrea.

Ion DUMITRII)

Etapa viitoare

Universitatea Craiova — Steaua; U.T.A. — Di
namo București; Jiul — Universitatea Cluj; Pro
gresul — Dinamo Bacău ) Petrolul — Steagul roșu i 
Rapid — A.S.A. Tg. Mureș; Farul — F.C. Argeș.

Clasament

1. F. C. Argeș 20 11 3 6 32—17 25
2. Steaua 20 10 5 5 32—22 25
3. Dinamo București

20 9 5 6 23—21 23
4. Jiul 20 9 3 8 28—24 21
5. Petrolul 20 10 1 9 21—19 21
6. Farul 20 8 4 8 30—23 20
7. Rapid 20 8 4 8 24—25 20
8. Universitatea Cluj

20 8 4 3 28—27 20
9. Dinamo Bacău

20 10 0 10 25—31 20
10. U.T.A. 20 8 3 9 18—17 19
11. Universitatea Craiova

20 9 1 10 25—25 19
12. Progresul 20 4 8 8 18—24 16
13. A.S.A. Tg. Mnreș

20 5 6 9 20—33 16
14. Steagul roșu 20 5 5 10 12—23 15

ȚIRIAC l-a învins 
turneului

Tenismanul român, 
Ion Țiriac, a repurtat 
un nou succes interna
țional, cîștigînd tur
neul de la Palermo. 
Jucînd remarcabil în 
finală, Țiriac l-a învins 
cu 8—6, 6—0,1—6, 6—4 
pe cunoscutul jucător 
american Martin Ries-

LYON

pe americanul RIESSEN în finala

sen. Țiriac eliminase 
în semifinale cu 6—1, 
6—4 pe Crealy (Aus
tralia), în timp ce 
Riessen (S.U.A.) cîști- 
gase cu 6—3, 6—3 în 
fața italianului Pie- 
trangeli. în finala pro
bei de dublu masculin, 
perechea Pietrangeli,

Mulligan (Italia) a dis
pus cu 3—6, 6—3, 4—6, 
6—3, 6—4 de Țiriac, 
Năstase.

La dublu mixt a 
cîștigat perechea Ion 
Țiriac, Gourlay (Aus
tralia) care a învins 
cu 8—6, 7—5 pe
Caceres, Corneyo (Pe
ru-Chile).

Campionatele europene de tenis de masă

a Comitetului de con
ducere al Partidului

E. D. A.
Duminică a sosit în Capitală rt 

delegație a Comitetului de con
ducere al Partidului E.D.A. 
(Uniunea Democrată de Stingă) din 
Grecia pentru Europa occidentală, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită în țara noastră.

Delegația este formată din 
Dimitri Despotidis și Nicolas Solo- 
mos, membri ai Comitetului direc
tor al Partidului E-D.A.

La aeroportul Băneasa oaspeții 
au fost salutați de tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

CRONICI TELEG
® Dinamo Bacău-F.C. Argeș 

3-0 (0-0)

Autorii golurilor : Ene Gheorghe 
(min. 53, din lovitură de la 11 m), 
Dembrovschi (min. 68) și Ene Da
niel (min. 88).

Deși lipsită de aportul a doi ti
tulari — Nedeleu și Panait — in
disponibili, echipa din Bacău a 
făcut ieri, în compania formației 
din Argeș, cel mai frumos joc din 
returul campionatului. Cu un Du- 
țan care l-a anihilat complet pe 
Dobrin și cu Ene Daniel în mare 
vervă de joc, dinamoviștii au su
pus poarta internaționalului Co- 
man la un tir continuu. Și, dacă 
scorul nu a fost mai mare, înain
tașii echipei gazdă sînt de vină: 
s-au grăbit. Echipa din Pitești ve
nea la Bacău cu o carte de vizită 
mare, pe care nu și-a onorat-o 
însă. Jucătorii piteșteni n-au reu
șit să inițieze nici o fază pericu
loasă din care să poată înscrie 
golul.

© Universitatea Cluj—Farul 
2-1 (1-0)

Au înscris: Oprea (min. 35 
și 77) pentru „U“ și Iancu (min. 49).

Victoria clujenilor, realizată de 
Oprea în minutul 35, cu un șut 
tare, și cu capul în minutul 77 
este meritată, muncită. Oaspeții — 
jucătorii constănțeni — au jucat so
bru, mai mult în apărare, dar au 
atacat foarte periculos, mai ales

prin Tufan, încît numai neșansa a 
făcut să nu înscrie decît un gol 
în minutul 49 prin Iancu, la o 
gravă greșeală de apărare a local
nicilor. Cel mai bun om de pe te
ren ni s-a părut însă Manolache, 
care a muncit cît trei și cu folos. 
A arbitrat bine N. Mihăilescu — 
București.

© Petrolul-Universitatea 
Craiova 1-0 (0-0)

A marcat Dridea I (min 57)
Partida de fotbal dintre Petrolul 

Ploiești și Universitatea Craiova s-a 
încheiat cu izbînda gazdelor. In mi
nutul 57, Dridea reușește să înscrie 
singurul gol al întâlnirii.

Meciul desfășurat la Ploiești a plă
cut zecilor de mii de spectatori, ofe
rind prin jocul bun prestat mai ales 
de echipa lui Ilie Oană și printr-o 
sportivitate perfectă un spectacol fot
balistic cum rar am văzut în ultima 
vreme.

© Steagul roșu-U.T.A. 0-0
Mizînd mult pe tradiție (fotbaliștii 

arădani n-au cîștigat niciodată la Bra
șov), dar mai ales pe hotărârea cu care 
stegarii au abordat această partidă de
cisivă pentru existența lor, spectatorii 
brașoveni au sperat pînă în ultima 
clipă în victoria echipei lor favorite. 
Acest gol de o valoare incomensura
bilă ar fi putut să cadă în repetate 
rînduri și, mai ales, în repriza se
cundă cînd portarul Gomea a scăpat 
ca prin minune, odată în minutul 66 
fiind salvat de bară, la un șut al lui

RAFICE
Gane, iar altă dată de fundașul Czako 
care în ultimul minut de joc a scos 
de pe linia porții mingea expediată 
cu capul de Alecu. Contraatacurile 
arădenilor s-au dovedit extrem de 
periculoase și numai forma excepțio
nală a portarului Papuc a făcut ca 
amărăciunea gazdelor să nu fie și 
mai mare. De altfel, Moț a ratat în 
minutul 38 cea mai mare ocazie a me
ciului.

® Jiul - A.S.A. Tg. Mureș 
2-1 (2-1)

Au marcat: Naidin (min. 16) și 
Libardi (min. 45) pentru Jiul și, res
pectiv, Siko.

