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puncte de vedere

IMPERATIVUL RENTABILITĂȚII 
IN CONDIȚIILE
DIVERSIFICĂRII PRODUCȚIEI
DE UTILAJ INDUSTRIAL

Tehnică nouă Înseamnă In primul 
rtnd tehnologii noi, metode noi de 
fabricație, ceea ce se traduce, prac
tic. prin cerințe pentru noi tipuri de 
utilaje, capabile să aplice industrial 
aceste noi metode. Astfel, industria 
energetică tinde spre valorificarea 
unor surse noi de energie ; construc
torii/ de agregate energetice trebuie 
Bă' -pregătească fabricația de reac
toare nucleare și de turbine adap
tate funcționării In aceste condițiuni. 
Dezvoltarea rețelelor electrice im
pune/ producția de aparate de distri
buție cu tensiuni foarte înalte : dacă 
ieri 110 kV era o realizare merito
rie, azi 400 kV e o sarcină imediată. 
Chiar In domeniul relativ limitat al 
industriei constructoare de mașini, 
metode tehnologice noi — ca turna
rea sub vid, tehnica plasmei, teh
nica fascicolului de electroni, defor
marea plastică cu mari energii —• 
schimbă continuu aspectul mașinilor 
folosite în procesul de producție.

Dar tehnică nouă înseamnă, în a- 
celași timp, o exigență mult sporită 
față de calitatea tehnică și econo-
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*> La Hunedoara a fost con-
> semnat un eveniment deosebit :

aniversarea a zece ani de la ela- *►
< borarea șarjei inaugurale care a S 
<. marcat intrarea în circuitul eco- * ►
> nomio a uneia dintre cele mal 

mari oțelării din țară —
> O.S.M. II. Consulți cartea de
< onoare și cele 120 de rapoarte S 
<_ tehnice lunare, încerci un sen- S 
4 timent de înălțătoare mîndrle <►
> patriotică în fața saltului spec-
> taculos care desparte modesta
> cifră de 72 tone oțel, cît a înre- <: 
« gistrat prima șarjă, și mi- 
4. lioanele de tone elaborate
4 acum în decursul unui sin- 4 

gur an. Reține atenția faptul %
> că întreaga producție a anului >
< inaugural, 1958, se obține în pre- . ► 
c zent în numai două săptămîni. <* 
«t Mergînd pe linia comparațiilor < 
4 iată încă o informație utilă : S
> peste 60 la sută din producția de S 

oțel a țării se realizează la Hu- , ►
< nedoara și că . cea mai mare ' >
< parte a acestui procent este su- <► 
4. portată de umărul viguros al >
< colectivului de la O.S.M. II. >
< într-un timp relativ scurt, \
< aici a fost înălțată salba celor S 
4 8 cuptoare a cîte 400 tone fie-
> care pe șarjă, precum și două
> melanjoare a cîte 600 tone. De <
< la o singură marcă de oțel \ 
y necalmant s-a ajuns acum la
5> 70 de mărci, majoritatea din <* 
4 categoria slab aliate. S-a trecut, % 
Z de asemenea, la turnarea oțe-
< lulul cu plăci termolzolante, Iar
> metoda insuflării oxigenului ca 4 
Z intensificator al procesului de
< topire s-a extins la 7 din cele
> 8 cuptoare existente. * ►
< Mal presus Insă de această . *
< enumerare lapidară a cifrelor se <
4 situează oamenii cu faptele lor <
5 de zl cu zi. Miculic loan și > 

Călțun Valentin, cei cărora în <
4 ziua de 5 mai 1958, la orele 15,35 4
> le-a revenit marea cinste de n ?
< elabora șarja inaugurală, au < 
4 devenit maiștri. Dar tot atunci 4
> trăiau emoția primei șarje și
< Opriș Avram, Enache Constan-
4 tin, Tripșa Ștefan, Brînzel Con- 4 
.> stantin, Tîrpescu Mlhai și Butuo .*
< Gheorghe, astăzi toți sidcrurgiștl
4 de bază ai secției. 4
> Ieri aceiași oameni de acum <* 
4 zece ani se aflau pe platforma
4 oțelăriei să consemneze eveni- 4
> mentul prin muncă. Și au fă-
< cut-o cu prisosință. în jurul a-
4 celeiași ore de acum zece ani 4
> trei șarje, totalizind 1 200 tone <► 
« oțel, elaborate la cuptoarele 1, 3
4 și 7 au marcat încheierea 4 
4 unul deceniu de activitate rod-
4 nică a uneia dintre cele mai <,
> mari oțelării din țară.
| Ion MANEA

4 Hunedoara (prin telefon). *►

Ing. Ion CR.IȘAN 
laureat al Premiului de stat, 
director general în Ministerul 

Industriei Construcțiilor de Mașini

mică a echipamentului tehnologie. 
Nevoile de mecanizare progresivă au 
lărgit considerabil sortimentul mon
dial de mașini pentru lucrări de 
construcții și terasiere. în industria 
chimică modernă, procesele de tip 
continuu necesită respectarea în li
mite foarte strînse a parametrilor 
tehnologici, condiție realizabilă nu
mai prin linii’ tehnologice cu înalt 
nivel de automatizare. în fine, intro
ducerea calculatoarelor electronice, 
în vederea optimizării proceselor de 
fabricație în domenii din ce în ce 
mai largi (procese chimice, siderur
gice, prelucrări pe mașini-unelte) 
necesită mașini noi, capabile să fie 
conduse de un creier electronic.

Indiscutabil -r- în condiții egale de 
tehnicitate a produsului — fabrica
ția ^conduce la-un preț de-^cos^'cn 
atît mai redus cu cît loturile de pro
duse identice sînt mai mari. Dar de 
cele mai multe ori avantajele care 
se pot obține în exploatare prin uti
lizarea unor produse noi cu caracte
ristici superioare compensează pe 
deplin — la scara întregii economii 
— dezavantajele unei divizări a a- 
cestor loturi. Diversificarea largă a 
producției constituie în tehnica con
temporană principala condiție de 
competitivitate.

Celor care susțin necesitatea abso
lută a seriilor mari și a profilelor 
rigide de fabricație, e util să li se a- 
tragă atenția asupra unor situații din 
țări cu veche tradiție industrială. 
Industria de mașini-unelte din R. F. 
a Germaniei are o bună reputație de 
competitivitate. Totuși, ea se desfă
șoară exclusiv în uzine mici, de ?00 
pînă la 500 salariați, fabricînd în se
rie mică sau mașini unicate, la ce
rere. în S.U.A. 75 la sută din meca
nismele produse se fabrică în serii 
mai mici de 75 bucăți. Economiștii 
americani susțin că întreprinderile 
mici și mijlocii (50 pînă la 500 sa- 
lariați) existente în număr foarte 
mare reprezintă — prin elasticitatea 
lor — un element dinamic în simbio
ză cu marile firme, cărora le asigu
ră echilibrul. Tendințele de concen
trare care se manifestă în industria 
capitalistă europeană nu trebuie con
fundate cu tendința de uniformizare 
a programelor de producție. Din 
contră, prin concentrarea mijloace
lor de finanțare și a condu
cerii se urmărește mai buna dozare 
a eforturilor pentru cucerirea piețe
lor de desfacere, în condiții mai bune 
de diversificare a producției prin 
eliminarea sortimentelor paralele.

în industria noastră constructoare 
de mașini există numeroase domenii 
în care caracterul de serie al pro
ducției e apropiat ca ordin de mări
me de cel întîlnit în marile grupuri 
industriale străine. Aceasta este si
tuația de exemplu în fabricația de 
tractoare, autocamioane, motoare e- 
lectrice ș.a. La unele produse, ca de 
exemplu locomotive Diesel, nevoile 
interne de dotare și succesul obținut 
pe piața externă au permis dezvolta
rea producției în serii deosebit de fa
vorabile. în alte domenii, însă, carac
terul de fabricație în serie mică este 
și va rămîne preponderent. Este a- 
cesta un motiv de îngrijorare ? Fără 
îndoială că nu. în condițiile avîntului 
economic general și multilateral ee 
caracterizează economia noastră, so
luția competitivității nu trebuie cău
tată neapărat în lungirea seriilor, in 
monotonizarea programelor de fa
bricație. E mult mai util să ne între
băm cum poate crește rentabilitatea 
fabricației în serie mică.

Găsirea răspunsurilor la această 
întrebare a stimulat, în ultimii ani, 
efervescenta creatoare a unor cercuri 
largi de cadre din industrie. Soluțiile 
adoptate sînt numeroase. Ele influen
țează profund aspectul uzinelor con
structoare de mașini din lumea în
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treagă și fac în continuare obiectul 
a numeroase cercetări.

Condițiile de economicitate în fa
bricația de serie mică trebuie asigu
rate încă din faza de concepție. 
Ideea de bază e aceea de a proiecta 
nu produse individuale, ci serii uni
tare și familii de produse. Experien
ța unora dintre întreprinderile noas
tre în acest domeniu este concluden
tă. La Uzina de pompe din Bucu
rești, la uzina „Electroputere"—Cra
iova și în alte uzine un număr mic 
de proiectant) asigură acoperirea u- 
nor game largi de produse, deoarece 
proiectarea fiecărei mașini noi în par
te folosește soluțiile constructive și 
tipodknensiunile vecine, proiectate 
anterior. în schimb, uzina „Unlrea“- 
Cluj este continuu „strangulată" 
în activitatea de concepție, deși pro
filul el • relativ îngust; produsele 
»ale nu eu fost concepute unitar, a- 
vantajele posibilităților de tipizare

(Continuare in pag. a Ilî-a)
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POETUL
si viata socială

Exisfă, în viață, un a- 
numo lirism, care, înscri- 
indu-se în sfera obișnui
tului, făcînd parte din re
lieful comun al întîmplă- 
rilor zilnice, nedetașîn- 
du-se cu nimic de fon
dul aparent monoton al 
deprinderilor noastre așa- 
zis mărunte, ne traversea
ză anonim și modest, în- 
căizindu-ne ziua de lu
cru, tncărcindu-no inima 
de generozitate și înțe
legere. Astfel de vibrajii, 
de imperceptibilă nuanță, 
ale dispozijiei sufletești 
sînt semnul participării 
noastre la frumosul de 
fiecaro zi, al integrării în 
metabolismul afectiv al 
lumii, semnuî echilibrului 
pe care nevoia de comu
nicare îl reclamă fiecăruia 
dintre noi. Că nu sînfem 
numai simple statui cu- 
vintătoare, că schimbăm 
tn fiecare minut al vieții 
noastre o mie de senti
mente și mesaje cu lu
mea care ne înconjoară, 
primind și interpretînd 
valori spirituale, acordînd 
lucrurilor pecetea sensi
bilității noastre, împru- 
mutîndu-le ceva din noi 
înșine, tntr-un cuvînt, par- 
ticiptnd la armonia lumii 
din jur, în(elegînd-o, rea- 
lizînd-o deplin în noi și 
In ceilalți, este o realita
te de domeniul celei mai 
simple evidonțe, tncît 
uneori o ignorăm aproa
pe. Și, totuși, ce „mira
culoasă* și înalt semnifi
cativă e această realitate 
• psihologiei omului. în 
zgomotele aparent bana
le ale zilei, omul perce
pe vibrațiile majore ale 
universului, ale epocii, 
ale noului din conștiința 
sa și din conștiința seme
nilor. Proiecția de șan
țuri inedite, încărcate de

Cezar BALTAG

emoția și inefabil, naște 
întotdeauna artă, nevoia 
de a comunica sau re
cepta artistic realul, pro
prie fiecărui om. Rit
mul vieții moderne, de
parte de a ne descum
păni temperamental, mo
dulează în vibrații rapide 
gîndirea și sensibilitatea 
noastră, ne cristalizează 
afectele în structuri noi, 
mai mobile, mai vii. O- 
mul știe să scoată, din ce 
a trăit, ceea ce e al tu
turor, știe să dea expe
rienței sale de viață sfe-

SUBLINIERI
ra largă • preocupărilor 
semenilor. El știe să iu
bească grîul, vinul și 
mierea, știe cu mînecile 
sumese să descopere 
nesecatele avuții ascunse 
în țărînă, arbori, piatră 
și apă și să le pună la 
temelia țării noi. în fiece 
secundă, trupul omenesc
— adevărată anfenă vie
— captează toate mesa
jele electrice ale spațiu
lui, încărcîndu-se de u- 
manifataa întregii planete. 
Realul esfe o proiecție 
de sensuri lirice multi
ple, o reciprocă respira
ție continuă de semnifi
cații și valențe etice, de 
metafore, materiale și 
morale. !nfr-o civilizație 
ascendentă cum este a 
noastră, a societății socia
liste, arta este o nece
sitate socială. Ea ridică 
omul de la starea frag
mentară la aceea a unei

Ridicarea conștiinței 
juridice este 
indispensabilă pentru 
întărirea legalității 
sncialiste

Tudor DRĂGANU
profesor la Facultatea de drept din Cluj

încă de la primele sale manifes
tări în arena luptei politice, Partidul 
Comunist Român, călăuzind masele 
pe drumu] eliberării de asuprire și 
exploatare, a înscris la loc de frun
te în programele sale revendicarea 
oamenilor muncii pentru drepturi și 
libertăți democratice. După cucerirea 
puterii de stat, care a făcut posibi
lă transformarea în realitate a aspi
rațiilor de libertate pentru care a 
militat cu consecventă, clasa munci
toare din țara noastră a trecut la 
consacrarea pe calea constituțională 
a noilor drepturi și libertăți cucerite 
de popor, la crearea condițiilor so- 
cial-politice necesare pentru ca fie
care cetățean să le poată exercita e- 
fectiv.