Joc vioi, îndeosebi în prima repriză, 
în care de altfel s-a și hotărît soarta 
celor două puncte. Gazdele au do
minat (bineînțeles) iar oaspeții au 
contraatacat ori de cîte ori au avut 
posibilitatea. După pauză, cînd toată 
lumea de pe stadion se aștepta ca fot
baliștii de la Jiul să încerce să-și 
majoreze avantajul luat, partida a 
scăzut din intensitate. Singurele eve
nimente demne de remarcat sînt ma
rea ocazie pe care a avut-o Raksi în 
min. 65 (a rămas doar cu portarul 
Zamfir în față, la cîțiva metri de li
nia golului) și „bara" lui Octavian 
Popescu (min. 80), la o centrare a 
lui Peronescu.

Pentru a treia oară 
consecutiv ECHIPA 
MASCULINĂ DE TE
NIS DE MASĂ A 
SUEDIEI A CIȘTI- 
GAT TITLUL DE 
CAMPIOANĂ EURO
PEANĂ. In finala 
campionatelor de la 
Lyon, echipa Suediei 
a învins cu scorul de 
5—3 echipa U.R.S.S. 
Rezultate tehnice : A- 
melin (U.R.S.S.)—Bers- 
son (Suedia) 21—19, 
18—21, 21—19 ; Jo
hansson (S.)—Sarkoian 
(U.R.S.S.) 21—14, 21— 
10; Alser (S.)—Gomoz
kov (U.R.S.S.) 21—15,

21 — 11 ; Amelin 
(U.R.S.S.) — Johansson 
(S.) 21—17, 21—16, Go
mozkov (U.R.S.S.) — 
Bersson (S.) 21—16,
21—17 ; Alser (S.)— 
Sarkoian (U.R.S.S.) 
15—21,. 21—15, 21—17 ; 
Johansson (S.)—Go
mozkov (U.R.S.S.) 21— 
13, 21—17; Alser (S.)— 
Amelin (U.R.S.S.) 21— 
11, 21—14. Echipa sue
deză a cîștigat titlul 
pentru prima oară la 
MalmS în 1964, re- 
înnoindu-și victoria in 
1966 la Londra.

După cum s-a mai 
anunțat, echipa femi

nină a R.F. a Germa
niei a învins surprin
zător în finală cu 3—0 
selecționata U.R.S.S.

în cadrul lucrărilor 
Congresului uniunii 
europene de tenis de 
masă s-a stabilit că vii- I 
toarele campionate eu
ropene să aibă loc în 
anul 1970 la Moscova. 
In anul 1972 ele vor fi 
organizate în Olanda. 
Campionatele mondia
le se vor disputa la 
Miinchen. Criteriul eu- | 
ropean de juniori este I 
programat între 9 și 13 | 
august la Leningrad | 
urmînd ca cel din 1969 
să aibă loc în Austria.

Cronica

TENIS DE CiMP

zilei
Duminică seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Budapesta, 
delegația condusă de tovarășul 
Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
care a participat la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Frontului 
Popular Patriotic din R. P. Un
gară.

(Agerpres)

Viorel Marcu și Ion Sântei vedetele
intilnirii România—U.R.S.S. (tineret)

Galați (corespondentul „Scînteii"). 
Timp de două zile, la Galați s-a des
fășurat întîlnirea internațională de 
tenis de cîmp dintre reprezentativele 
de tineret ale R.S.R. și U.R.S.S. La 
băieți victoria a revenit reprezenta
tivei noastre cu scorul de 3—2. Cele

mai frumoase partide au fost oferite 
de către Ion Sântei și Viorel Marcu. 
Comportarea fetelor a decepționat. 
Sovieticele au dominat întîlnirea cîș
tigînd cu 5—0. Cea mai frumoasă 
partidă a oferit-o Olga Morozova.

HANDBAL
Dinamoviștii ținuți in... șah 

de Universitatea Cluj!

vremea

Fotbal balet ! Dansatori : Georgescu și Motroc

IN DIVIZIA B

SERIA I. Politehnica Iași-Poiana 
Cîmpina 4—1 ; Electronica Obor- 
Victoria Roman 2—1 ; Chimia Su- 
ceava-Flacăra Moreni 0—0 ; Chimia 
Rm. Vîlcea-Ceahlăul Piatra Neamț 
1—0 ; Portul Constanța-Metrom 
Brașov 2—0 ; C.F.R. Pașcani-Poli- 
tehnica Galați 2—1 ; Metalul Bucu- 
rești-Politehnica București 1—2.

In clasament, după 20 de etape, 
conduce POLITEHNICA IAȘI (cu 
28 de puncte), urmată de Electronica 
Obor (24 de puncte).

SERIA A II-A. Politehnica Timi- 
șoara-Crișu'l Oradea 3—3 ; A.S.Cu- 
gir-Vagonul Arad 0—1 ; Olimpia 
Oradea-C.S.M. Reșița 1—0 ; Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii-Minerul 
Baia Mare 1—0 ; Metalul Hunedoara- 
Gaz metan Mediaș 2—0 ; C.F.R. 
Arad-C.F.R. Timișoara 4—0 ; C.S.M. 
Sibiu-C.'F.R Cluj 1—0.

In clasament conduce VAGONUL 
ARAD (29 de puncte), urmat de Cri- 
șul Oradea (25 puncte).

O etapă calmă — s-at 
fi putut spune despre 
jocurile disputate ieri în 
cadrul campionatelor 
republicane de handbal, 
dacă nu ar fi totuși cî
teva lucruri ieșite din 
comun și care, în mod 
firesc, se impun aten
ției. în primul rînd, tre
buie scoasă în evidență 
comportarea excelentă a 
jucătorilor de la Univer
sitatea Cluj, care, veniți 
la București ca victime 
sigure în meciul lor cu 
reputata formație Di
namo, de atîtea ori cam
pioană a țării și în pre
zent pe locul secund în 
campionat, au fost to
tuși la un pas de a 
realiza o mare surpriză. 
Victoria a revenit pînă 
la urmă echipei bucu- 
reștene, dar după multe 
emoții. Jucînd foarte a- 
tent și agresiv în apă

rare, studenții clujeni 
au reușit să facă față cu 
succes atacurilor hand- 
baliștilor dinamoviști, 
iar în ofensivă, folosind 
cu pricepere jocul pe 
extreme (Răzor a marcat 
cîteva goluri din această 
poziție, foarte spectacu
loase), au finalizat mai 
mult decît era de aștep
tat. în acest fel, Uni
versitatea Cluj a condas 
majoritatea timpului, 
lăsînd impresia că va 
realiza surpriza etapei, 
întrecînd pe Dinamo
București la ea acasă,

în ultimele minute, însă, 
gazdele, prin cîteva
contraatacuri bine diri
jate, au putut să egaleze 
și să obțină victoria la 
un singur punct diferen
ță : 18—17 (9—10).