Ritmul ascendent neîntrerupt al 
dezvoltării economiei noastre socia
liste, înflorirea tot mai puternică a 
științei și culturii, creșterea bunăstă

existențe totale și inte
grate, ea îl ajută să în
țeleagă și să-și apropie 
realitatea. Poetul se află 
fafă de real intr-o rela
ție osmotică, in inima 
acelui raport care îi per
mite să se identifice cu 
semenii săi, cu mediul, 
cu lumea, să simtă, să 
trăiască, să fie iot ceea 
ce este și ce poate fi. 
Această trăsătură umani
zatoare a artei se dez
voltă o dată cu însăși 
creșterea puterii omului 
activ și liber. Pentru arta 
noastră, pentru poezia pe 
care o scriem recentele 
lucrări ale Plenarei Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român sti
mulează creafia noastră, 
reprezintă o garanție a 
libertății și demnității 
de gindire și manifesta
re. întărirea democrației 
socialiste, a respectului 
fată de om, fafă de drep
tate și adevăr constituie 
coordonatele esențiale ale 
unui climat cu adevărat 
creator, în care arfa își 
poate atinge nobilele ei 
scopuri umaniste. Poezia 
noastră tînără, fofi crea
torii ei își exprimă ade
ziunea fierbinte fafă de 
documentele plenarei, 
văzînd în aceste hofărîri 
de o înaltă responsabi
litate certitudinea pro
priei lor afirmări, în aria 
unei arte valoroase cre
dincioasă poporului, cre
dincioasă istoriei dem
ne a patriei noastre. 
Dragostea, respectul
pentru „miracolul* crea
ției, pentru profunda no
blețe și hărnicie a omu
lui și pentru afirmarea 
multilaterală a personali
tății noastre, iată bogă
ția veșnic inepuizabilă a 
patriei noastre socialiste 
și a poeziei ei.
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rii întregului popor și ridicarea Iul 
culturală determină lărgirea conti
nuă a drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, întărirea garanțiilor ma
teriale și juridice. Oglindind cu fide
litate dinamica acestui proces ce se 
adîncește mereu și își creează în fie
care clipă noi făgașuri în realitățile 
țării noastre, Constituția Republicii 
Socialiste România din august 1965 
oglindește, așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, „îndepli
nirea aspirațiilor de libertate ale ce
lor ce muncesc, ea reprezintă Carta 
libertății și suveranității naționale, a 
înfloririi națiunii socialiste, a egali
tății depline în drepturi pentru toți 
cetățenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, a afirmării multilate
rale a demnității și personalității o- 
mului, constructor al socialismului, 
făuritor conștient al propriei sale 
istorii".

Urmărind să promoveze respecta
rea strictă a tuturor drepturilor și 
libertăților cetățenești, Constituția 
din 1965 a prevăzut un număr de 
garanții 'juridice, eficace. Astfel, le-' 
gea fundamentală a consacrat regula 
că judecătorii și asesorii populari 
sînt independenți și se supun numai 
legii ; procuratura a fost constituită 
ca un sistem de organe a căror sar
cină exclusivă este supravegherea 
respectării legilor ; activitatea orga
nelor administrației de stat a fost 
supusă nu numai controlului orga
nelor ierarhic superioare și organe
lor puterii de stat cărora le sînt sub
ordonate, dar a fost stabilit și princi
piul că tribunalele și judecătoriile 
judecă cererile celor vătămati în 
drepturile lor prin acte administra
tive, puțind să se pronunțe, în con
dițiile legii, și asupra legalității aces
tor aote ; a fost instituită comisia 
constituțională ca o comisie perma
nentă a Marii Adunări Naționale, 
avînd atribuția de a prezenta orga
nului suprem al puterii de stat_ ra
poarte și avize, din proprie iniția
tivă sau la sesizarea organelor pre
văzute în regulamentul ei de func
ționare, în vederea exercitării con
trolului conformității legilor cu Con
stituția etc.

Potrivit acestor dispoziții constitu
ționale, în ultimii ani au fost adap
tate mai multe legi destinate să per
fecționeze metodele existente de o- 
crotire a drepturilor și libertăților 
cetățenilor sau să creeze noi căi 
procedurale în acest scop. Acesta este 
cazul decretului cu privire la pri
mirea, examinarea și rezolvarea ce
rerilor. reclamatiilor, sesizărilor și 
propunerilor cetățenilor din 24 iunie 
1966, care a întregit dispozițiile pri
vitoare la reclamații și sesizări cu 
reguli referitoare la cereri și propu
neri, întărind în același timp răspun
derea conducătorilor organelor de 
stat în asigurarea respectării drep
turilor și intereselor legitime ale ce
tățenilor. Pe aceeași linie — de tot 
mai puternică afirmare a legalității 
socialiste — se înscrie reglementarea 
prin lege a condițiilor în care in
stanțele judecătorești judecă cererile 
celor vătămați rn drepturile lor prin 
acte administrative ilegale, ca și or
ganizarea Consiliului Securității Sta
tului și a Ministerului Afacerilor In
terne pe baza principiului muncii și 
conducerii colective, această metodă 
de conducere fiind o puternică ga
ranție că hotărîrile luate vor oglindi 
interesele generale și nu vor avea 
caracterul unor măsuri personale.

Pavăză legală pe care societatea 
noastră și-o făurește pentru a îm
piedica producerea oricăror ilegali
tăți sau abuzuri în activitatea orga
nelor chemate să aplice legile, aceste 
măsuri apar cu atît mai importante 
în lumina documentelor recentei Ple
nare a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român care înscrie 
un moment de însemnătate crucială 
în viața țării noastre, în așezarea 
întregului edificiu al statului pe te
melia solidă a democrației socialiste. 
Denu’nțînd opiniei publice unele gre
șeli și acte samavolnice săvîrșite de 
persoane care s-au folosit de func-

(Continuare In pag. a Il-a)

Peisaj bucureștean

ADUNAREA
DE BAZĂ AL

SECURITĂȚII
în zilele de 3—4 mai 1968 a avut 

loc adunarea activului de bază al 
Consiliului Securității Statului, la 
care au luat parte membrii Consi
liului Securității Statului, șefii uni
tăților centrale și locțiitorii lor, 
inspectorii șefi ai Inspectoratelor 
de securitate județene, precum și 
alte cadre cu munci de răspunde
re din aparatul de securitate. To
varășul Ion Stănescu, președintele 
Consiliului Securității Statului, a 
prezentat concluziile și învățămin
tele ce se desprind din documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie 1968, precum șt măsurile ce 
se impun a fi luate în continuare 
pentru ridicarea calității întregii 
activități a organelor de securitate.

Participanții la dezbateri și-au 
exprimat deplina lor adeziune față 
de hotărîrile recentei plenare a Co
mitetului Central al partidului. Ei 
au subliniat deplina justețe a hotă- 
rîrilor de reabilitare a unor acti
viști de partid, precum și măsurile 
politice luate față de Alexandru 
Drăghici. în lumina concluziilor și 
învățămintelor plenarei, participan
ții la dezbateri au supus unei pro
funde analize activitatea desfășu
rată de org’ânele ' securității în de
cursul anilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor de răspundere încredin
țate de partid și guvern în dome
niul asigurării securității statului. 
Vorbitorii au subliniat rezultatele 
pozitive obținute, insistînd cu deo
sebire asupra lipsurilor și manifes
tărilor negative care au existat în 
munca unor lucrători ai organelo* 
de securitate.

Activul de bază al Consiliului Se
curității Statului și-a manifestat 
hotărîrea fermă de a face totul ca 
întreg aparatul securității statului 
să respecte legile sacre ale țării, 
astfel ca niciodată în viitor nimeni 
din aceste organe să nu mai poa
tă comite, sub nici o formă, abuzuri 
și ilegalități. Vorbitorii au relevat 
necesitatea creșterii vigilenței și 
combativității aparatului securității 
față de dușmanii orînduirii noas
tre socialiste, perfecționării forme
lor și metodelor de muncă pentru 
a sluji cu credință și devotament 
cauza partidului, a întregului popor 
muncitor, pentru a asigura securita
tea patriei, Republica Socialistă 
România.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Vasile Patilineț, 
secretar al C.C. al P.C.R.

0. M. S. - preocupări actuale 
pentru salvgardarea sănătății

de dr. Marcolino CANDAU
director general al Organizajiei Mondiale a Sdnâtâfii

Recent s-au împlinit două decenii de la crearea Organizației Mon
diale a Sănătății, iar azi se deschide la Geneva Adunarea Generală a or
ganizației.

La începutul activității sale, organizația a pus accentul pe extinderea 
folosirii a două produse, pe atunci revoluționare : penicilina și D.D.T. De 
atunci, datorită cooperării dintre cele 129 state membre, organizația a 
realizat progrese importante în combaterea paludismului, febrei galbe
ne, variolei etc. O.M.S. a organizat servicii permanente de sănătate și de 
ameliorarea mediului sanitar într-un mare număr de țări. Ea distribuie 
cîteva zeci de mii de burse de studii, ajută la formarea de cadre sanitare 
naționale, creează servicii de infirmerie, de igienă infantilă, precum și ma
ternități, laboratoare, biblioteci medicale.

Cu prilejul împlinirii a două decenii de activitate, directorul gene
ral al O.M.S. a scris pentru ziarul nostru articolul de mai jos.

Dacă trecem granițele unei țări, 
primul lucru care ni se cere este 
certificatul de vaccinare. Este o mă
sură adoptată în urmă cu mulți ani; 
aș putea spune chiar, încă din seco
lul trecut. Dar obligația de a pre
zenta aceste certificate a fost înscri
să pentru prima oară în Convenția 
internațională semnată în 1951. In 
prezent, considerăm că această con
venție nu mai are un caracter destul 
de strict și socotim de cuviință ca, 
în cadrul celei de-a XXI-a Adunări 
Generale, să propunem noi măsuri, 
în vederea obținerii unei mai mari 
eficiente prin practicarea ei pe 
scară mondială.

O altă problemă care interesează 
în prezent organizația noastră este 
aceea a standardizării numelor pro
duselor farmaceutice. Munca aceas

ACTIVULUI
CONSILIULUI
STATULUI

Adunarea activului de bază al 
Consiliului Securității Statului a 
adoptat o scrisoare adresată

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, PERSONAL TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
în care se spune :

Activul de bază al Consiliului 
Securității Statului, dezbătînd do
cumentele recentei Plenare a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, își exprimă adeziu
nea deplină la hotărîrile de în
semnătate istorică adoptate, pentru 
slujirea înaltelor idealuri ale po
porului român, înflorirea patriei, 
dezvoltarea neabătută a societății 
noastre pe calea democrației și 
progresului.

Expresie a înaltei principialități 
partinice și a responsabilității față 
de popor, exemplu de analiză mul
tilaterală și profund științifică, ho
tărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. dirx 
22—25 aprilie a.c. demonstrează 
încă o dată capacitatea partidului 
nostru de a traduce neabătut în 
viață linia politică și directivele 
Congresului al IX-lea șl ale Confe
rinței Naționale a Partidului Co
munist Român. Ne exprimăm toată 
admirația față de modul în care 
partidul, în frunte cu Comitetul 
său Central, își îndeplinește man
datul de conducător încercat al na
țiunii române în glorioasa operă 
de edificare a socialismului, slu
jind fără preget cauza poporului, 
în spiritul justiției și al demnității 
umane.

întreg personalul de securitate, 
chemat să-și aducă cu devotament 
contribuția la apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, vede în 
hotărîrile plenarei Comitetului 
Central referitoare la reabilitarea 
unor activiști de partid, victime ale 
represiunilor nedrepte din trecut, 
în stabilirea responsabilităților și 
tragerea la răspundere a celor vi- 
novați, o expresie a fidelității par
tidului față de marxism-leninism, 
o dovadă incontestabilă că partidul 
nostru este un partid al adevărului 
și dreptății, pe care le slujește 
cu devotament.

Alături de toți membrii partidu
lui nostru, de toți cetățenii țării, 
înfierăm abuzurile și ilegalitățile 
săvîrșite împotriva unor activiști

(Continuare în pag. a III-a) 

ta a fost începută de Liga Națiuni
lor, iar noi o continuăm — după 
cum, la 20 de ani de existentă a 
organizației noastre, trebuie să spu
nem că ea a preluat sarcinile cărora 
le-au răspuns alte organizații, care 
au funcționat înaintea noastră. Pînă 
la cel de-al doilea război mondial, 
s-au standardizat 34 denumiri da 
produse farmaceutice. în prezent, 
numărul produselor farmaceutice 
standardizate este de 246. Mulți sa 
întreabă : „La ce folosește această 
standardizare ?“ Răspunsul îl pri
mesc atunci cînd — cumpărînd o 
serie de medicamente — constată 
că dozele lor sînt prezentate într-un 
limbaj internațional. Astfel, cataloa
gele internaționale ale produselor 

(Continuare in png. a IV-a)
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tn cîntul acestor tl- 
pentru care respectul

generații șl formați la 
ceeași temeinică școală

muzicienilor 
Filarmonica 
un colectiv 

e un adevăr 
unanim re-

concert a fost 
Emil Simon.

își contractează 
din străinătate, 
nu existe reme-
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Gineme
teatre

(completare Repor-

prln Tara
panteră șl

din Insula

conducăto- 
șl Tulcea)

bom- 
Florl locatar : PACEA (completare Lupta Internă a spe- 

15,45; 18; 20,15.
care l-a ucis pe Liberty Valace : GRADINA VITAN

Sever UTAN
corespondentul „Scînteii*

11,15; 13,30; 16; 
științific nr, 21

de stat în 
18,30; 21; la ' 
FEROVIAR 
11,15; 13,30;

16; 18,30; 20,45,

și prietenul 
— La toate

— Orizont 
continuare, 
două

ANCUȚEr
„HANU

13,45;
18; 20,30; la grădină

(completare Plenara C.C.
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15,

18,30; 20,45,

panteră 
început 
dispărut 
9—21 în 

UNION (completare Intre

Premiere
17,30 — Deschiderea emisiunii. 

Pentru noi, femeile I 18,00 —
Actualitatea Industrială. 18,30 — 
Curs de limba franceză — lecția 
a 15-a. 19,00 — „Șoimii" — emi
siune pentru tineret. 19,30 — Te
lejurnalul de seară. 19,50 — Bu
letinul meteorologic. — Publici
tate. 20,00 — Cîntece șl jocuri 
populare românești. 20,25 — Ce 
ați dori să revedețl ? 20,50 —
Emisiune de știință. 21,20 — Film 
artistic : „Timidul". 22,45 — Tele
jurnalul de noapte. 23.00 — în
chiderea emisiunii.

Actualitatea culturală
APLAUZE PENTRU
FILARMONICA DIN

Confruntarea periodică 
dintre orchestrele bucureș- 
tene șl cele din țară de
vine — încet-încet — reali
tate : după concertele Fi
larmonicii „Moldova" din 
Iași, care ne-a vizitat în 
prima parte a stagiunii, 
oaspetele Capitalei a fost 
timp de cîteva zile Filar
monica din Cluj, iar cea 
din Tg. Mureș îi va urma 
nu peste multă vreme. 
Viața muzicală bueureștea- 
nă, care se cam resimte de 
ue urma rutinei concerte
lor săptămînale (prea pu
ține devenind cu adevărat 
evenimente artistice), ca
pătă pe această cale infuzii 
tonifiante, în lumina căro
ra — păstrîndu-se diferen
țele specifice — propriile 
realizări apar în proporția 
lor justă.

Semnificativ este, în a- 
cest sens, fiecare nou con
tact cu arta 
clujeni. Că 
din Cluj este 
de prim rang 
— pare-se — 
cunoscut astăzi. Ne stăruie 
încă în amintire succesul 
concertului dat în cadrul 
Festivalului Internațional 
„George Enescu" din toam
na trecută. Pentru unii a 
fost, poate, o surpriză ; dar 
concertele obișnuite, de la 
aediu, ca și recentele în
registrări ale orchestrei, 
stau mărturie că perfor
manța de atunci nu repre
zintă o excepție, ci consti
tuie nivelul real al acti
vității sale. La Cluj se face 
muzică bună, într-un cli
mat de seriozitate și mo
destie.

De astă dată Filarmonica 
din Cluj ne-a prezentat 
trei concerte : unul al or
chestrei de cameră și două 
•lmfonlce.

Alcătuită din 18 din cei 
mal valoroși instrumentiști 
al orchestrei mari, forma
ția de cameră lucrează, 
încă de la constituire, sub 
îndrumarea dirijorului 
Mircea Cristescu. E o ac
tivitate cu multiple merite, 
din care nu cel din urmă 
este participarea, material 
dezinteresată, a membrilor 
•ăL formația nefilnd pînă 
în prezent retribuită pen
tru efortul suplimentar de
pus. Dar cîtă sinceră dă-

ruire 
neri, 
față de muzică înseamnă 
contopirea într-un tot u- 
nitar.

De la concert la concert, 
formația urcă vizibil trep
tele desăvîrșirii, apărînd 
deunăzi într-o formă ex
celentă, pe deplin matură. 
Nu este vorba numai de 
punerea la punct a deta
liilor (aceasta are loc și la 
alte orchestre de cameră 
de la noi), ci de sentimen
tul de certitudine pe care-1 
degajă unanimitatea — în 
intenție și rezultat — a ce
lor 18 arcușuri.

Programul a cuprins mu
zică preclasică și contem
porană, două lumi diferite 
în care investigațiile or
chestrei au egal succes. 
Dacă un Concerto grosso 
(în sol minor) de Corelli 
a îneîntat prin redarea at
mosferei de autentică poe
zie, proprie acestor pagini 
prea puțin cîntate. Suita a 
Il-a de Bach, în schimb, 
a prilejuit cunoașterea u- 
nui valoros solist — flau
tistul Alexandru Poduțiu — 
al cărui sunet de rară pu
ritate, ca și înțelegerea 
subtilă a rolului ce-i re- 

. vine în contextul instru
mental (bunăoară, în tre
cerile atît de organice de 
la „tutti" la „solo") au tre
zit un interes pe deplin 
justificat.

In partea a doua, consa
crată muzicii contempora
ne. Mircea Cristescu ne-a 
redat două lucrări pe care 
le-a mai dirijat la Bucu
rești, însă cu orchestre 
mari. Atît Secvențele lui 
Cornel Tăranu, cît și Di
vertismentul de Bela Bar
tok, au căpătat — în ver
siunea „de cameră" — va
lențe expresive noi permi- 
țînd o detaliere de struc
tură irealizabilă, în mod 
obișnuit, în formații de 
40—50 instrumente.

Concertele simfonice au 
fost dirijate de cei doi di
rijori permanent! ai filar
monicii : Erich Bergel și 
Emil Simon. Tineri amîn- 
dol, aparținînd aceleiași

a- 
a 

venerabilului maestru An
tonin Ciolan, ei se prezintă 
ca două temperamente 
fundamental diferite, ceea 
ce explică în parte și pro
filul programului dirijat 
de fiecare.

Erich Bergel este tipul 
de dirijor romantic, avîn- 
tat, cu gestică largă, ade
sea tumultoasă. Reliefarea 
spectaculoasă a contraste
lor de dinamică și mișcare, 
ca elemente ale unei con
cepții proprii, consecvent 
urmărite, pare a-1 orienta 
cu precădere spre reperto
riul romantic. Simfonia de 
C. Franck a apărut, de a- 
ceea, perfect adecvată mo
dului său de a simți și 
gîndi muzica. Această pre
ferință nu înseamnă însă și 
o limitare. Căci Simfonia 
de Pascal Bentoiu a de
monstrat din plin realele 
sale afinități pentru muzi
ca contemporană, sau cel 
puțin pentru unele moda
lități ale acesteia. E o mu
zică densă, grea de sensuri. 
Versiunea clujeană a sim
foniei s-a impus atît prin 
suplețea, cît și prin pro
funzimea interpretării.

Solistul, violoncelistul 
francez Charles Reneau, a 
apărut foarte „oarecare" în 
Concertul de Schumann, 
în lipsă de formă tehnică 
și cu o manieră de a trena 
în frazare. Ca și în atîtea 
alte rînduri, rămîn de ne
înțeles criteriile după care 
O.S.T.A. ‘ -
invitații 
Oare să 
diu ?...

Celălalt 
dirijat de __ _____
Intr-un fel, este opusul lui 
Erich Bergel : dirijor prin 
excelentă lucid, dispunînd 
de o tehnică meticuloasă, 
„de ceasornicar", ceea ce 
îl face indicat pentru par
titurile noi, de mai mare 
rafinament ritmic. Dar nici 
marile elanuri, de genero
zitate lirică, nu-1 sînt deloc 
străine. Ne amintim de în
țelegerea deosebită mani
festată cu alte prilejuri,

Premiere

CLUJ
pentru muzica franceză 
(Debussy, Ravel, Honeg
ger), dar șl de remarcabilele 
acompaniamente la concer
tele de Mozart, cîntate de 
Friedrich Guida la Festival. 
O arie de repertoriu destul 
de largă, așadar.

De astădată piesa de re
zistență a programului a 
fost suita de balet „Pe- 
trușka" de Igor Stravinski, 
lucrare cîntată și răseîn- 
tată, tălmăcită și — din 
păcate — „răstălmăcită" a- 
tît de des !... In viziunea 
lui Simon, întreaga suită 
capătă o plasticitate aproa
pe vizuală, într-atît de in
tensă, de proaspătă e poli
cromia realizată, atît de 
pregnante ritmurile, atît de 
spirituale contrastele.

Lucrarea românească din 
cel de-al doilea program 
aparține compozitorului 
clujean Vasile Herman și 
este intitulată „Cantilații". 
Față de cele cîteva lucrări 
precedente, pe care le cu
noaștem din creația auto
rului, „Cantilațiile" vădesc 
un marcant progres, atît 
prin structurarea convin
gătoare a formei, cît și 
prin plusul de expresie au
tentică, prin suflul de cal
dă umanitate care o animă. 
Realizarea ei în concert a 
vădit o exemplară solici
tudine și înțelegere.

Solistul a fost mai feri
cit ales decît la primul 
concert : Wolfgang Mar- 
schner (R.F.G.), fără a a- 
vea strălucirea unui solist 
cu adevărat mare, s-a 
vedit a fi un muzician 
rios, cu o violonistică 
grijită. care i-a permis 
darea Concertului 
Beethoven în condițluni o- 
norabile.

Alături de cele două in
teresante personalități di
rijorale — a căror prezen
tă mai asiduă în Capitală 
se impune cu necesitate — 
turneul Filarmonicii din 
Cluj a mai relevat ceea ce 
nu ne sfiim să considerăm 
ca adevărata „vedetă" a 
concertelor : orchestra sim
fonică. Prin disciplină si — 
încă o dată — seriozitate, 
orchestra clujeană (cea 
mai tînără filarmonică d'n 
țară) s-a situat în primele 
rînduri ale colectivelor 
noastre simfonice.

CALEIDOSCOP
UN ALBUM DE CANDORI

teatrale
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" anunță, pentru 12 mai, 
premiera spectacolului „NEPO
TUL LUI RAMEAU", după cu
noscuta scriere cu același titlu 
a iluministului francez Denis 
Diderot (traducere și versiune 
scenică : Gellu Naum). Regia 
David Esrig ; scenografia — 
Popescu-Udriște. 
Moraru (Diderot) și 
Dinică (nepotul lui Rameau).

I.
Cu : Marin 

Gheorghe

O Opereta MY FAIR LADY 
(după „Pygmalion" de G. B. 
Shaw va vedea lumina rampei, 
la 8 mai, la Teatrul de Operetă. 
Muzica : Frederik Lowe. Libre
tul : A. J. Lerner (în românește 
de V. Timuș și Nicușor Constan- 
tinescu). Regia : Ion Dacian. Co
regrafia și mișcarea scenică : 
M. Boyle (Anglia). Conducerea 
muzicală : L. Cavassi (decoruri
le — arh Șt. Norris ; costume
le — Elena Agapie-Stancu). 
Maeștri de cor : Const. Rădules- 
cu și Florin Sămărescu. Tn dis
tribuție : Ion Dacian, Mircea Ne- 
mens (Higgins), Cleopatra Me- 
lidoneanu, Adriana Codreanu, 
Constanța Cîmpeanu (Eliza), 
George Groner. Tiberiu Simio- 
nescu (colonelul Pickering), Nae 
Roman, Silviu Gurău (Doolitle), 
Eugen Fînățeanu, Constantin 
Drăghici, (Freddy), Tamara Bu- 
ciuceanu, Lia Tutoveanu (D-na 
Pearce) ș.a. Soliștii baletului : 
Elena Teodorescu, Maria Mi- 
trache, Cristina Dan, Lanseta 
Pop, Victor Vlase, Valeriu Tar- 
na, Ion Sassu.

e KATHLEEN este titlul co
mediei lui Michail Sayers, dra
maturg irlandez contemporan, 
care va fi prezentată în pre
mieră la 11 mai de teatrul 
„Barbu Delavrancea" (în româ
nește : Anda Boldur). Regia : 
Constantin Dinischiotu. Sceno
grafia ; Elena Veachis. Tn dis
tribuție: Rodica Mandache, Ana 
Dornescu, Marius Marinescu, 
Aurei Tunsoiu. Cornel 
George Costin, Dunea. 
Rășchitor ș. a.

G’rbea, 
Const.

de concert
ploiești 

un 
diri-

Pseudoghid turistic
timișorean
9 La alcătuirea monografiilor șl 

albumelor turistice ale Timișoa-
iei au fost omise cîteva „monu
mente", dintre care am ales trei, 
spre a le prezenta atît citi
torilor, cît șl celor care au uitat 
să le ia In atenție la timpul cu
venit.

„Ciunga", capodoperă a sculp
turii monumentale ; identitatea 
autorului rămîne, deocamdată, 
învăluită în mister. Poate fi ad
mirată în preajma sălii sporturi
lor do a cărei fotografie (dreapta 
sus) regretăm că nu dispu
nem, deoarece ar fi fost pildui
toare în privința unității de „stil* 
a ansamblului.

„La ruine", loc 
mai ales după 
aproape un an în 
lării unei construcții vechi șl in
salubre aflătoare aici. (Foto
grafia din stingă sus). Demo
larea mai continuă și acum, 
prilejuind vizitatorilor și chiar lo
calnicilor confuzii — de altfel, 
scuzabile. Totuși, nu este vorba 
de vestigii ale vreunui monument 
de arhitectură. Dacă vă reco
mandăm atît de insistent locul, 
o facem numai pentru ca, vizi- 
tîndu-1, să vă imaginați cum ar 
trebui să arate acest teren din 
plin centrul urbei și care nu 
poate continua să rămînă un 
maidan pînă la data — mai mult 
sau mai puțin depărtată — cînd 
va ajunge să găzduiască doritele

devenit istoric 
începerea cu 
urmă a demo-

edificii reprezentative ale muni
cipiului.

„Pavilionul fantomă", {Foto
grafia din dreapta jos) din ime
diata vecinătate a esplana
dei de pe malul Begăi. Este, de 
fapt, o terasă acoperită, cons
truită în vara trecută pentru a 
adăposti o expoziție a florilor și 
căruia, după închiderea expozi
ției, i s-a rezervat importanta 
misiune de... a face umbră pă- 
mîntulul. Oare nici o unitate de

alimentație publică (cofetărie, 
braserie, patiserie sau o altă ase-; 
menea) să nu fi simțit tentația j m 
de a deschide aici o grădină de 
vară ?

P.S. Urăm comitetului executiv s 
al consiliului popular municipal' U 
provizoriu ca numărul acestor H 
opere ale neglijenței și lipsei de 
spirit gospodăresc să scadă... a 
văzînd cu ochii.

Text și fotografii de 
Arh. Gh. SASARMAN

începînd din 
trecut, Casa de cultură din 
Satu Mare există... dar nu 
există. Există clădirea el — 
pe strada A. I. Cuza nr. 2. ca 
și aspectul dezolant, de paragi
nă, al acestei clădiri. Nu există 
activitate culturală. Din dispo
ziția dată ad-hoc de niște „In
genioși* gospodari ai urbei, sala 
de spectacole a Casei de cul
tură a devenit... magazie pen
tru O.C.L. — produse industria
le 1 în locul cîntecului, al re
citărilor, se aud aici zgomotele 
tinichelelor șl ale materialelor 
de ambalaj. In această clădire 
se află și secția pentru copil a 
bibliotecii municipiului (teatrul 
de păpuși a fost suprimat, tot 
prlntr-o „Inovație" administra
tivă). Vis-a-vls, pe același hol, 
unde „Fumatul este strict in
terzis In sală", se găseste am
plasat... un laborator dentar. 
Ideea acestei asocieri ar meri
ta o gratificatie specială. Si o 
evidențiere în ziarele locale, 
pînă la luarea măsurilor pe ca
re cerințele vieții culturale le 
Impun cu necesitate.

Emisiunea de teatru radiofo
nic serial prezintă, începînd de 
luni, 6 mai pînă sîmbătă, 11 mai, 
în fiecare seară la ora 21,05 pe 
programul I. „Hanu Ancuței" 
de Mihail Sadoveanu, dramati
zare radiofonică de Valeria Sa
doveanu și Constantin Mitru.

Rolurile celor șase secvențe 
ale serialului intitulate : Hara- 
lambie, Balaurul, Județ al săr
manilor, Fîntîna dintre plopi, 
Cealaltă Ancuță, Istorisirea Za- 
hariei Fîntînaru, sînt interpre
tate de actori de frunte ai sce
nelor bucurestene între care : 
Costache Antoniu. George 
Calboreanu. Stefan Ciubotărașu, 
N. Neamțu-Ottonel, Eugenia 
Popovici, Colea Răutu, Constan
tin Moruzan, Mircea Constanti- 
nescu. Florin Scărlătescu. Nico- 
lae Brancomir. Toma Caragiu. 
Coca Andronescu. Amza Pelea. 
Ion Henter, Ion Besoiu, și alții. 
Regia artistică : Elena Negreanu.

caz, candoa- 
aș putea a- 

ingenuitatea, 
— devin cu- 
un sens si-

compuse cu 
care te tul-

comentarii 
ale matu-

Privesc cu o uimire 
pe care o constat tot
deauna nouă, un al
bum în care candorile 
sînt tipărite cu vir
tuți poligrafice din 
cele mai alese. Mă fe
resc totdeauna să fo
losesc cuvinte care 
prin tocirea lor zilni
că devin demonetizate, 
în acest 
rea — și 
dăuga 
puritatea 
vinte cu
gur. Albumul pe care 
îl răsfoiesc este dedi
cat Expoziției interna
ționale de desene ale 
copiilor, organizată de 
țara noastră la Bucu
rești în 1965. Aproape 
150 de desene, repre- 
zentînd premiile expo
ziției, alcătuiesc astfel 
un univers magic cu 
putere de 
fascinație, 
fundat ori 
am avut 
această lume infantilă 
și dacă n-aș avea pre-

atracție și 
M-am cu- 
de cîte ori 
prilejul în

judecăți de ordin sen
timental aș spune că 
am încercat totdeau
na aceleași emoții cu 
ale fermecătoarei A- 
lice coborîtă în țara 
minunilor. Reculul 
profesional dispare în 
această călătorie fan
tastică printre imagini 
fastidioase 
o libertate 
bură.