Al doilea lucru care 
ne determină să nu a-

preciem drept obișnuită 
această etapă este acela 
că echipa feminină Uni
versitatea București și-a 
confirmat revenirea în 
formă. In evident pro
gres, încă de la relua
rea campionatului, stu
dentele bucureștene au 
realizat ieri o prețioasă 
victorie în deplasare, în- 
vingînd pe Mureșul-Tg. 
Mureș cu 9—8 (5—6).

Nu poate fi trecut cu 
vederea faptul că în a- 
ceastă etapă proaspeții 
cîștigători ai „Cupei 
campionilor europeni", 
handbaliștii de la 
Steaua, și-au făcut de
butul pe teren propriu 
în fața supoi terilor lor. 
Ei au confirmat forma 
bună în care se află, 
cîștigînd cu autoritate: 
29—18 (18—10) cu Tex
tila Cisnădie.

Ieri în țară: Vremea s-a 
menținut frumoasă și călduroa
să, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab, cu 
intensificări temporare în Do- 
brogea și Cîmpia Dunării, pre- 
dominînd din nord-est. Tempe
ratura aerului la ora 14 a înre
gistrat o ușoară creștere, oscl- 
lînd între 12 grade la Mangalia 
și 23 grade Ia Huși. In Bucu
rești : Vremea s-a menți
nut frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat potrivit, cu unele 
intensificări trecătoare. Tempe
ratura maximă a atins 22 grade.

Timpul probabil pen
tru zilele de 23, 24 și 25 
aprilie. In țară: Vreme 
călduroasă și în general frumoa
să, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va fi variabil mai 
mult senin în prima parte apoi 
treptat se va înnora începînd 
din vestul țării, unde vor cădea 
ploi locale. In rest ploi izolate. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere mai întîi, apoi în scă
dere ușoară. Minimele în nor
dul țării vor fi cuprinse între 
1 și 7 grade iar în sudul țării 
între 8 și 14 grade. Temperatu
rile maxime în nordul tării vor 
fi cuprinse între 12 și 18 grade 
iar în sud între 18 și 24 grade, 
local mai ridicate. în București: 
Vreme călduroasă și în general 
frumoasă, mai ales la începutul 
intervalului. Cer variabil. Vînt 
slab. Temperatura se menține 
ridicată.

(Urmare din pag. I)

DIN LUMEA LARGĂ
în localitatea Donaueschingen s-a încheiat duminică COMPETIȚIA IN

TERNAȚIONALA DE HALTERE PENTRU „CUPA DUNĂRII". La cat. grea 
pe primul loc s-a clasat vest-germanul Mang cu 490 kg. Pe echipe victoria a 
revenit echipei Ungariei cu 38 puncte, urmată de Cehoslovacia 34 puncte și 
R.F. a Germaniei 32 puncte. Echipa României a ocupat locul 6 cu 24 puncte.

LA BOGNOR REGIS A ÎNCEPUT TRADIȚIONALUL TURNEU INTER
NAȚIONAL MASCULIN de șan. în prima rundă reprezentantul României, 
TH. GHIȚESCU, A CÎȘTIGAT 1N FAȚA LUI BOYD. Alte rezultate mai im
portante : Karaklajici (Iugoslavia)—Collier (Anglia) 1—0 ; Doda (Polonia)— 
Burton (Anglia) 1—0 ; Cock (Anglia) a întrerupt cu Kurica (Iugoslavia) ; 
Veauce (Anglia)—Brown (S.U.A.) 1—0.

După 21 de etape în CAMPIONATUL DE FOTBAL AL AUSTRIEI, 
echipa Rapid Viena conduce cu 35 de puncte, urmată de Austria Viena — 32 
puncte, Wacker Innsbruck 30 puncte, Sport Club 25 puncte, AK Graz 22 
puncte etc.

Rezultate din etapa a 21-a : Vienna—Austria Viena 3—1 ; Rapid Viena— 
AK Graz 3—1 ; Wacker—ASK Linz 1—1 ; Austria Klagenfurt—Admira Ener
gia 3—1.

Sprinterul negru CHARLIE GREENE (S.U.A.) A EGALAT RECORDUL 
MONDIAL IN PROBA DE 100 M PLAT din cadrul concursului atletic dispu
tat în aer liber la Lawrence (Kansas). El a parcurs distanța în 10”. Greene 
este al optulea atlet din lume care reușește să parcurgă oficial această dis
tanță în 10”. După cursă el a declarat că nu a forțat în prima parte a probei. 
„Dacă forțam, a continuat el, poate corectam recordul mondial. Intenționez 
să evoluez la adevărata mea valoare la J.O. unde sper să cîștig două medalii 
de aur".

în cadrul aceluiași concurs, Ralph Boston a obținut la „lungime" 8,15 m, 
iar Randy Matson a aruncat greutatea la 20,70 m. Jim Rvun a cîștigat proba 
de 1 500 m plat în 3’ 44” 8/10.

Competiția internațională de natație „TROFEUL CELOR 6 NAȚIUNI", 
disputată la Stockholm, a fost cîștigată de echipa ANGLIEI cu 104 puncte, 
urmată de cele ale Franței — 90 puncte, Olandei — 87 puncte, Suediei, R.F. 
a Germaniei și Italiei. în ultima zi de concurs, Ada Kok (Olanda) a înregis
trat cel mal bun rezultat, parcurgînd 10C m fluture în 1' 04” 8/10.

TRADIȚIONALA COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ DE CICLISM 
„FLECHE WALLONE", LIEGE CHARLEROI (222 km) desfășurată duminică 
a revenit belgianului Rik Looy, care l-a învins la sprintul final pe 
francezul Samyn. Ei au sosit cu un avans de peste 250 m față de grosul 
plutonului. Jannsen (Olanda) s-a clasat pe locul trei, urmat de italianul Gi- 
mondi.

ECHIPA DE SPADĂ DINAMO MOSCOVA a cîștigat competiția „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI", desfășurată timp de două zile la Heidenheim 
(R.F. a Germaniei). în finală, sportivii sovietici au învins cu scorul de 8—3 
echipa F.F.F. Stockholm. Pe locul trei s-a clasat echipa din Heidenheim 
(R.F. a Germaniei).

■— Care este acum stadiul lucră
rilor de investiții, al probelor teh
nologice la fabrica de zahăr Buzău ?

— Imediat după oprirea probelor 
tehnologice, împreună cu diferiți spe
cialiști s-a întocmit un plan de ac
țiune pentru punerea la punct a 
funcționării centralei termoelectrice, 
de la care au pornit toate neajun
surile. Prin realizarea măsurilor sta
bilite se vor crea condițiile ca pro
bele tehnologice să fie reluate în luna 
august, cînd începe campania de re
coltare a sfeclei de zahăr, iar apoi 
fabrica să fie pusă în funcțiune.

— Cu alte cuvinte, este vorba de 
o întîrziere a punerii în funcțiune 
a fabricii de zahăr din Buzău de un 
an. S-a făcut un calcul al pierde
rilor provocate economiei naționale?