Cunosc 
inteligente
rilor pe seama dese
nelor copiilor, apli
cări explicative de o 
rigoare și subtilitate a 
perceperii lor artistice 
care impun. Dar tot
deauna întîlnirea di
rectă cu opera aces
tui mic creator — co
pilul — te face să te 
uiți. Pentru că ea a 
avut totdeauna calita
tea nedescriptibilă a 
prospețimii.

Răsfoiesc acest al
bum cu sentimentul 
că răsfoiesc un atlas 
miraculos în care har-

ta este înlocuită cu o 
imagine descifrată de 
poezie dar nu mai 
puțin exactă. în care 
detaliile topometrice 
sînt înlocuite de o 
cartografie sentimen
tală nobilă și pură. 

Albumul care înmă
nunchează aceste de
sene are o calitate a- 
proape festivă și se 
poate vorbi de sen
sibilitatea parcă deo
sebită a hîrtiei de a 
se lăsa imprimată cu 
asemenea frumuseți, 
de franchețea culorilor 
care s-au stabilit fără 
erori, în exactități de 
tonuri remarcabile. Și 
nu doresc decît ca a- 
cest album al Editurii 
didactice și pedagogice 
să însemne legătura cu 
o nouă expoziție de 
miracole ale copiilor, 
și să-l găsim așezat în 
calea publicului.

Iulian MEREUȚA

• Balul de sîmbătă seara, pro
ducție a studioului „București" 
(scenariul D. R. Popescu și Geo 
Saizescu, ultimul semnînd și re
gia : imaginea — George Cor
nea : muzica — Radu Șerban ; 
decoruri — V. Moise). Premiera 
bucureșteană a acestui film — 
în a cărui distribuție figurează 
Sebastian Papaiani, Mariella 
Petrescu. Ana Szeles. Octavian 
Cotescu, Constantin Băltărețu, 
Puiu Călinescu, Mihai Fotino 
ș. a. — va avea loc la 7 mai.

o Oscar — comedie cu Louis 
de Funes, Claude Rich. în re
gia lui Edouard Molinaro.

• Zoltân Kărpăthy. Producție 
a studiourilor maghiare, a că
rei acțiune conturează un ta
blou social al Ungariei de la 
jumătatea veacului trecut (re
gia : Zoltân Vârkonyi), Cu Fe
renc Bessenyei. Istvân Darvas, 
Eva Ruttkai ș. a.

• Sfîrșitul agentului W 4 C — 
parodie a filmelor de spionaj 
realizată în studiourile din R.S. 
Cehoslovacă de regizorul Vaclav 
Varlicek. Cu Jean Kacer în 
rolul principal.

o Obsesia. O coproducție fran- 
co-italiană realizată, în 1954. de 
regizorul Jean Delannoy. Cu 
Michele Morgan. Râf Vallone.

o Filarmonica de stat 
anunță pentru astă seară 
concert simfonic popular 
jat de Jan Hugo Huss ; solistă 
Krimhilda Cristescu. 
gram lucrări de -M. . 
Martinu. E. Grieg.

o Dirijorul Djura 
R. S. F. Iugoslavia, 
astă-seară. la pupitrul 
trei Filarmonice din 
un concert simfonie cunrinzînd 
lucrări de De Falla. Dvorak. 
Solistă : Viorica Cortez-Gugu- 
ianu.

e Tot pentru seara aceasta 
Opera de stat din Timisoara a- 
nuntă — în deplasare la Petro- 
seni — prezentarea onerei „Ma
dame Butterfly" de Puccini.

» La
Danez prezintă 
ora 20, în sala 
lui. lucrări de 
și Schubert

w La Muzeul 
publici! Socialiste România va 
avea loc marți. 7 mai, orele 
18.20 (în Sala de tapiserie fran
ceză — sec. XVTTI), concertul 
formației Camerata a Conserva
torului „C. Po^umbescu" dirija
tă de Dumitru Pop.

o Filarmonica 
concertează la 
miercuri 8 mai. 
— sub bagheta 
mus Georgescu, 
pianistului ceh Iosef Palenicek 
șl al sopranei Tulia Tăzser. Vor 
putea fi ascultate creații ale lui 
Mozart. Beethoven, Bartok si o 
primă audiție bucuresțeană a 
compozitorului Liviu Glodeanu: 
„Ulysse".

e Tot Ia Ateneu, corul Ma
drigal apare joi 9 mai. ora 20, 
într-un concert extraordinar di
rijat de Roy Bohana (Anglia).

• Teatrul muzical din Galați 
va prezenta, la 7 mai (ora 19,30) 
pe scena Operei Române, un 
spectacol cu „Nunta lui Figaro" 
de Mozart.

în pro- 
Andricu. B. 
R. Wagner, 
Jâksici, d;n 
va conduce 

Orches- 
Orat’ea,

București, Cvartetul
7 mat, 

Palatu- 
Nielsen

marti, 
mică a 
Haydn,

de ArtS al Re-

din Tg. Mureș.
București — 

sala Ateneului 
dirijorului Re- 

cu concursul

• Răzbunarea haiducilor : PATRIA
al P.C.R. din aprilie 1968) — 12,15; 14,30; 16,45
VICTORIA (completare Digul) — 11,15; 13,30; 16; ____  ____
MODERN (completare Pe urmele unul film dispărut) — 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, GRADINA CAPITOL — 19,30, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20.
• Ea va rîde : REPUBLICA (completare Plenara C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1968) — 10,45; 12,45; 14,45; 16,45, FESTIVAL 
(completare Vizita conducătorilor de partid și 
Județele Constanța șl Tulcea) — 11,15; 13,30; 16;
grădină — 19,30, STADIONUL DINAMO - 20,
— 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, EXCELSIOR - 
15,45; 18; 20,15 (la ultimele două completarea Mica, panteră 
șl prietenul ei).
a El Dorado t LUCEAFĂRUL (completare Reportaj prin 
Țara Bîrsei) — 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, 
GRADINA DOINA — 19,45, EXPOZIȚIE
— 19,30, GLORIA — 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, TOMIS — 8,30—16 în conti
nuare ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 19,30.
C Sfîrșitul agentului W 4 C : BUCU
REȘTI - 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O Gioconda fără surîs : SALA PALATU-

' LUI (seria de bilete 2370 — orele 17,30 șl 
seria 2371 - orele 20.15) CENTRAL - 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Colina 1 CINEMATECA — 10 ; 12,30 ;
16.30.
• Sînt șl eu numai o femeie : CAPITOL
taj prin Țara Bîrsei) — 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45, MIO
RIȚA (completare Intre două bombardamente) — 11,30: 13,45: 
16; 18,15; 20,30,
e Blestemul rubinului negru : LUMINA — 
18,30; 20,45, COTROCENI (completare Orizont 
1968) — 15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 9; 10.
• Sfîntul la pîndă : DOINA — 11,30;
BUZEȘTI (completare Orașul) — 15.30;
— 19,30.
o Certitudinea probabilităților — Mica 
ei — Lucian Grlgorescu — Cărțile de 
latitudinile — Pe urmele unul film 
științific nr. 3/1968 ; TIMPURI NOI -
• Praștia de aur
bardamente) - 15,30; 18; 20,30. POPULAR (completare 
pentru litoral) - 15,30; 18: 20,30.
0 Topkapi : GIULEȘTI (completare Pilule II) — 15;
20.30, BUCEGI — 11,30; 15,30; 18; 20,30; la grădină —

țiile deținute în aparatul de stat, 
în scopul de a încălca legile tării și 
normele democrației socialiste, ple
nara a deschis un nou orizont, larg 
și luminos, luptei pentru apărarea 
legalității socialiste, pentru respec
tarea riguroasă a legii a ordinii de 
drept.

Măsurile legislative amintite nu 
pot însă să ducă ele singure la atin
gerea scopului pe care-1 urmăresc. 
Pentru a da roade depline, pentru 
a dobîndi un conținut cît mal bogat, 
ele trebuie însoțite de o acțiune sus
ținută de ridicare a nivelului con
științei socialiste a tuturor funcțio
narilor care, în cadrul aparatului de 
stat, sînt chemați să aplice legea. 
Puterea de stat acționează în vederea 
urmăririi șl sancționării tuturor in
fracțiunilor grave, fie ele îndreptate 
împotriva siguranței și intereselor 
statului, fie împotriva drepturilor ce
tățenilor. De aceea, toți lucrătorii 
din aparatul de stat investiți cu 
sarcina de a aplica legile și, 
în special organele de urmărire pe
nală, procurorii și judecătorii sînt 
datori să-și îndeplinească misiunea cu 
adînc spirit de răspundere, să aibă ca 
preocupare centrală în activitatea lor 
descoperirea și triumful adevărului, 
al întregului adevăr. De aceea, legea 
și numai legea trebuie să le că
lăuzească orice pas în munca prac
tică, iar hotărîrlle lor trebuie să-și 
găsească singurul izvor în conștiința 
lor juridică socialistă. Așa cum se a- 
rată în Hotărîrea recentei plenare a 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, nici o indicație sau 
dispoziție dată de vreo persoană, In
diferent de funcția pe care o deține, 
nu poate să înlocuiască legea.

Tocmai pentru că este așa, proble
ma dezvoltării și a ridicării continue

a Cu toată viteza, înainte ! : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Flori și Insecte) — 15,30; 18; 20,15.
e Un bărbat șl o femele t DACIA (completare Cîntece In 
lemn) — 9—15,45 tn continuare ; 18,15; 20,30.
o Capcana : CRÎNGAȘI (completare Cu dansatorii maghiari 
în Grecia) — 15,30; 18; 20,30.
e Eddie Chapman, agent secret t GRIVIȚA — 11,45; 14,30; 
17,30; 20,30, FLAMURA — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
o Am intllnlt țigani fericiți : UNIREA (completare Ultimele 
scrisori) - 15,30; 18; la grădină — 20,15.
e Pentru clțlva dolari In plus t FLACARA — 15; 17,45;
20.30, AURORA — 11,30; 14,30; 17,30; 20,30; la grădină —
19.30.
e Jocuri neschimbate : VITAN (completare Corabia miste

rioasă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Eu, eu, eu... șl ceilalți : ARTA —
11.30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30 ; la gră
dină — 19,30.
• Răpirea fecioarelor : MUNCA (com
pletare Cînd frumosul e util) — 14 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Eroii de la Telemark : MOȘILOR —
15.30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19,45.
• Leul african : COSMOS (completare 
Nălcă pleacă la București) — 14,30 ; 16,30;
18.30 ; 20,30.

o Bella : VIITORUL - 15,30; 18; 20,30.
o Zile de vară : MELODIA (completare Vizita 
rilor de partid șl de stat în Județele Constanța 
— 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
8 Trei grăsuni : VOLGA (completare Reportaj 

îrsei) - 9,30—16 în continuare ; 18,30; 20,45.
e Viața în doi : FLOREASCA (completare Mica 
prietenul ei) — 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Tom șl Jerry : RAHOVA (completare Acțiunea 
păsărelelor) — 15,30; 18; la grădină — 20,15.
o O lume nebună, nebună, nebună : PROGRESUL — 15,30; 
19; GRADINA PROGRESUL PARC - 20.
o Hocus-Pocus ; LIRA (completare Gustav știe mal bine) 
- 15,30; 18; 20,30.
o Noaptea nunții în ploaie : DRUMUL SĂRII (completare 
tn Egiptul nou) — 15; 17,30; 20.
o Doctorul Aumădoare : FERENTARI (completare Orizont 
științific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.
O Noul 
ciilor) — 
O Omul 
- 20.

CONȘTIINȚEI
a nivelului conștiinței juridice socia
liste a organelor de urmărire penală, 
a procurorilor șl judecătorilor, în- 
tr-un cuvînt, a tuturor oamenilor 
legii, dobîndește o deosebită însem
nătate, căci activitatea zilnică a 
acestor funcționari este inseparabil 
legată de aplicarea dreptului nostru 
socialist, iar de îndeplinirea ei co
rectă și atentă depind în mare 
măsură respectarea și valorifi
carea deplină a drepturilor și libertă
ților cetățenilor. Abuzurile săvîrșite 
în trecut de unii lucrători din apara
tul Ministerului Afacerilor Interne șl 
al justiției, gravele lor încălcări ale 
legalității socialiste, dezvăluite de 
plenara Comitetului Central, ca ți 
consecințele dureroase la care au dus, 
învederează în mod pregnant necesi
tatea de a se acorda o atenție sporită 
dezvoltării conștiinței juridice a a- 
cestor categorii de funcționari.

In această acțiune de plămădire și 
de ridicare a nivelului conștiinței ju
ridice socialiste, facultăților de drept, 
pepinierele noilor generații de jude
cători. procurori și de lucrători în or
ganele de urmărire penală, le revine 
nu numai sarcina de' a înzestra stu
dențimea cu o temeinică pregătire 
profesională, ci ele trebuie să pună 
accentul în munca Tor educativă pe 
formarea unor caractere integre, în
suflețite de intransigentă în îndepli
nirea îndatoririlor lor de oameni al 
legii. Sădind în inima tineretului spi
ritul moralei comuniste, pasiunea 
pentru dreptate, cultul respectului 
neabătut al legii, al drepturilor și li
bertăților cetățenilor, dragostea fier
binte pentru țară, devotamentul sin
cer pentru clasa muncitoare și orîn- 
duirea socialistă, dezvoltînd simțul 
de răspundere al studenților, exigenta 
față de sine și față de alții, profe
sorii facultăților de drept vor putea

o Filarmonica de stat „G. Enes
cu" (la Ateneu — ora 20) : Reci
tal extraordinar dat de violonista 
Lola Bobescu — 20.
o Opera română : Studio '68 — 
19,30.
a Teatrul de stat de operetă : 
Contesa Marltza — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Femei singure — 20.
a Teatrul „Giuleștl" (în sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Ulise și coinciden
țele — 19,30.
o Teatrul Mic : Tango — 20. 
a Teatrul evreiesc de stat : 
Manghcriada — 20.
a Teatru! de estradă „Ion Va- 
silescu" : Adam șl Eva la re
vistă — 20.

da țării șl poporului oameni al legii 
la înălțimea nobilului țel al desăvîr- 
șlrii construcției socialiste. Pentru 
întărirea legalității socialiste, în spi
ritul hotărîrilor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., organele de urmărire 
penală, judecătorii și procurorii au, 
la rîndul lor, îndatorirea de a fi 
călăuziți în întreaga lor activitate nu 
numai de ideea că nici o încălcare a 
legii nu poate să rămînă nesancționa
tă, ci și de imperativul izvorît ?)din 
necesitățile societății noastre ți <Ț 
cerințele democratismului soci?0ist — 
ca nici un nevinovat să nu fie con
damnat.