— Prin intrarea în producție a fa
bricii, în trimestrul III 1967 se pu
tea reduce distanța medie de trans
port de la 266 km la 120 km, pen
tru o cantitate de circa 8 000 vagoa
ne sfeclă, care urma să fie prelu
crată la această întreprindere. Da
torită întîrzierilor nu s-au putut rea
liza — pe această cale — economii 
de circa un milion lei. Pierderea cea 
mai mare, de 6,6 milioane lei, a 
provenit însă din prelungirea cu 5 
zile a campaniei de fabricare a za
hărului în celelalte întreprinderi 
— care a avut ca efect diminua
rea conținutului de zahăr al sfeclei.

— Ministerului Industriei Alimen
tare, în calitate de titular al inves
tițiilor amintite, i-au revenit și îi 
revin Importante îndatoriri. în ce 
măsură s-au respectat ele și ce mai 
frînează realizarea lor sistematică ?

— O primă îndatorire a titularu
lui de investiții este asigurarea do
cumentațiilor tehnice de execuție. în 
această privință, lucrurile au mers 
bine. Altă îndatorire a titularului de 
investiții constă în achiziționarea uti
lajelor tehnologice din țară și import. 
Ministerul nostru a contractat încă 
din anul 1966 utilajele principale pen
tru aceste fabrici, iar cele din import

au sosit la începutul anului 1967 îa 
fabrica din Oradea și pînă în luna 
octombrie la fabrica din Corabia. De 
asemenea, în sarcina titularului de in
vestiții cade și urmărirea respectării 
graficelor de execuție întocmite cu 
constructorii, pentru a se coordona 
lucrările între antreprizele genera
le. Constatînd nerespectarea grafi
celor, Ministerul Industriei Alimen
tare a sesizat în repetate rînduri 
conducerile ministerelor tutelare ale 
organizațiilor de construcții. S-au 
făcut și intervenții, alături de con
structori, în scopul asigurării șan
tierelor cu cele necesare desfășură
rii normale a activității lor.

Satu Mare și U.U.M din orașul 
dr. Petru Groza au amînat livrările 
la o cantitate apreciabilă de trans
portoare și elevatoare. Așa cum se 
prevede în hotărîrea Consiliului de 
Miniștri de aprobare a planului pe 
1968, am analizat cu Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
modul de corelare a termenelor la 
care vor fi livrate utilajele tehno
logice ce mai trebuiau aduse la șan
tierele acestor fabrici. Pentru fabri
ca de zahăr Oradea, conducerea Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini a dat asigurări că utila
jele respective se vor livra pînă cel 
mai tirziu în lunile iulie-august. La

Accelerarea 
ritmului investițiilor

— Ne oprim la una din aceste în
datoriri — achiziționarea utilajelor 
tehnologice. Cunoașteți situația de 
pe șantierele fabricilor de zahăr Co
rabia și Oradea. O puteți explica și, 
mai ales, ne puteți spune ce intențio
nează ministerul să întreprindă pen
tru recuperarea rămânerilor în urmă 
în livrarea utilajelor tehnologice ?

— Graficele de livrare a utilaje
lor tehnologice din țară nu au fost 
respectate în întregime de furnizori, 
întîrzieri mai mari a avut uzina 
„Independența“-Sibiu. Ea nu a li
vrat în 1967 aproape 1 000 tone uti
laje, printre care cuptoarele de var, 
malaxoare grele, filtre, prese de 
borhot. De asemenea, uzina „Vul
can" din București nu a livrat circa 
700 tone utilaje. Uzinele „Unio“-

o serie de utilaje, ca de exemplu 
aparatele vacuum, termenele de li
vrare acceptate de ministerul amin
tit nu permit o desfășurare norma
lă a montajului. In aceeași situație 
se află și tablourile electrice, care 
au termen de livrare luna august.

Cît privește fabrica de zahăr Co
rabia, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini nu a asigurat 
la termenele stabilite anumite uti
laje. în viitor situația rămîne ne
schimbată. Furnizorii de utilaje pen
tru fabrica de la Corabia au propus 
termene de livrare în trimestrul IV 
a.c. și trimestrul 1/1969, cu toate că 
termenul de punere în funcțiune este 
trimestrul III a.c.

— Există o perspectivă clară asu
pra punerii în funcțiune a fabrici

lor de zahăr Oradea și Corabia ?
— Ținând seama de stadiul lucră

rilor pe șantierul fabricii de zahăr 
Oradea, de volumul de construcții- 
montaj ce a mai rămas de execu
tat, apreciem că există condiții ca 
probele tehnologice să înceapă în 
luna septembrie. Pentru aceasta, se 
impune ca măsurile stabilite cu Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Industriei Con
strucțiilor să fie îndeplinite întocmai. 
Fabrica de zahăr Corabia poate fi 
pusă în funcțiune în acest an numai 
dacă Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini va furniza utilajele 
tehnologice restante și tablourile de 
automatizare în același termen cu 
cele de Ia șantierul din Oradea. De 
asemenea, trebuie să se ia măsuri 
de către Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini pentru redu
cerea perioadei de montaj, livrarea 
părților specifice și a instalațiilor 
de automatizare la cazane, astfel ca 
centrala termică Corabia să poată 
produce la timp aburul necesar pro
belor tehnologice.

încheiem aici convorbirea purtată 
cu secretarul general din Ministe
rul Industriei Alimentare. Regretabil 
este faptul că nu există încă certitu
dinea respectării riguroase a terme
nului de punere în funcțiune la obiec
tivele amintite. Deficiențe grave, sem
nalate la fabric- de zahăr din Buzău, 
nu au fost preîntîmpinate nici pe 
șantierele de la Corabia și Oradea. 
Chiar mai mult, se constată o adînci- 
re a lor. Din nou planează pericolul 
amînării termenului de punere în 
funcțiune și, implicit, al amplificării 
în acest an a pierderilor provocate de 
prelungirea campaniei de fabricare a 
zahărului. O răspundere revine și 
întreprinderilor subordonate Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, care dovedesc o greșită în
țelegere a ceea ce înseamnă îndato
ririle de furnizori și respectarea dis
ciplinei contractuale. Principala res
ponsabilitate — în fața partidului 
și guvernului — aparține însă Mi
nisterului Industriei Alimentare. El 
este titularul investițiilor 1
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COMUNICAT
cu privire la vizita președintelui Republicii 

Somalia, dr. Abdirashid Aii Shermarke, 
în Republica Socialista România

(Urmare din pag. I)

eu făcut un schimb util de vederi 
ou privire la probleme actuale ale 
vieții internaționale. Cei doi pre
ședinți au exprimat hotărîrea lor 
de a acționa în relațiile interna
ționale pentru dezvoltarea unor 
raporturi de cooperare și înțele
gere între state, de a milita îm
potriva politicii agresive a impe
rialismului, pentru pace și secu
ritate internațională. Pornind de 
la aceste principii, ambele părți 
eu subliniat importanța deosebită 
pe care o are afirmarea și respec
tarea în relațiile internaționale a 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur, de sine stătător, 
fără vreun amesteo din afară, 
soarta sa.

Salutînd transformările impor
tante care au avut loc pe conti
nentul african ca urmare a luptei 
popoarelor pentru eliberarea na
țională, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a expri
mat calda solidaritate a poporului 
român cu mișcările de eliberare 
națională din Africa și din alte re
giuni ale lumi, sprijinul pentru 
eforturile tinerelor state africane 
îndreptate spre afirmarea ființei 
lor naționale, dezvoltarea și con
solidarea independentei politice 
și economice, a evidențiat dorința 
Republicii Socialiste România de 
a dezvolta și în viitor relațiile de 
colaborare cu aceste state.

Cele două părți au subliniat im
portanța deosebită pe care o 
are în zilele noastre lupta împo
triva colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru independență 
și suveranitate de stat, pentru a-

Pași noi pe calea adlncirii 
colaborării româno-somaleze
(Urmare din pag. I)

și realizările poporului român, că
rora le-a acordat o înaltă aprecie
re, să observe simpatia cu care po
porul somalez este privit în Ro
mânia. Atît în Capitală cît și în ce
lelalte localități pe unde au tre
cut, oaspeții au fost martorii unei 
călduroase primiri din partea con
ducătorilor țării noastre, a popu
lației. Orașele împodobite cu dra
pelele de stat ale României și So
maliei, oamenii ieșiți să-i întîmpi- 
ne pe străzile Capitalei, la Ploiești 
sau la Brașov au reliefat sentimen
tele de prietenie pe care poporul 
nostru le nutrește față de poporul 
somalez, stima ce o are față de e- 
forturile depuse de acesta pentru 
înlăturarea grelelor urme ale do
minației coloniale, pentru mersul 
înainte al Somaliei pe calea pro
gresului. Vizitînd Somalia în cursul 
ultimului an, am avut posibilitatea 
să cunosc direct primele rezultate 
ale acestei munci de transformare 
a țării. Pentru a pune în valoare 
resursele naționale, poporul somalez 
a trebuit să înfrunte nu numai 
moștenirea grea a trecutului, lipsa 
industriei, a căilor de comunica
ții, dar șl rigorile unei clime deo
sebit de aride. Cu toate acestea 
Somalia înregistrează pași evidenți 
pe calea dezvoltării sale economice. 
Ea și-a creat primele întreprinderi 
moderne, își extinde suprafețele i- 
rigate, prospectează bogățiile sub
solului, își lărgește relațiile exter
ne.

Contribuind la adîncirea cu
noașterii reciproce, la apropierea 
popoarelor român și somalez, vi
zita înaltului oaspete a prilejuit 
totodată un rodnic schimb de ve
deri cu oamenii de stat ai Româ
niei cu privire la stadiul actual al 
relațiilor dintre cele două țări, la 
perspectivele lor de dezvoltare. 
Astfel, convorbirile oficiale în 
cursul cărora președintele Sher
marke s-a întîlnit cu președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, cu premierul Ion 
Gheorghe Maurer, au reliefat po
sibilitatea stabilirii unei colabo
rări strînse în mai multe domenii 
de activitate. Aceste concluzii 
s-au materializat în încheierea unor 
documente care deschid noi pers
pective adîncirii și diversificării 
relațiilor româno-somaleze. A fost 
semnat un acord comercial anual, 
privind schimbul de mărfuri între 
România și Somalia, precum și un 
protocol privind dezvoltarea colabo
rării tehnico-economice în domeniul 
minier, petrolier și al forajului. 
Potrivit acordului comercial, Româ

părarea libertății popoarelor, asi
gurarea dreptului lor de a-și orga
niza viața corespunzător voinței 
și aspirațiilor proprii, pentru pace 
și colaborare internațională.

Cele două părți au condamnat 
cu hotărâre politica de discrimi
nare rasială promovată de regi
murile din Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia de sud, ca și po
litica de asuprire colonială din 
Angola și Mozambic, reafirmînd 
deplinul lor sprijin față de lupta 
legitimă a popoarelor încă depen
dente pentru obținerea indepen
denței și suveranității naționale.

Cu privire la situația din Viet
nam, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și președintele Republicii 
Somalia salută cu satisfacție ini
țiativele privind întîlnirea părților 
interesate pentru a se netezi calea 
spre începerea convorbirilor. Ei 
consideră că este urgent necesar 
să fie respectat dreptul poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta, fără amestec din afară.

Cele două părți au subliniat ne
cesitatea continuării eforturilor 
pentru a se ajunge la soluționarea 
echitabilă a problemei Orientului 
Apropiat.

Conștiente de implicațiile grave 
ale continuării cursei înarmărilor, 
îndeosebi nucleare, părțile și-au 
exprimat hotărîrea de a-și uni 
eforturile cu celelalte state iubi
toare de pace, pentru realizarea 
dezarmării, pentru înlăturarea pri
mejdiei unui război atomic.

Cele două părți au apreciat că 
menținerea unor zone largi ale 
globului în stare de subdezvoltare 
nu poate decît să împiedice pro

nia va furniza mașini, utilaje, pro
duse chimice, medicamente, confec
ții și diferite bunuri de consum, iar 
Somalia va livra piei, diverse con
serve, făină de pește și alte bunuri 
de consum.

Făcînd bilanțul schimbului de 
vederi cu privire la relațiile ro
mâno-somaleze, președintele Sher
marke declara : „Rezultatele con
vorbirilor pe care le-am avut cu 
conducătorii statului român apre
ciez că sînt fructuoase și pozitive. 
Intre țările noastre există relații 
bune, care au fost consolidate și de 
contactele între reprezentanții ce
lor două state ; urmează acum ca 
acordurile comerciale și de colabo
rare tehnico-economică să fie tra
duse în viață în interes reciproc."

Președintele Somaliei a adresat 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, invitația de a 
face o vizită de stat în Republica 
Somalia, invitație care a fost accep
tată cu plăcere.

In cursul convorbirilor oficiale, 
cele două părți au efectuat, de ase
menea, un schimb de păreri cu 
privire la problemele actuale ale 
vieții internaționale. Acesta a evi
dențiat faptul că, deși situate în re
giuni diferite ale lumii și aparți- 
nînd unor orînduiri social-politice 
diferite, în principalele probleme 
internaționale România și Somalia 
au poziții apropiate sau identice, 
înregistrarea unor asemenea puncte 
de contingență nu sînt firește în- 
tîmplătoare. Angajate într-un am
plu proces de construcție pașnică, 
ambele țări sînt vital interesate în 
consolidarea păcii mondiale, în în
lăturarea oricăror surse de înveni- 
nare a atmosferei internaționale. 
După cum se arată în comunicatul 
comun, ele și-au exprimat hotărîrea 
de a acționa în relațiile internațio
nale pentru dezvoltarea unor rapor
turi de cooperare și înțelegere între 
state, de a milita împotriva politi
cii agresive a imperialismului, pen
tru pace și securitate internațio
nală. Părțile s-au pronunțat împo
triva amestecului străin în treburile 
interne ale altor țări, pentru respec
tarea dreptului popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta.