Noile legiuiri penale, la a căror 
elaborare oamenii muncii vor aduce 
o contribuție hotărîtoare în cadrul 
discuțiilor publice care au fost insti
tuite, pun la îndemîna oamenilor legii 
căi procedurale perfecționate pentru 
îndeplinirea sarcinilor lor. Delimitînd 
mai precis decît în trecut atribuțiile 
și răspunderile ce revin organelor de 
urmărire penală, procurorilor și ju
decătorilor, noul cod penal și codul 
de procedură penală vor crea cadrul 
legal potrivit pentru asigurarea res
pectului strict al legilor și se vor 
înscrie ca noi realizări în ansamblul 
măsurilor luate în ultimii ani de con
ducerea de partid și de stat pentru 
lichidarea oricăror abuzuri, greșeli 
sau lipsuri în funcționarea aparatului 
de stat. Același rol sînt chemate să-1 
îndeplinească și măsurile prevăzute 
de noile legiuiri penale în vederea 
antrenării tot mai largi a colectivi
tății la întărirea ordinei de drept, 
recurgerea tot mai frecventă la mij
loacele din influențare obștească în 
vederea asigurării respectării legilor. 
Mobilizînd cu eficiență crescîndă ma
sele la înfăptuirea acestui țel, noile 
legiuiri transformă pe toți cetățenii și 
pe fiecare în parte în organe de veri
ficare a strictei aplicări a actelor nor
mative.

O sarcină importantă în apărarea 
legalității socialiste revine și cole
giilor de avocați. în această privință, 
este suficient să ne amintim că noua 
noastră Constituție, urmărind să dea 
o tot mai eficace ocrotire libertăților 
persoanei, a garantat dreptul de apă
rare nu numai în legătură cu faza de 
judecată, așa cum prevedea Consti
tuția din 1952, ci în tot cursul pro
cesului. In lumina acestui principiu 
constituțional, obligațiile apărătorilor 
în procesele penale apar sporite față 
de trecut. Fiind chemați să asiste pe 
inculpați în tot cursul procesului, iar 
nu numai în fața instanțelor de jude
cată, avocații dobîndesc un rol social 
de mare importanță în apărarea lega
lității socialiste. Ei vor trebui să aju
te în muncă nu numai tribunalele, ci 
și organele de urmărire penală, ori
care ar fi ele. Infăptuindu-și cu 
demnitate și corectitudine, cu curaj 
și profund simț de răspundere înda
toririle profesionale, însuflețiți de 
voința de a face să învingă adevărul 
și dreptatea, avocații vor fi în mă
sură să corespundă misiunii de auxi
liari ai justiției, pe care o au în 
sistemul nostru de drept.

Dînd urmare, pe toate aceste căi, 
îndrumărilor si îndemnurilor nobile 
cuprinse în Hotărîrile plenarei Co
mitetului Central al partidului, va fi 
posibil ca sentimentul resimțit de toți 
membrii de partid, de fiecare cetă
țean la lectura acestor documente să 
dea naștere unei intense preocupări 
pentru întărirea mijloacelor de apă
rare și afirmare a legalității socia
liste. să facă să se dezvolte tot mai 
ascuțit simțul de răspundere al lucră
torilor din aparatul de stat, avînd 
sarcina de aplicare a legilor, să sti
muleze rîvna lor pentru descoperirea 
adevărului și să le insufle credința 
nestrămutată că respectarea strictă a 
drepturilor și libertăților cetățenești 
trebuie să fie țelul suprem al întregii 
lor activități.
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de partid și de stat, nelegiuiri cart 
au culminat cu înscenări mon
struoase și asasinarea unor mili- 
tanți de seamă ai partidului.

Fiecare dintre noi a încercat un 
sentiment de adîncă amărăciune și 
indignare cînd în urma dezbate
rilor s-au scos în evidență și alte 
acte criminale care confirmă ți 
mai mult că pentru curmarea fi
rului vieții lui Lucrețiu Pătrășcanu, 
fruntaș al mișcării noastre munci
torești, s-au folosit mijloace josnice, 
plăsmuiri și falsuri grosolane, con- 
strîngeri fizice și morale. Răspun
derea directă ca organizator și în
făptuitor al acestor acte criminale 
împotriva activului de partid și de 
stat îi revine lui Alexandru Dră- 
ghici. După ce a devenit ministru 
de interne, el a scos cercetarea ca
zului Pătrășcanu din cadrul di
recției de anchetă și, prin subor
donarea directă și nemijlocită a 
grupului de anchetatori, l-a impri
mat acesteia un curs abuziv și 
ilegal pentru a se ajunge cu orice 
preț la distrugerea morală și ex
terminarea lui fizică.

Abuzînd de încrederea acordată 
de partid, el a condus Ministerul 
Afacerilor Interne după bunul său 
plac, sustrăgînd sistematic organele 
securității de sub controlul partidu
lui, llpsindu-le astfel de îndruma
rea și sprijinul necesar. Element ca
rierist, vanitos, abuziv și dur, lipsit 
de cel mai elementar respect față de 
lege și față de om, Alexandru Dră- 
ghlcl s-a înconjurat la Ministerul 
Afacerilor Interne de un grup de 
indivizi lipsiți de scrupule, reușind 
— cu ajutorul lor — să-și aducă 
la- îndeplinire actele de represiune 
arbitrare șl ilegale. Alexandru Dră- 
ghlcl care, ani de-a rîndul, pozînd 
într-un exponent al intereselor par
tidului și poporului, ne-a înșelat 
încrederea, dovedind în fapt că nu 
ore nimic comun cu cauza pe care 
organele de securitate sînt che
mate să o slujească. Condamnăm șl 
acele acțiuni prin care el a înde
părtat sistematic din aparatul de 
securitate o seamă de membri de 
partid, printre care și ilegaliști, pe 
care îl prigonea pentru spiritul lor 
partinic, combativ, pentru simțul 
realității, dreptății și omeniei.

Am aflat cu indignare că Alexan
dru Drăghici, dînd dovadă de o to
tală lipsă de responsabilitate șl 
conștiință partinică, cu ocazia pu
nerii sale, recent, în fața faptelor 
pe care le-a comis, a încercat în 
Prezidiul Permanent, Comitetul E- 
xecutiv și în plenara Comitetului 
Central să fugă de răspunderea ce-1 
revine, să tălnuiască adevărul, ma
nifested, totodată, neslnceritate, 
Ipocrizie și cinism.

Ne-a revoltat profund încercarea 
lui Alexandru Drăghici de a arun
ca vina pentru actele arbitrare șl 
ilegalitățile comise pe seama orga-

nelor de securitate, a căror activi
tate nu poate fi nicidecum identifi
cată cu samavolniciile săvîrșite de 
eL Aceasta reprezintă o ofensă a- 
dusă muncii aparatului de securita
te și memoriei acelor ofițeri șl 
subofițeri care s-au jertfit în lupta 
cu adevăratul dușman, apărînd cu
ceririle revoluționare ale oameni
lor muncii. Aprobăm cu hotărîre, 
în unanimitate, măsurile adoptate 
de plenară pentru sancționarea pe 
linie politică a lui Alexandru Dră
ghici și a tuturor celor ce au săvîr- 
șit ilegalități și samavolnicii.

Ne folosim de acest prilej pentru 
a exprima Comitetului Central al 
partidului recunoștința noastră 
fierbinte pentru grija ce ne-o 
poartă, pentru măsurile politice și 
organizatorice luate după Congre
sul al IX-lea al partidului, în di
recția îmbunătățirii și perfecțio
nării continue a activității organe
lor de securitate. Controlul și în
drumarea permanentă de către 
partid a organelor securității sta
tului, statornicirea principiului 
muncii și conducerii colective în 
aceste organe, crearea Consiliului 
Securității Statului, precum și alte 
măsuri luate de partid pentru îm
bunătățirea activității întregului 
nostru aparat, constituie garanții 
sigure că munca pe care o desfă
șurăm va fi ferită de încălcarea le
galității, de acte abuzive și sama
volnice.

Asigurăm Comitetul Central că 
am tras șl vom trage, în continu
are, maximum de învățăminte din 
lucrările recentei plenare cu pri
vire la înalta răspundere ce ne re
vine în lupta pe care o ducem, 
alături de întregul popor, pentru 
aplicarea politicii partidului și sta
tului, pentru apărarea cuceririlor 
socialiste, pentru adevăr și drep
tate.

Concluziile pe care lucrătorii 
din cadrul Consiliului Securității 
Statului le desprind din documen
tele recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. sînt un îndreptar deosebit 
de prețios pentru Întreaga noastră 
activitate de viitor. Am Înțeles 
profund semnificația pe care o are 
respectarea cu strictețe a legilor 
țării de către fiecare dintre noi, 
obligația noastră de a acționa nu
mai în spiritul legilor In toate îm
prejurările, astfel încît faptele re
probabile care au avut loc în tre
cut și care sînt condamnate una
nim de partidul șl poporul nostru 
să nu se mai repete niciodată.

Profund convinși de justețea șl 
însemnătatea deosebită a hotărîri- 
lor adoptate de plenara C.C. al 
P.C.R. din aprilie a.c., pentru acti
vitatea partidului și a țării, ne an
gajăm solemn In fața Comitetului 
Central să nu precupețim nici un 
efort, să slujim cu credință și ab
negație cauza partidului și poporu
lui, înaltele idealuri ale socialis
mului șl comunismului.

de miercuri de la

Vizitele delegației parlamentare
norvegiene

Delegația parlamentară norvegia
nă, condusă de Leif Granli, al doi
lea președinte al Stortingului, îm
preună cu președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, și Mia 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., 
a vizitat duminică județul Argeș. 
Oaspeții au fost întîmpinați de Pe
tre Duminică, președintele consi
liului popular județean provizoriu. 
Coloana de mașini s-a îndreptat a- 
poi spre Curtea de Argeș. Aici, 
parlamentarii norvegieni au fost 
salutați de prof. dr. Nicolae Nico- 
laescu, decanul Institutului teologic. 
Oaspeților le-a fost prezentat renu
mitul monument istoric din secolul 
al XVI-lea — Mînăstirea Curtea 
de Argeș — și le-au fost date ample 
explicații despre arhitectura și pic
tura mînăstirii.

în continuare, delegația a vizitat 
centrala hidroenergetică de pe Ar
geș După ce ing. Pantelimon Cîr- 
tiță, directorul întreprinderii de 
centrale hidroenergetice de pe Ar
geș, a făcut o expunere asupra con
strucției, soluțiilor tehnice aplicate 
de specialiști la realizarea acestui 
obiectiv, oaspeții au vizitat sala 
generatoarelor și sala de comandă 
amplasată la o adîncime de 100 de 
metri sub pămînt. După aceea de-

legația norvegiană a făcut o plim
bare prin noile cartiere ale orașului 
Pitești.

Președintele consiliului popular 
județean provizoriu a oferit un de
jun în cinstea oaspeților. In cursul 
după-amiezii, delegația a plecat 
spre Sibiu. In trecere prin jude
țul Vîlcea, membrii delegației au 
făcut un scurt popas la Mînăstirea 
Cozia.

Un meci 
aproape amical

Ieri, pe stadionul „Dinamo", gaz
dele bucureștene au cîștigat la 
limită partida contra constănțeni- 
lor, după un joc apreciat de cu
noscutul ziarist francez Jacques 
Ferran, prezent la masa presei, 
drept agreabil ca spectacol șl de 
un bun nivel tehnic.

La drept vorbind, pentru Farul, 
campionatul s-a cam încheiat. A- 
flată pe un loc în clasament unde 
nu bat vînturile rele, echipa con- 
stănțeană a jucat ieri fără nerv șl 
fără crispare și, poate, tocmai de 
aceea i-au reușit mai multe faze 
de fotbal bun decît la toate cele
lalte trei partide precedente dis
putate în București. La acțiunile 
constănțenilor, Dinamo a răspuns 
calm, cu un calm îndeajuns de 
surprinzător pentru marile greșeli 
pe care Ie făceau fundașii laterali 
bucureștenf, periclitînd des propria 
lor poartă. Kallo, Sasu, Tufan au 
navigat în voie pe teritoriile lui 
Popa și Ștefan. Noroc că jucătorul 
„liber*, de susținere, Boc, în creș
tere de formă, a intervenit prompt 
zăgăzulnd aproape toate breșele. 
De fapt, mare noroc a avut Dina
mo și cu pofta de joc a Iul Pîrcă
lab, care a trecut cînd a vrut de 
apărarea adversă. Nu e mai pu
țin adevărat că, atunci cînd în a- 
tacul dinamovist apare tînărul 
Dumltrache, Jucător cu un „simț 
al porții' ce nu mai are nevoie 
de sublinieri, pasele și centrările 
lui Pîrcălab își triplează gradul 
de periculozitate. De altîel, primul 
gol dinamovist a rezultat dintr-o 
colaborare Pîrcălab—Dumltrache. 
Primul a făcut o cursă pînă la 
marginea careului, de unde, prin- 
tr-o pasă dibace, a scos din Joc 
doi adversari. Dumitrache, la post, 
a îndeplinit precis formalitatea în
scrierii golului. Al doilea punct l-a 
marcat însuși Pîrcălab, încheind o 
acțiune „pe cont propriu*. Golul 
Farului (minutul 21, autor Mareș) 
s-a produs printr-o transformare a 
unui penalti în urma unui henț 
în careu făcut de proaspătul In
ternațional, Dinu. Se mai întîmplă.

V. M.
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ETAPA VIITOARE

C. Argeș—Steaua > 
Rapid—Petrolul; U.T.A.— 
Universitatea Clu] ; Dina
mo Bacău—A.S.A. Tg. Mu
reș ; Universitatea Cra
iova — Farul (toate 
miercuri, 8 mai), Pro
gresul—Steagul roșu (joi, 
9 mai), Jiul—Dinamo 
București (duminică, 12 
mai).