Convorbirile româno-somaleze 
au scos în evidență preocuparea 
celor două state pentru lichidarea 
focarelor de încordare care conti
nuă să existe încă în diferite col
țuri ale lumii.

Astfel, referindu-se la situația 
din Vietnam, conducătorii Româ
niei și Somaliei au salutat cu sa
tisfacție propunerile privind în
tîlnirea părților interesate pentru 

gresul popoarelor din aceste zone, 
extinderea cooperării între state, 
aducînd prejudicii cauzei păcii, 
progresului social și civilizației. 
Subliniind rolul colaborării inter
naționale, necesitatea de a dez
volta relațiile economice, comer
ciale și financiare dintre state pe 
baze echitabile pentru progresul 
țărilor în curs de dezvoltare, păr
țile au remarcat importanța efor
tului propriu al fiecărui popor ca 
factor primordial al propășirii 
economice.

Evidențiind rolul tot mai im
portant al țărilor mici și mijlocii 
în viața internațională, părțile au 
subliniat că intensificarea partici
pării acestor țâri la soluționarea 
problemelor vitale ce stau în fața 
comunității mondiale contribuie 
la îmbunătățirea climatului inter
național, la afirmarea în relațiile 
dintre state a principiilor indepen
denței, suveranității, neamestecu
lui în treburile interne, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc, 
la asigurarea păcii și securității 
popoarelor.

In cadrul discuțiilor, cele două 
părți au evidențiat cu satisfacție 
că vizita președintelui Republicii 
Somalia în România, convorbirile 
avute cu acest prilej reprezintă 
o contribuție de seamă la dezvol
tarea relațiilor prietenești dintre 
cele două țări și popoare.

Președintele Republicii Somalia, 
dr. Abdirashid Aii Shermarke, a 
adresat președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și so
ției sale invitația de a face o vi
zită de stat în Republica Somalia. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

a se netezi calea spre începerea 
convorbirilor. Ei consideră ca o 
necesitate stringentă să fie respec
tat dreptul poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, fără 
amestec din afară. După cum se 
știe, exprimîndu-și sprijinul de
plin față de declarația guvernu
lui R. D. Vietnam, guvernul țării 
noastre a cerut încetarea imedia
tă, necondiționată și definitivă a 
bombardamentelor, arătînd că de
pinde de S.U.A. să se creeze con
diții pentru începerea convorbiri
lor care să ducă la reglementarea 
problemei vietnameze.

Cele două părți și-au exprimat, 
de asemenea, părerea că la îm
bunătățirea situației internaționale 
ar putea contribui și înlăturarea în
cordării ce se menține în Orientul 
Apropiat. Ele au subliniat necesi
tatea continuării eforturilor pentru 
soluționarea echitabilă a acestei 
probleme.

Consecventă principiului potrivit 
căruia fiecare popor trebuie să 
dispună singur de destinele sale, 
țara noastră a ținut să sublinieze 
încă o dată calda solidaritate cu 
mișcarea de eliberare națională 
din Asia, Africa și alte regiuni 
ale lumii. Această poziție își gă
sește reflectarea și în comunica
tul comun care reafirmă sprijinul 
deplin al celor două părți față de 
lupta popoarelor din Angola, Mo
zambic și își exprimă protestul îm
potriva politicii rasiste promovate 
de regimurile din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia. Țara noastră 
sprijină, de asemenea. eforturile 
depuse de tinerele state în vederea 
afirmării ființei lor naționale, pro
gresului lor economic și social. Pro- 
movînd relații bazate pe deplina 
egalitate în drepturi și avantajul 
reciproc, militînd pentru practica
rea unor asemenea principii în re
lațiile comerciale internaționale, 
România își aduce contribuția la 
extinderea cooperării între state, la 
progresul țărilor în curs de dez
voltare.

Abordînd problemele cursei în
armărilor, cele două părți și-au ex
primat hotărîrea de a acționa, îm
preună cu celelalte state iubitoare 
de pace, pentru realizarea dezarmă
rii, pentru eliminarea completă a 
pericolului de război atomic.

Vizita în România a președinte
lui Republicii Somalia, dr. Abdi
rashid Aii Shermarke, convorbirile 
avute cu acest prilej reprezintă o 
contribuție de seamă la dezvolta
rea legăturilor prietenești dintre 
cele două țări, în interesul ambelor 
popoare, al păcii și progresului.

LICHIDAREA 
SUBDEZVOLTĂRII - 
0 SARCINĂ A
TUTUROR ȚĂRILOR
INTERVENȚIA OBSERVATO
RULUI ROMÂNIEI LA SESIU
NEA COMISIEI ECONOMICE 
O.N.U. PENTRU ASIA ȘI EX
TREMUL ORIENT

TOKIO 21 — Corespondentul
Agerpres Florea Țuiu transmite: In 
cadrul lucrărilor celei de-a 24-a sesi
uni a Comisiei economice O.N.U. pen
tru Asia și Extremul Orient au în
ceput dezbaterile în legătură cu si
tuația economică din Asia. Luînd cu- 
vîntul la acest punct al ordinii de zi, 
reprezentantul României, Ion Datcu, 
care participă la sesiunea de la Can
berra în calitate de observator, a sub
liniat preocuparea universală care e- 
xistă față de problemele dezvoltării e- 
conomice, precum și faptul că elimi
narea fenomenului subdezvoltării con
stituie o sarcină a tuturor țărilor. 
După ce a prezentat realizările țării 
noastre în construcția economică, 
vorbitorul a subliniat că folosirea 
diverselor forme de cooperare e- 
conomică internațională, dezvoltarea 
echitabilă a schimburilor comerciale 
pe plan mondial pot constitui instru
mente eficace de stimulare a procesu
lui dezvoltării. El a reliefat faptul că 
astăzi mai există încă unele obstacole 
în calea comerțului internațional, ară
tînd că eliminarea inegalităților eco
nomice reclamă în același timp un 
efort comun din partea tuturor țărilor.

Reprezentantul român a menționat 
contribuția Comisiei economice' a 
O.N.U. pentru Asia și Extremul 
Orient la promovarea cooperării in
ternaționale și stimularea dezvoltării 
economice a țărilor din această regi
une, adăugind că România, angajată 
într-un proces complex de dezvoltare 
economică, împărtășește preocupările 
țărilor în curs de dezvoltare pentru 
accelerarea dezvoltării lor economice 
și este animată de dorința de a ex
tinde relațiile sale cu aceste țări.

DUPĂ VIZITA PREȘEDINTELUI

I. B. TITO IN R. P. MONGOLĂ
ULAN BATOR 21 (Agerpres).— 

La Ulan Bator a fost dat publici
tății comunicatul comun mongolo- 
iugoslav în legătură cu convorbi
rile dintre conducătorii de partid 
și de stat mongoli și delegația de 
partid și de stat a R.S.F. Iugosla
via, în frunte cu Iosip Broz Tito, 
președintele U.C.I., președintele 
R.S.F. Iugoslavia. A fost făcut un 
schimb de păreri în probleme ale 
dezvoltării relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre R.P. Mongolă 
și R.S.F. Iugoslavia, precum și în 
probleme internaționale actuale. 
Părțile au declarat că sprijină cu

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR

SOVIETO-PAKISTANEZE
RAWALPINDI 21 (Agerpres). — 

în comunicatul comun sovieto- 
pakistanez dat publicității la în
cheierea vizitei în Pakistan a lui 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., se 
arată că în cursul convorbirilor pe 
care acesta le-a avut cu președin
tele Ayub Khan a fost subliniată 
dorința de a se continua consoli
darea relațiilor prietenești dintre 
cele două țări și de a se dezvolta 
colaborarea lor în toate domeniile. 
Punctele de vedere ale celor două 
părți asupra multor probleme 
urgente ale situației internaționale 
coincid sau sînt apropiate, se arată 
în comunicat. Relevînd că în pre
zent principala problemă aflată în 
fața omenirii este consolidarea 
păcii, comunicatul menționează că 
cele două părți consideră că pro

m
O puternică demonstrație de pro

test împotriva războiului dus de Sta
tele Unite în Vietnam a avut loc în ca
pitala Suediei. La această demonstrație, organi
zată de „Comitetul suedez pentru Vietnam" și 
de „grupurile de acțiune în favoarea Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul de sud", au 
participat aproximativ 2 000 de persoane, care 
au parcurs străzile Stockholmului scandînd lo
zinci antiamericane. Importante forțe polițienești 
au fost mobilizate pentru preîntîmpinarea tul
burărilor.

Capitala Italiei a sărbătorit ieri a 
2721-a aniversare de la fondarea ei. 
O ceremonie oficială a avut loc la Capitoliu, în 
prezența a numeroase personalități.

Regele Idriss al Libiei a aprobat legea 
privind instituirea unei societăți petroliere națio
nale — lege care a fost votată de parlament. 
Președintele noii societăți este Mohammed El 
Garoshi, subsecretar de stat însărcinat cu pro
blemele petroliere.

După două zile de la începerea ale
gerilor pentru Adunarea Constituantă 
din Sudan, votul a luat sfîrșit numai în cî
teva centre administrative, precum și în capi
tala țării, unde s-au prezentat la urne circa 
80 la sută din alegători. Numărătoarea voturi
lor va începe după 15 zile de la terminarea ale
gerilor la periferia țării.

Asociația internațională a Juriștilor

în urma hotărîrii 
luate de guvernul 
Ciprului de a a- 
broga toate re
stricțiile de circu
lație impuse ci- 
prioților turci, la 
Nicosia sînt înlătu
rate butoaiele cu 
nisip de pe „linia 
verde" ce delimita
sectoarele locuite 
de ciprioții greci 

și cei turci.

LA ANIVERSAREA VICTORIEI DE LA PLAYA GIRON

0 cuvintare a
HAVANA 21 — Corespondentul 

Agerpres, V. Stamate, transmite: 
La Playa Giron, unde acum șapte 
ani poporul cubanez a zdrobit in
vazia mercenaro-imperialistă, a 
avut loc vineri seara o adunare 
festivă la care a luat cuvîntul 
Fidel Castro. Adresîndu-se vetera
nilor bătăliei de la Playa Giron, 
ostașilor și oamenilor muncii pre- 
zenți la adunare, Fidel Castro a 
spus că poporul cubanez sărbăto
rește anul acesta aniversarea vic
toriei de la Giron printr-o intensă 
activitate constructivă pe întreg 
cuprinsul țării. El a evocat rolui 
ce revine forțelor armate nu nu
mai în apărarea cuceririlor revo
luției, ci și în munca constructivă, 
în crearea de cadre cu o înaltă 

hotărîre lupta poporului vietna
mez pentru apărarea dreptului 
său legitim de a-și hotărî singur 
soarta, fără intervenție din afară, 

în comunicat se subliniază că 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia și-au exprimat ho
tărîrea de a acționa cu fermitate 
în favoarea coeziunii forțelor re
voluționare, democratice, iubi
toare de pace și antirăzboinice din 
întreaga lume, pe baza întăririi 
continue a luptei pentru pace, in
dependență națională și progres 
social.

blemele litigioase dintre țări 
trebuie soluționate pe cale pașnică. 
Interlocutorii și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu situația 
din Vietnam, subliniind că nor
malizarea situației poate fi reali
zată doar prin respectarea acordu
rilor de la Geneva din 1954 și re
cunoașterea necondiționată a drep
tului poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, fără amestec 
străin. Interesele păcii mondiale cer 
să se întreprindă pași pentru o re
glementare politică în Vietnam, se 
spune în comunicat.

★
La 21 aprilie, Alexei Kosîghin a 

făcut o scurtă escală la Delhi, unde 
a avut o convorbire cu primul mi
nistru indian, Indira Gandhi. în 
aceeași zi, premierul sovietic s-a 

■ înapoiat la Moscova.

democrați a dat publicității o decla
rație în legătură cu sentințele de condamnare 
la moarte pronunțate de autoritățile din Seul 
împotriva a trei reprezentanți ai intelectualilor 
sud-coreeni. Asociația cere ca autoritățile din

agențiile 
de presă 
transmit °

Seul să grațieze pe cei condamnați la moarte și 
să elibereze persoanele arestate cu prilejul în
scenării judiciare care a constituit o încălcare a 
drepturilor elementare ale omului.

Un avion de tip Boeing 707, aparți- 
nînd companiei „South African Airways", s-a

S. U. A.

lui Fidel Castro
pregătire tehnică pentru diferite 
sectoare ale economiei naționale. 
Sîntem pe drept cuvînt optimiști 
pentru felul în care se muncește, a 
spus Fidel Castro, dînd ca exemplu 
colectivul de constructori de la șan
tierul Nuevitas, care au dat în 
funcțiune înainte de termen fa
brica de ciment cu o producție 
anuală de 600 000 de tone.