CM» TELEGRAFICE
© Dinamo București-Fa- 

ml 2-1 (1-1). Au marcat: Du_ 
mitrache (min. 15) șl Pîrcălab (min. 
51) pentru Dinamo ; Mareș — din 
11 m (min. 21) pentru Farul.

® F. C. flrgeș-U.T.R. 1-0 
(1-0). A marcat: Kraus (min. 22).

Ieri, piteștenii au lăsat impresia că se 
află... în deplasare; arădanii — și nu ei 
— au desfășurat un joc cursiv din pri
mul ptnă în ultimul minut înaintașii 
Radu, Nufu, Prepurgel s-au întrecut în 
pase greșite și tncîlcite. Golul marcat 
de piteșteni în minutul 22 este o ur
mare a unei Învălmășeli în fa|a porții 
lui Gornea, de care a profitat Kraus. 
Este 
F.C. 
însă 
este 
nul incertitudinii, întrucît Coman și Barbu 
au respins cu greu cîteva șuturi ale ară
denilor, care puteau foarte bine să fio 
goluri.

Și-a rezervat F.C. Argeș forjele pentru 
meciul de miercuri, cu Steaua 7

adevărat că pe parcursul meciului 
Argeș a mai creat destule ocazii, 
ce folos 7 Toi atît de adevărat 
ți faptul că 1—0 a stat sub sem-

81) pentru Universitatea ; Șoangher 
(min. 9) pentru Progresul.

Multă vreme, disputa dintre echipele 
Universitatea ți Progresul București a 
fost de nivel tehnic scăzut. După golul 
norocos al lui Șoangher, înscris dintr-o 
fază confuză, Progresul se retrage în a- 
părare. Gazdele presează, dar avînd în 
față perspectiva înfrîngerii ei greșesc 
mult. Totuși, lucrurile se schimbă după 
pauză. Mustefea aduce egalarea la o 
aruncare de la margine executată de 
Cîmpeanu. De aici înainte echipele se 
dezlăn|uie ți creează unele faze specta
culoase. Se evidențiază mai ales jucă
torii clujeni. Nu mult mal tîrziu, după 
golul lui Mustefea, Pexa, venit în aju
torul înaintării, majorează scorul, pen
tru ca aproape de final — la un fault 
în careu comis de bucurețteni (deci pe
nalii) — Adam majorează scorul.

In repriza secundă, Matei (Progresul) 
ți Oprea (Universitatea) sînt eliminați 
pentru joc periculos.

• Victorios In prima etapă, cehoslovacul Marek a 
cîștigat competiția • Cicliștii noștri au ratat toata 
acțiunile

SINAIA (prin telefon). 
— A treia șl ultima e- 
tapă a „Cursei munți
lor", cuprinzînd urcu
șurile de la Moeciu de 
Jos și Pîrîul Rece, a fost 
deosebit de spectaculoa
să prin ritmul său trepi
dant și acțiunile de eva
dare înregistrate de-a 
lungul traseului. Din 
păcate, o acțiune impor
tantă, unde se intercala
se Tudor Vasile, aspi
rant la locul fruntaș, șl 
apoi contraatacul de ul
timă oră a lui Gabriel 
Moiceanu nu au dat re
zultatele sperate, astfel 
că cicliștii români au 
încheiat întrecerea fără 
să fi gustat o singură 
dată din cupa victoriei.

După un start vijelios 
și un plonjon cu 80 km 
pe oră, pe serpentinele 
Timișului, la intrarea în 
Brașov s-au desprins 
din pluton bucureștea- 
nul D. Ferfelea, 
brașoveanul N. Chi- 
ma și berlinezul D. 
Giese. La ieșirea din 
Brașov, acestora li se 
alătură alți 10 rutieri. 
La Cristian, avansul 
grupului din fată este

de 1 min. 30 sec., dar 
plutonul revine putar- 
nic și fugarii sînt ajunși 
pe urcușul dinspre 
Bran. La coborîre se 
detașează din pluton so
vieticul Șepel, ceho
slovacul Bilo șl est-ger- 
manul I. Vanzlik. Cei 
trei atacă primii urcu
șul lung de 10 km, care 
duce la Pîrîul Rece. în 
pluton acalmie. Doar 
Moiceanu se decide să 
pornească în urmărirea 
fugarilor, pe care îi a- 
junge în curînd. La 
punctul de cățărare pri
mul trece Șepel, urmat 
de Moiceanu. împreună, 
cel doi coboară foarte 
rapid și Ia un moment 
dat au peste un minut 
avans față de pluton, în 
care cehoslovacii, pen
tru a evita o surpriză, 
acționează cu hotărîre. 
La Sinaia, Șepel îl în
trece cu o lungime de 
bicicletă pe Moiceanu

In urma lor, la 1 min. 
16 sec. sosește plutonul, 
iar Marek, care se află 
în acest grup, rămîne 
posesor definitiv al tri
coului galben și cîștlgă-

tor al ediției a 9-a a 
„Cursei munților". A- 
dăugînd cele două vic
torii de etapă și locul I 
în clasamentul cățără
torilor ocupat de Pro- 
chal, se poate spune că 
tinerii cicliști din Plsen 
au obținut un remarca
bil succes.

Formația Dinamo I, 
în frunte cu Emil Rusu, 
se consolează cu victo
ria pe echipe, ceea ce 
nu-i poate mulțumi nici 
pe ei, nici pe selecțio
neri, avînd în vedere că 
această echipă consti
tuie nucleul lotului nos
tru ce urmează să parti
cipe la Turul Franței 
pentru amatori.

Clasamentul general 
Individual : 1 — Marele 
(Ruda Hvezda Plsen), 
2 — Zlotnikov (Dinamo- 
Moscova), 3 — Emil 
Rusu (Dinamo Bucu
rești), ambii la 15 sec„ 
4 — Tudor Vasile (Di
namo București), la 30 
sec., 5 — 
namo 
Șepel 
va).

C. Grigore (Dl- 
București), 6 — 
(Dinamo Mosco»

B. IONESCU

Tenismenii noștri în trei finale 
la turneul de la Reggio Calabria

în semifinalele turneului interna
țional de tenis de la Reggio Cala
bria, Ilie Năstase l-a eliminat cu 
6—2, 6—4 pe australianul Craly, 
iar Riessen (S.U.A.) l-a învins cu 
6—0, 6—2 pe Țiriac. în finala pro
bei de dublu masculin, Țirlaa, 
Năstase vor întîlni perechea Ries-

sen (S.U.A.) — Stone (Australia), 
iar la dublu mixt Vrancovici (Ar
gentina) — Năstase (România) vor 
juca împotriva lui Harris și Dent 
(Australia).

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-au parvenit rezultatele finale
lor.

© Dinamo Bacău-Rapid 
2—0 (0—0). Au marcat: Ene 
Daniel (min. 51) șl Băluță (min. 85).

Scorul s-a menținut mult timp alb da
torită apărării supraaglomerate a rapi- 
dișfilor și impreciziei în șut a atacan- 
tilor dinamoviști. Ene Daniel a reușit să 
deschidă scorul dintr-un unghi dificil, 
în timp ce Răducanu se afla la pămînt. 
Rapidiștii încearcă să egaleze dar, lip
siți de aportul cuplului lonescu—Dumi- 
triu, nu reușesc mai nimic. Jucătorii din 
Bacău — cu un Nunweiller de nefrecut 
și cu Dembrovschi tn mare vervă de 
joc — stăvilesc putinele atacuri adverse 
și domină tn continuare. Spre final, ei 
reușesc să majoreze scorul printr-un gol 
de „zile mari’ înscris de Bălufă.

A fost un joc frumos, cu faze palpi
tante.

® Universitatea Cluj— 
PrOgreSUl 3-1 (0-1). Au mar
cat : Mustețea (min. 61), Pexa 
(min. 64), Adam — din 11 m (min.

G Steagul Roșu-Univer- 
sitatea Craiova 2-0 (1-0). 
Au marcat: Pescaru (min. 45) șl 
Florescu (min. 51);

Mizlnd pe neșansele celorialjl „can
didați* la baraj (A.S.A. Tg. Mureș și 
Progresul), stegarii au reușit să reîn- 
noade firul speranțelor, obliglndu-i pe 
studenții craioveni să părăsească tere
nul învinși, complictndu-le și lor exis
tenta. Evolufia brașovenilor a mulțumit 
însă doar partial. Dacă golul marcat da 
Pescaru în minutul 43 o venit ca un 
corolar al unui joc desfășurat Intr-un 
singur sens — spre poarta lui Pilcă — 
golul înscris de Florescu a „căzut* în 
plină dominare a oaspeților, care de 
altfel au avut întîietatea în repriza se
cundă. Pe rînd însă Popescu, Sfîrlogea 
și mai ales Oblemenco (în penultimul 
minut el a șutat în bară) au ratat situații 
clare. Revenirea sfudenfilor după pauză 
a fost în mare parte facilitată de ri
posta palidă a brașovenilor, care, con
form obiceiului, au renunțat la ofensivă.

leri s-a încheiat turneul final al campionatului republican feminin de bas
chet. Derbiul ultimei etape a avut loc între formajiile bucureștene Rapid și 
Politehnica Rapidistele au învins, după prelungiri, cu scorul de 64—61. To
tuși, pe baza punctajului și a coșaverajului acumulat în decursul întregului 
campionat, titlul a revenit echipei Politehnica In fotografie : echipa cam

pioană și antrenorul ei, Grigore Costescu
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za repuuiiuci.ua a. wir „ 
de literatură română, I 
fizică si chimie la care 1

aselor a IX-a, 0 
liceele de cui- |

Duminică a părăsit Capitala 
Shaari Yehuda, ministrul adjunct 
al dezvoltării din Izrael, care a vi
zitat țara noastră cu prilejul des
chiderii expoziției „Izrael — pro
ducție și dezvoltare".

★
în cadrul manifestărilor consa

crate aniversării anului revoluțio
nar 1848, la căminele culturale din 
Vălișoara, Ribița, Strei, Băcia, Ba- 
tiz, Rîu de Mori și în alte localități 
din județul Hunedoara au avut loc 
duminică simpozioane și expuneri 
pe tema : „120 de ani de la revo
luția din 1848“.

★
Duminică dimineața a început în 

Capitală faza republicană a con
cursurilor ( 
matematică, fizică și chimie la care 
participă elevi ai claselor a IX-a, 
a X-a și a Xl-a din 1 
tură generală și elevi din școlile 
profesionale.

(Urmare din pag. I)

și unificare constructivă nu sînt va
lorificate. Un fenomen similar mai 
există încă în domeniul utilajelor de 
construcții. Trebuie apreciat că po
sibilitățile de tipizare și unificare 
constructivă constituie, în numeroa
se din uzinele noastre constructoare 
de mașini, o importantă rezervă de 
economicitate, în condițiile unei di
versificări ample a sortimentelor 
produse. Pe această linie se situează 
măsurile luate de minister în orien
tarea asimilării de serii unitare șl 
familii de mașini-unelte, echipamen
te hidraulice, piese componente pen
tru automobile ș.a.

De un interes deosebit sînt uneia 
aspecte noi în domeniul metodelor 
de fabricație, orientate asupra crește
rii productivității muncii în condiții
le producției de serie mică. Astfel, 
în tehnologia pieselor turnate, extin
derea folosirii amestecurilor de for
mare autoîntăritoare poate asigura, 
la loturi mici de piese mari și com
plicate, condiții de calitate și preci
zie similare cu cele ale pieselor pro
duse în serie pe linii mecanizate. A- 
ceasta explică interesul manifestat 
de Uzinele de construcții de mașini- 
Reșița și de Uzinele „23 August"- 
București pentru astfel de metode. 
Se extinde, de asemenea, utilizarea 
ștanțării la seriile mici. Un tip nou 
de sculă de ștanțare, simplă și iefti
nă. recent nusă la nunct de Institutul 
de cercetări tehnologice al M.I.C.M., 
face economică folosirea stantării la 
serii reduse de piese, pentru care 
execuția unei stante conventionale 
nu este rentabilă. Presa de ștanțare 
după coordonate cu cap revolver, cu 
care este dotată noua fabrică de ele
mente de automatizare din București, 
permite folosirea stantării chiar la 
loturi de cîteva bucăți, cu toate a- 
vantajele de cost și de calitate care 
rezultă de aici. E regretabil că — da
torită insuficientei insistente deouse 
de conducerea uzinei și a direcției 
generale de resort din minister — u-

zlna „Automatica" din Capitală e 
încă lipsită de utilaj similar, preco
nizat în dotare încă cu 4—5 ani în 
urmă, utilaj care ar fi permis o im
portantă creștere a productivității în 
producția de panouri de comandă și 
de automatizare.

O adevărată revoluție în tehnolo
gia seriilor mici o constituie mașini- 
le-unelte cu comandă-nrosram nume
rică și așa-numitele „centre de pre
lucrare". La aceste mașini, deplasă
rile tehnologice ale piesei și sculel 
sînt comandate automat prin inter
mediul unei benzi perforate, obținîn- 
du-se o precizie ridicată de uzinare. 
La „centrele de prelucrare" se adau
gă efectuarea automată a schimbării 
sculei și a poziției de lucru a piesei, 
schimbări comandate de aceeași ban
dă perforată. Cu ajutorul mașinilor- 
unelte cu comandă numerică se rea
lizează, deci, cicluri automate de pre
lucrare în condițiile fabricației de 
serie mică. Avantajul acestor mașini 
nu constă numai în reducerea cores
punzătoare a timpului de prelucrare, 
ci mai ales în diminuarea timpului 
de reglaj la trecerea de la o piesă 
la alta și în faptul că dispaie necesi
tatea confecționării unui echipament 
special de scule și dispozitive. Ținînd 
seama de importanța economică a 
mașinilor cu comandă-Droeram nu
merică, apreciez că trebuie depuse 
eforturi sporite pentru accelerarea 
programului întocmit în cadrul 
M.I.C.M. cu privire Ia asimilarea fa
bricării lor în țară, program în care 
sînt angrenate mai multe institute și 
principalele uzine producătoare de 
mașini-unelte.

Mașinile-unelte cu comandă nu
merică constituie un exemplu tipie 
de progres în direcția reducerii ci
clului de introducere în fabricație a 
produselor noi, în direcția măririi 
elasticității producției. Se știe că 
producția organizată pentru serii 
mari este relativ rigidă, trecerea de 
la un produs la altul, nou, fiind le
gată de Dreeătiri foarte costisitoare, 
de lungă durată. Prin metode de fe-

Iul celor arătate mai sus, durata de 
pregătire a fabricației unui produs 
nou se scurtează considerabil. Bene
ficiind de o viteză sporită în promo
varea noului, o fabricație în serie 
mică poate să devină mai competiti
vă decît o fabricație similară bazată 
pe o tehnologie rigidă, de mare serie.

Este evident că obținerea rentabi
lității maximale în condițiile unei 
fabricații de serie mică pune și pro
bleme organizatorice deosebit de 
grele. Există însă soluții și pentru 
rezolvarea acestora. Este, în general, 
cunoscută eficiența organizării pro
ducției pe baza tehnologiei de grup, 
a metodelor modeme de programare 
și urmărire a producției pe baza gra- 
ficelor-retea. a optimizării loturilor, 
a sectorizăril raționale a atelierelor 
de producție ș.a. Personal, apreciez 
că unele conduceri de uzine, în spe
cial de uzine cu profil de serie mică, 
acordă acestor metode moderne de 
organizare o mult prea mică impor
tanță. Consecințele se văd în insu
ficienta elasticitate a acestor uzine, 
în greutățile pe care ele le întîmpină 
pentru a se adapta la cerințele va
riate ale economiei, ale Dietei interne 
și externe.

Identificînd în fenomenul de diver
sificare a producției în toate ramu
rile industriale o trăsătură caracte
ristică a stadiului actual al evoluției 
tehnicii, este necesar să apreciem la 
justa lor valoare măsurile tehnice și 
organizatorice care asigură promova
rea rapidă a noului în producție. Pe 
piața mondială, inteligența și măies
tria profesională, care dețin o pon
dere însemnată în valoarea produse
lor fabricate în serie mică, se plă
tește mult mai bine decît materia 
primă. Acordînd atenția cuvenită a- 
cestei probleme, apreciez că se poa
te contribui în măsură însemnată la 
creșterea importanței și competitivită
ții produselor industriale românești 
în circuitul mondial de valori mate
riale.

G A.S.H. Tg. Mureș-Pe- 
trollll 0-1 (0-1). A marcat: 
Grozea (min. 28).

După o perioadă de studiu reciproc, 
Petrolul preia inițiativa și, la o greșeală 
a lui Bay, care lasă poarta goală, Gro
zea introduce balonul în plasă. După 
două minute de joc, Dumitriu III ratează 
egalarea, cînd se afla la doi metri de 
poarta ploieștenilor. în rest, ratări de 
ambele părți din situafii extrem de fa
vorabile. Profitînd de greșelile tactice 
ale mureșenilor, de prezenfa slabă a 
lui Raksi și Lucaci, ploieștenii au pus 
în mai multe rînduri în pericol poarta 
gazdelor, demonsfrînd o superioritate 
tehnică, care nu poate fi contestată. 
Jocul mureșenilor justifică situația lor în 
clasament.

A arbitrat corect Al. Pîrvu (București).
Meciul a început cu întîrziere 

cauza... unor „defeejiuni tehnice* 
plasa porții.

Pe baza relatărilor 
corespondenților „Scînteii"

KLIM — 72,36 m LA ARUNCA
REA CIOCANULUI. In cadrul unui 
concurs de atletism desfășurat la 
Soci, cunoscutul campion sovietic la 
aruncarea ciocanului, Klim, a obținut 
un excelent rezultat de 72,36 m. A- 
cest rezultat este al doilea din lume. 
Recordul mondial este deținut de 
maghiarul Zsivotski cu 73,74 m.

JOE FRAZIER ÎȘI PUNE TITLUL 
ÎN JOC. Pugilistul mexican de ca
tegorie „grea", Manuel Ramos, îl va 
întîlni pe campionul mondial al ca
tegoriei, Joe Frazier, într-un meci o- 
ficial care va avea loc în prima ju
mătate a lunii iulie la New York. 
Managerul boxerului mexican, Pancho 
Rosales, a declarat ziariștilor că ele
vul său are șanse să devină campion 
mondial.

ÎN AN-
) se

din 
la

TINERI PING-PONGIȘTI ÎN 
GLIA La Folkestone (Anglia) 
desfășoară un turneu internațional de 
tenis de masă pentru tineret In se
mifinalele probei masculine, Anglia 
a învins cu 3—1 România iar R. F. 
a Germaniei a eliminat cu 3—2 e- 
chipa Cehoslovaciei. La feminin (se
mifinale), Cehoslovacia a întrecut cu 
3—1 România iar Anglia a dispus cu 
3—1 de R. F. a Germaniei.

GLIGORICI—TAL 3—3. în meciul 
din cadrul sferturilor do finală ale

§
divizia B: In ambele serii

liderii își menfin avansul
Seria I. Chimia Suceava—C.F.R. Pașcani 5—0 ; Politehnica Iași—Po

litehnica București 0—2 ; Flacăra Moreni—Ceahlăul Piatra Neamț 3—2 ; 
Electronica Obor—Portul Constanța 1—1 ; Chimia Rm. Vîlcea—Poiana 
Cîmpina 1—0 ; Metalul București—Metrom Brașov 5—1 ; Victoria Ro
man—Politehnica Galați 0—0.

După 22 de etape, continuă să conducă POLITEHNICA IAȘI (cu 
28 puncte), urmată de Politehnica Galați (24 puncte).

Seria a II-a. Gaz metan Mediaș—Industria Sîrmei Cîmpia Turzii
1— 2 ; C.F.R. Cluj—C.F.R. Arad 2—0 ; Olimpia Oradea—A. S. Cngir
2— 0 ; C.F.R. Timișoara—C.S.M. Reșița 3—1 ; C.S.M. Sibiu—Crișul 
Oiadea 0—1 ; Metalul Hunedoara—Politehnica Timișoara 3—0 ; Va
gonul Arad—Minerul Baia Mare 5—0.

Lideră, după 22 de etape, continuă să fie echipa VAGONUL ARAD 
(S3 puncte), urmată de Crișul Oradea (29 puncte).

turneului candidaților la titlul mon
dial de șah dintre Gligorici și Tal 
scorul a devenit egal : 3—3. în par
tida a 6-a Tal a cîștigat în 42 do 
mutări.

„CUPA NAȚIUNILOR" — F.I.R.A-, 
LA RUGBI. Ieri la Praga echipa 
Franței a învins cu scorul de 19—8 
(16—0) echipa Cehoslovaciei.

CEA MAI BUNĂ PERFORMAN
ȚĂ MONDIALĂ A SEZONULUI LA 
10 000 m. Cursa de 10 000 m din ca
drul concursului atletic disputat la 
Auckland s-a încheiat cu victoria Iul 
Maguire, cronometrat cu timpul de 
28” 15” 4/10. Rezultatul înregistrat de 
Maguire este excelent, constituind cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului.

Pe serpentinele de Ia Oituz

Campionatele 
de automobilism 

(viteză în coastă)
Cea de-a doua etapă a campiona

tului republican de automobilism (vi
teză în coastă) s-a desfășurat ieri di
mineața la Oituz, pe un traseu da 
4,8 km. Pista foarte sinuoasă, cu 14 
viraje strînse, avînd un grad de difi
cultate asemănător celui de la Timiș, 
a solicitat întreaga măiestrie a celor 
65 de concuren’.i.

La capătul competiției, care s-a 
bucurat de o bună organizare, pe pri
mele locuri s-au situat în ordine l 
ci. a III-a Cristea Eugen lonescu —• 
București (F 850) ; cl. a IV-a Udo 
Krassei — Sibiu (DKW); cl. a V-a 
Borbely Laurențiu — Cluj (R-10); cL 
a Vl-a Viorel Marin — Brașov (F. 
1300); cl. a VH-a Marin Dumitrescu 
— București (F. 1300) ; automobila 
grupa a II-a Vicaș Mihai — Brașov 
(F. 1300).

In clasamentul general conduce 
Marin Dumitrescu — București (F. 
1300), urmat de Viorel Marin — Bra
șov (F. 1300) și Vicaș Mihai — Bra
șov (F. 1300). Pe locul I în clasa
mentul pe echipe se situează cea a 
orașului Brașov (Viorel Marin, Pulu 
Aurel, Vicaș Mihai, Heitz Max),

repuuiiuci.ua


viața internațională

La New York a avut loc zilele trecute o manifestație la care au participat 100 000 de oameni. Cei prezenfi au 
cerut încetarea acțiunilor militare ale S.U.Ă. împotriva Vietnamului

Lupte violente în 
apropiere de Sanaa 

® Trupele regaliste și mercenarii 
au suferit pierderi însemnate

150 DE ANI DE LA NAȘTE

Luigi Longo despre acordul intervenit 
intre R. D. Vietnam și S. U. A.

SANAA 5 (Agerpres). — Potri
vit postului de radio Sanaa, citat 
de agenția Associated Press, în 
jurul capitalei Republicii Arabe 
Yemen (R.A.Y.) se desfășoară lupte 
înverșunate între unități ale for
țelor armate ale guvernului repu
blican și elemente ale yemeniților 
regaliști și mercenari infiltrați pe 
teritoriul Yemenului. Trupele re
publicane au lansat o puternică 
ofensivă pentru a degaja căile de 
comunicații dintre Sanaa și prin
cipalele localități ale R.A.Y. In 
timpul angajamentelor la vest, sud 
și est de Sanaa, unitățile armatei 
republicane au scos din luptă, în 
cursul acestei săptămîni, 58 de 
mercenari și adepți ai fostului 
imam El Badr ; în cursul zilei de

sîmbătă, 25 de regaliști au fost ră
niți, iar alți 28 capturați, relatează 
agenția M.E.N. Unități armate ale 
guvernului republican au capturat 
însemnate cantități de armament 
greu, inclusiv mortiere de 120 mm. 
Potrivit surselor din Sanaa, au 
fost, de asemenea, capturate o se
rie de documente care atestă că 
Agenția Centrală de Investigații 
(C.I.A.) din S.U.A. incită „elemen
tele regaliste și mercenarii anga
jați în solda acestora, să inițieze 
acțiuni de sabotaj împotriva Re
publicii Arabe Yemen".

Lupte deosebit de violente au 
avut loc între elemente ale arma
tei republicane și unități de mer
cenari pe diferite porțiuni ale șo
selei Sanaa-Hoddeida..

REA LUI KARL MARX

Ședința solemnă 
de la Moscova

MOSCOVA 5. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu trans
mite : In sala Congreselor din 
Kremlin a avut loc duminică o șe
dință solemnă consacrată aniversă
rii a 150 de ani de la nașterea lui 
Karl Marx. Mihail Suslov, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a prezentat ra
portul „Karl Marx — genialul învă
țător și conducător al clasei mun
citoare".

L. Brejnev, A. Kosîghin, N. Pod- 
gomîi și alți conducători de partid 
și de stat care au participat la șe
dința solemnă, au depus, în a- 
ceeași zi, o coroană de flori la mo
numentul lui Karl Marx din Mos
cova.

ROMA 5. — Corespondentul A- 
genpres, N. Puicea, transmite : Luigi 
Longo, secretar general al Partidu
lui Comunist Italian, apreciază în- 
tr-un interviu publicat în ziarul 
„L’Uniitâ" că acordul preliminar 
dintre guvernele R. D. Vietnam și 
S.U.A. de a se întîlni la 10 mai la 
Paris, este un rezultat al luptei 
eroice a poporului vietnamez împo
triva agresiunii americane, al po
liticii promovate de R.D.V. și 
F.N.E. din Vietnamul de sud, al 
solidarității și ajutorului interna
țional. Partidul nostru — a de
clarat el — consideră necesar ca 
guvernul Italian să dea un nou curs 
politicii externe a țării, recunoscînd 
Republica Democrată Vietnam,

Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, precum și Re
publica Populară Chineză și Repu
blica Populară Democrată Coreea
nă, iar în Europa, Republica De
mocrată Germană.

In cadrul politicii noastre de 
căutare a punctelor de convergen
ță fie și de moment, parțiale, tran
zitorii, asupra problemelor de in
teres fundamental pentru pace și 
pentru poporul italian — a spus 
Longo — sîntem dispuși ca și în 
viitor să acționăm pentru reali
zarea de înțelegeri cu alte forțe 
politice sau cu exponenți ai altor 
orientări, în interesul păcii și demo
crației, al soluționării problemelor 
oamenilor muncii.

Presa din mai multe țări 
vest-europene continuă să co
menteze pe larg faptul că Piața 
comună se află din nou în fața 
unui impas. După cum se știe, 
miniștrii agriculturii ai „celor 
șase", întruniți recent la Lu
xemburg pentru a ajunge la o 
înțelegere cu privire la organi
zarea unei piețe comune a pro
duselor lactate și a cărnii, nu 
au putut cădea de acord asu
pra stabilirii 
cheie ale 
probleme i._ 
comunitare la produsele res
pective, modul de formare a 
fondului de subvenționare a 
statelor membre care vor fi 
dezavantajate de apariția noii 
piețe etc.). Dezbaterile au fost 
amînate pînă la sfîrșitul lunii 
mai. Comentînd eșecul de la 
Luxemburg, unele ziare sînt de 
părere că, în fond, este pusă

unor elemente- 
rezolvării acestei 
(fixarea prețurilor

Activitate diplomatică 
în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

Piața comună

Puternice acțiuni ofensive ale 
patrioților sud-vietnamezi
© HU FOST ATAC&TE 116 OBIECTIVE DE PE ÎNTREG TERI
TORIUL VIETNAMULUI DE SUD

CAIRO 5 (Agerpres). — Președin
tele Siriei, Nouredin El-Atassi, ur
mează să sosească luni într-o vizită 
oficială la Cairo, unde va avea o 
serie de convorbiri cu președintele 
Nasser șl cu alte oficialități egiptene 
asupra situației din Orientul Apro
piat și a relațiilor bilaterale.

In legătură cu această vizită, zia
rul „Al Gumhuria" subliniază in
tr-un editorial că guvernul R.A.U. 
consideră necesar crearea unui co
mandament unificat al forțelor ar
mate irakiene, iordaniene și siriene 
pentru a face față actualei situații la 
frontiera cu Izraelul. Tocmai această 
problemă, menționează ziarul citat, 
se va afla în centrul convorbirilor 
pe care delegația siriană condusă 
de Atassi le va avea începînd cu 6 
mai la Cairo.

le-a avut în capitala britanică. A- 
genția Reuter menționează însă că 
cei doi miniștri de externe au dis
cutat unele aspecte ale situației din 
Orientul Apropiat.

ANIVERSAREA
ELIBERĂRII ETIOPIEI

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 
Poporul etiopian a sărbătorit, la 5 
mai, ziua eliberării țării de sub 
dominația fasciștilor italieni. A- 
ceastă zi a devenit sărbătoare na
țională a poporului etiopian.

La ora 6 dimineața, în capitala 
țării au fost trase 21 de salve de 
artilerie. Străzile și piețele Addis 
Abebei au fost împodobite cu stea
guri naționale, iar în numeroase 
puncte ale orașului au fost ridi
cate estrade unde s-au desfășurat 
spectacole festive.