Dezvoltarea producției de ci
ment, de energie electrică, a trans
porturilor, a mecanizării agricul
turii, a spus Fidel Castro, reclamă 
un consum tot mai mare de pe
trol. întrucît necesitățile cresc, 
trebuie să căutăm cu orice preț 
petrol din subsolul nostru. Dispu
nem de puține forțe și echipament 
de foraj. Nu este ușor să obții 
utilaj petrolier pentru că imperia
liștii se pun în mișcare peste tot 
atunci cînd noi vrem să cumpă
răm o piesă pentru o rafinărie sau 
chiar un simplu șurub pentru o 
instalație de foraj. Iată însă că am 
găsit. Vorbitorul a evocat în acest 
sens acordul încheiat între Cuba 
și România, apreciind că „dintre 
țările socialiste, România este do
tată cu o industrie producătoare 
de instalații de foraj dintre cele 
mai moderne. România este una 
dintre țările care produce utilaj 
petrolier de bună calitate, iar noi 
îl putem procura în condiții foarte 
favorabile pentru Cuba." In conti
nuare, Fidel Castro a anunțat, în 
aplauzele celor de față, că, în baza 
acordului cu Republica Socialistă 
România, Cuba va putea obține 
utilaje vitale pentru dezvoltarea 
economiei naționale.

în continuare, vorbitorul s-a o- 
cupat de unele probleme specifice 
agriculturii în Cuba, arătînd că 
pînă în anul 1973 vor fi irigate 
peste 3 milioane de hectare, vor 
fi ridicate perdele de protecție îm
potriva vînturilor și cicloanelor, 
se va da un impuls fertilizării pă- 
mînturilor cu îngrășăminte chi
mice. „Vom obține în 1970, 10 mi
lioane de tone de zahăr. Chiar 
dacă va fi secetă, vom face un 
mare salt în dezvoltarea agricul
turii", a spus el. Vorbind despre 
unele probleme ale situației inter
naționale, Fidel Castro a exprimat 
admirația poporului cubanez față de 
eroicul popor vietnamez care luptă 
împotriva agresiunii imperialiste. 
El și-a exprimat deplina și abso
luta încredere în guvernul R. D. 
Vietnam și în F.N.E. din Viet
namul de sud. Poporul viet
namez, partidul, guvernul R.D. 
Vietnam, F.N.E. pot conta pe 
sprijinul nostru, a spus el. în 
încheiere. Fidel Castro, evocînd 
momente din bătălia de la Giron 
pentru libertate și independență, 
a spus că actuala generație de cu
banezi are fericirea de a vedea 
patria lor pe deplin independentă, 
cum nu a fost niciodată în trecut.

O EJ

Greve în 
sectorul tele
comunicațiilor

Mecanismul social american a su
ferit recent o defecțiune de proporții 
într-un domeniu de activitate despre 
care cercurile patronale considerau 
că nu ridică probleme deosebite : 
rețeaua de comunicații telefonice. 
După greva din anul 1947, care a du
rat aproape 2 luni, în sectorul tele
foanelor s-a instalat o relativă' li
niște, înregistrîndu-se din cînd" In 
cînd mișcări revendicative de mai 
mică amploare. De cîteva zile însă, 
aproximativ 165 000 de funcționari ai 
serviciilor telefonice din S.U.A. au 
intrat în grevă. Conducerea compa
niei „American Telephone and Tele
graph Co", care controlează 80 la sută 
din aparatele în serviciul statului, 
refuză să accepte mărirea salariilor 
cerută de lucrători. încetarea lucru
lui afectează 40 de state ale federa
ției americane. Cu toate că în pre
zent sînt folosiți ca operatori func
ționarii administrației, numărul con
vorbirilor telefonice de pe teritoriul 
S.U.A. a scăzut considerabil. Obser
vatorii economici din capitala ameri
cană menționează că extinderea gre
vei ar putea duce Ia paralizarea re
țelei telefonice din Statele Unite.

Refuzul conducerii companiei de a 
satisface revendicările a declanșat o 
vie reacție în rîndul greviștilor. In 
multe state printre care Indiana, 
Ohio, Florida, precum și în statul 
Washington cablurile telefonice au 
fost tăiate. F.B.I.-ul * a deschis o an
chetă în Ohio unde a fost rupt cablul 
ce deservea Agenția federală de a- 
viație. ' '<

Mișcări revendicative se înreg ' 
trează și la alte companii de teleco
municații americane. în statul New 
Jersey peste 10 000 de instalatori, 
mecanici și personal de întreținere 
a telefoanelor au declarat grevă îm
potriva societății „New Jersey Bell 
Telephone Co." cerînd încheierea 
unui nou contract colectiv și mări
rea salariilor.

Actualele greve ale muncitorilor 
din sectorul telecomunicațiilor se 
circumscriu într-o largă mișcare re
vendicativă care a cuprins în ultimul 
an numeroase centre industriale ale 
S.U.A. La greva din industria cu
prului, care a durat timp de peste 
8 luni, au participat 60 000 de munci
tori ; 22 000 de docheri din New York 
au paralizat activitatea acestui mare 
port în luna martie (acestora li s-au 
alăturat în semn de solidaritate 
60 000 de docheri de pe litoralul estic 
al S.U.A.) ; în industria sticlei 50 000 
de muncitori nu s-au întors la locu
rile lor de muncă timp de 51 de zile.

Potrivit unor calcule prezumtive, 
proporțiile și durata grevelor din a- 
cest an vor depăși pe cele înre
gistrate anul trecut. (în 1967 numă
rul zilelor de grevă a atins 41 000 000 
zile-muncă, iar numărul muncitori
lor greviști s-a cifrat la 2,9 milioane).

D. P.

prăbușit sîmbătă la circa 10 kilometri de capi
tala Africii de sud-vest, avînd la bord 129 de 
persoane. Dintre acestea, 122 și-au pierdut viața.

Apele Eufratului au atins 11,40 metri în 
regiunea Keiban și au inundat toată valea cursu
lui superior al fluviului în Irak. Un comunicat 
oficial califică drept „fără precedent" creșterea 
bruscă a apelor fluviului. Pe tot cursul Eufra
tului a fost instituită starea de alarmă pentru a 
se evacug de urgență populația riverană.

Orchestra simfonică a Radiotelevl- 
ziunii române, aflată în turneu în R. S. 
Cehoslovacia, a susținut sîmbătă seara un con
cert la Praga, sub bagheta dirijorului Iosif Conta, 
solist fiind violonistul Ștefan Ruha. Concertul 
s-a bucurat de un deosebit succes.

în Republica Populară a Yemenului 
de Sud a avut loc prima remaniere 
guvernamentală de la proclamarea inde
pendenței la 30 noiembrie 1967. Au fost înlo- 
cuiți ministrul apărării, al economiei, comerțului 
și planificării, precum și cel al culturii și pro
blemelor unității yemenite. Noii numiți în a- 
ceste funcții sînt Mohammed Saleh al Au- 
lagi — ministrul apărării, Abdul Malik Ismail — 
ministrul economiei, comerțului și planificării, și 
Abdullah Omer Ockba, ministru al culturii și 
problemelor unității yemenite.

Conferința șeîilor de state din Africa 
occidentală se deschide astăzi în capitala 
Liberiei, Manrovia.
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