BELGIA

Misiune dificilă

SAIGON 5 (Agerpres). — Potrivit 
Informațiilor transmise de agențiile 
de presă, duminică patrioții sud- 
vietnamezl au supus simultan unui 
intens tir combinat de mortiere și 
rachete atît Saigonul cît și majori
tatea capitalelor de provincii și a 
bazelor militare americane.

După cum se arată într-o decla
rație a unui purtător de cuvînt al 
forțelor militare americane, atacul 
de duminică dimineața al artileriei 
patrioților a fost îndreptat asupra 
unui număr de 1'16 obiective — ca
pitale de provincii, orașe, instalații 
militare, aerodromuri — din toate 
cele patru regiuni tactice de pe te
ritoriul Vietnamului de sud.

Paralel cu declanșarea atacului de 
artilerie, numeroase grupuri ale pa
trioților s-au infiltrat în mai multe 
puncte ale capitalei sud-vietnameze, 
angajînd lupte cu forțe americane și 
detașamente ale poliției saigo'neze. In 
timpul acestor lupte, relatează agen
ția France Presse, generalul Nguyen 
Ngoc Loan, șeful poliției sud-vietna
meze, a fost grav rănit. Lupte în- 
dîrjite au fost angajate în cartierul 
Cholon. Forțele patriotice au atacat, 
de asemenea, o tabără militară sai- 
goneză situată la numai 5 kilometri 
de Palatul Prezidențial. Obuzele de 
mortiere au căzut în apropierea am
basadei americane și a reședinței am
basadorului american la Saigon.

Atacuri puternice au avut loc asu
pra instalațiilor militare americane 
și ale trupelor saigoneze din pro
vincii, între care și baza de la Da 
Nang, unde se află cartierul general 
al celui de-al treilea batalion al in
fanteriei marine americane. Coman
dantul bazei, generalul Robert Cush
man, a fost rănit. Sub focul mortie- 
relor șl al rachetelor s-au aflat, de 
asemenea, 22 de aerodromuri mili
tare americane, în cursul căruia un

avion a fost distrus, iar alte 27 ava
riate. Potrivit unui bilanț provizoriu, 
49 de militari americani și saigonezi 
au fost omorîți, iar 353 au fost răniți 
în cursul luptelor din diverse pro
vincii.

Acțiunile forțelor patriotice au 
continuat cu intensitate variabilă în 
tot cursul zilei.

COMUNICAT
SOVIEtO-CEHOSLOVAC

MOSCOVA 5 (Agerpres). — In 
cursul vizitei de scurtă durată făcută 
la Moscova, delegația R. S. Ceho
slovace a avut cu conducătorii de 
partid și de stat sovietici convorbiri 
sincere tovărășești — se arată în co
municatul dat publicității duminică. 
Participanții au făcut un schimb de 
păreri privind situația din cele două 
țări, activitatea P.CsU.S. și a P.C.C. 
Părțile s-au înțeles asupra dezvoltării 
viitoare a relațiilor sovieto-cehoslovace 
și au discutat, de asemenea, probleme 
actuale ale situației internaționale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești mondiale.

S-a stabilit că experții vor studia 
propunerile celor două părți privind 
continua dezvoltare a colaborării eco
nomice.

La 5 mai delegația cehoslovacă 
»-a înapoiat în patrie.

în cauză însăși comunitatea 
vest-europeană, chiar în aju
nul suprimării integrale între 
membrii acesteia a barierelor 
vamale asupra produselor in
dustriale și agricole.

In acest sens, ziarul „Com
bat" face aprecierea că s-a vor
bit prematur despre „progresul 
ireversibil" al Pieței comune. 
Actuala criză ar putea să se 
agraveze și nimeni nu contestă 
faptul că miniștrii de externe 
ai „celor șase" se vor regăsi 
la 30 mai în fața unui subiect 
greu negociabil. Guvernul fran
cez va invoca, fără îndoială 
scadența realizării pieței agri
cole la 1 iulie. Fără un acord 
în acest sector, nu va fi posi
bilă o uniune vamală nici în 
domeniul industrial. Iată de ce 
„La Nation" conchide: „Euro
pa (celor șase — n.r.) se află 
astăzi „în pană" în toate do
meniile. Și adevărul ne obligă 
să spunem că nu Franței tre
buie să-i revină răspunderea 
pentru aceasta".

Totodată însă, după cum re
marcă ziarul „Combat", se pare 
că unii parteneri ai Franței din 
C.E.E. amestecă „dosarul brita
nic" cu cel al agriculturii. Este 
semnificativ că. abordînd din 
nou, la Luxemburg, problema 
lărgirii Pieței comune. Jean 
Rey, președintele comisiei u- 
nice a C.E.E., a declarat că or
ganismul pe care-l conduce 
consideră că a sosit timpul des
chiderii negocierilor dintre 
„cei șase" și țările candidate la 
comunitatea vest-europeană.

AMMAN 5 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iordaniei, Bahjat Al Tal- 
houni, a părăsit Ammănul plecînd 
spre Bagdad unde urmează să re
mită un mesaj președintelui Iraku
lui, Abdel Rahman Aref, din par
tea regelui Hussein. După cum a 
declarat premierul Talhouni, el va 
avea, de asemenea, convorbiri cu 
președintele Aref asupra actualei 
situații din Orientul Apropiat, pre
cum și în legătură cu relațiile bilate
rale.

LONDRA 5 (Agerpres). — Ministrul 
de externe izraelian, Abba Eban, și-a 
încheiat vizita de trei zile pe care 
a făcut-o la Londra, unde s-a întîl- 
nit cu ministrul de externe britanic, 
Michael Stewart. La plecare, pe ae
roport, el a refuzat să facă declarații 
presei asupra discuțiilor pe care

Criza de guvern din Belgia per
sistă și, după mai bine de o lună 
de la alegeri, posibilitatea soluțio
nării ei pare să fie exclusă în- 
tr-un viitor apropiat. Cel puțin a- 
ceasta este concluzia care se des
prinde din misiunea eșuată a 
„informatorului’, ca și din desfă
șurarea de pînă acum a activității 
„formatorului’ desemnat în ultima 
decadă a lunii aprilie.

După cum se știe, exact la o 
săptămînă după alegerile din 
31 martie, regele Baudouin a în
sărcinat pe contele d'Alcantara, 
ministru în cabinetul demisionar, 
cu o misiune de informare al cărei 
scop era de a prezenta un tablou 
al situației postelectorale. D'Alcan
tara a urmărit în cadrul misiunii 
sale realizarea unei înțelegeri 
pentru a se putea forma o coaliție 
între cele trei partide tradiționale: 
partidul social-creștin, partidul so
cialist și partidul liberal. La capă-

Standul românesc de cărți tehnice la cel de-al 3-lea Salon internațional 
al cărții de la Porte de Versailles din Paris

(Urmare din pag. I)
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farmaceutice permit oricui să poată 
obține, în orice colț al globului, un 
medicament echivalent cu cel pre
scris de medicul din țara sa.

La începutul activităților noastre 
a trebuit să ne limităm la o listă de 
priorități impusă de condițiile sani
tare ale unei lumi care abia ieșise 
dintr-un greu război. Aceste șase 
probleme prioritare erau : malaria, 
tuberculoza, maladiile venerice, pro
blemele pediatriei, ale igienei me
diului și ale nutriției. Erau proble
mele cele mai acute impuse în urma 
războiului.

încetul cu încetul însă, situația sa
nitară s-a schimbat. Astfel, în 1952, 
am ajuns la concluzia că trebuie să 
lărgim raza noastră de acțiune, să 
acordăm un ajutor sporit guvernelor 
membre, să adaptăm programul nos
tru necesităților celui de-al cincilea 
deceniu. Astfel am ajuns la conclu
zia că problemele prioritare trebuie 
stabilite de guverne, iar sarcina 
noastră era de a le ajuta în acele 
domenii în care ele nu dispuneau de 
suficiente mijloace.

în al doilea deceniu al existenței 
noastre au apărut multe probleme 
noi, pe care mai înainte nici nu le 
puteam întrezări. Studiul cancerului, 
al imunologiei, geneticei, reproduce
rii umane — nu sînt decît cîteva 
exemple din atîtea altele care s-ar 
putea cita. O nouă divizie — care 
se va ocupa de epidemiologie — își 
va începe foarte curînd activitatea. 
De asemenea, ne gîndim foarte se

rios la posibilitatea ajutorării țărilor 
în privința introducerii electronicii 
în medicină. Aceasta este — în cîte
va cuvinte — panorama dezvoltării 
care ne apare în urma cuceririlor 
științei.

La răscrucea în care ne aflăm, 
trebuie să vorbim puțin și despre 
importanta schimbare politică inter
venită în activitatea noastră. In pri
mul deceniu nu aveam decît 53 de 
membri. în 1968 avem 129 de

exigențele lor sporesc, în momentul 
în care devin membre ale Organi
zației.

întrebarea care ni se pune acum 
este : ce ne rezervă viitorul ? Și — 
trebuie să recunoaștem — proble
mele sănătății în lume nu sînt, azi, 
deloc mai puțin complexe ca în tre
cut. în primul rînd trebuie înlătu
rată una dintre marile dificultăți pe 
care le avem de înfruntat: lipsa de 
cadre medicale.

O. M. S.
membri, respectiv 126 membri, și 
3 asociați. Bineînțeles, decolo
nizarea a jucat un mare rol 
în obținerea acestor rezultate. în 
1948, Africa era reprezentată nu
mai de... două state membre. în 
1958 erau doar 5. în zilele noastre, 
numărul lor s-a ridicat la 31 ! Și nu 
trebuie să uităm că fiecare membru 
nou aduce cu sine o nouă serie de 
probleme. Cu atît mai importante, 
cu cît ele diferă mult de cele pe 
care le puneau primele noastre state 
membre. Toate aceste noi state au 
nevoie de mai mult, necesitățile și

Dezvoltarea imunologiei și a teh
nicilor de transplantare a organelor 
ne-a permis să procedăm — în ul
tima vreme — la grefe care nu pu
teau fi visate în trecut. Cred că în 
anii care vor urma vom obține noi 
cunoștințe în acest domeniu. Actual
mente se poartă discuții aprinse a- 
supra aspectelor etice ale transplan
tării de organe. Cred că n-ar trebui 
să se adopte atitudini pripite, că 
datoria medicilor este de a studia cît 
mai repede cu putință această pro
blemă, pentru a oferi umanității pro
pria noastră poziție. Trebuie ținut 
seama de faptul că reușita acestor

experiențe reclamă resurse finan
ciare de care nu toate statele dis
pun. Pe de altă parte, în multe țări 
problemele care apar ca fiind foar
te importante pentru indivizi nu sînt 
totuși importante pentru întreaga 
societate. Rezultatele obținute în 
anii care vor urma vor fi deosebit 
de însemnate pentru mase din ce în 
ce mai largi, ca și pentru cadrele 
medicale din întreaga lume.

O altă problemă cu caracter de 
urgență este aceea a epidemiologiei 
cancerului în lume. Sperăm ca, o 
dată cu dezvoltarea Centrului de la 
Lyon, să apară condițiile necesare 
pentru lărgirea pe scară internațio
nală a studiilor în acest domeniu. 
Centrul ar putea invita cercetători 
din mai multe țări, pentru a-i ajuta 
să-și lărgească orizontul cunoștințe
lor. Multe dintre problemele legate 
de studiul cancerului rămîn în sar
cina noastră, în cadrul efortului pe 
care O.M.S. îl face pentru standar
dizarea nomenclaturii diagnosticelor. 
Este greu să-i faci pe medici să 
vorbească aceeași limbă. Pentru a- 
ceasta este nevoie de timp, aș putea 
spune chiar de ani. Sarcina noastră 
este de a găsi și de a introduce 
diagnostice standardizate, care să 
poată fi înțelese de toți medicii din 
lume. Aceasta am făcut în domeniul 
cancerului buzelor, unde am elabo
rat o listă de diagnostice în patru 
limbi, listă care poate servi tuturor 
specialiștilor din lume, permițîndu-le 
în același timp să cunoască termino
logia folosită de colegii lor.

în prezent, ne pregătim să publi

cam aite liste. Astiei vom avea po
sibilitatea de a obține date statistice R 
mai complete cu privire la catego- I 
riile de cancer care apar în lume. I 
Aceste date sînt deosebit de impor- _ 
tante pentru studiile comparative B 
necesare.

In sfîrșit, un capitol special al ac
tivității și preocupărilor noastre este H 
acela al sănătății în țările în curs I 
de dezvoltare. După părerea mea, B 
O.M.S. trebuie să acorde asistență _ 
acestor țări în domeniile în care are | 
deja o oarecare experiență. Mă re- | 
fer la eradicarea malariei, a bolilor 
transmisibile, oncocercozei, bolilor B 
venerice etc. Dar nu trebuie să ui- B 
tăm că în fața noastră apar și ter- R 
meni străini medicinei. Astfel, în ■ 
unele țări întîlnim elemente de în- | 
stabilitate internă, războaie, care ne B 
împiedică să ducem la bun sfîrșit _ 
campaniile internaționale de eradi- B 
care a bolilor infecțioase.

Problema nr. 1 rămîne însă aceea “ 
a cadrelor. Specialiștii străini nu H 
pot decît să ajute la formarea ca- B 
drelor naționale, dar nu li se pot B 
substitui. Iar formarea de cadre pen- ■> 
tru țările în curs de dezvoltare tre- | 
buie concepută în raport cu necesi- B 
tățile acestor țări și nu prin aplica
rea mecanică a unor metode vala- H 
bile pentru alte regiuni, cu alt nivel B 
de dezvoltare a științei și cu alte ■ 
infrastructuri sanitare. Dacă vrem ■ 
să urmărim o politică înțeleaptă, in- B 
vestiția cea mai valoroasă este aceea | 
care ar avea drept consecință crea
rea cadrelor naționale în țările cele R 
mai amenințate pe planul sănătății. B

tul a 11 zile de consultări ex-mi- 
nistrul nu a putut însă să declare 
decît că „în rîndul conducerii ce
lor trei partide există un consens 
unanim asupra necesității de a se 
găsi o soluție rapidă și durabilă 
în ce privește relațiile dintre cele 
două comunități lingvistice șl că 
orice formație guvernamentală tre
buie să pună pe prim plan toc
mai această chestiune'.

Consensul se limita deci doar la 
dorința de a găsi o soluție. In 
momentul în care s-a pus proble
ma căutării acesteia părerile s-au 
împărțit. In timp ce președinții 
partidelor social-creștin și liberal 
acceptau să discute cu „informa
torul', președintele partidului so
cialist, Leo Collard a declarat că 
dorește să negocieze direct cu 
„formatorul', adică cu persoana 
însărcinată nu cu misiunea de in
formare, ci chiar cu formarea gu
vernului. In această situație d'Al
cantara a considerat util să re
nunțe la misiunea sa. Cîteva zile 
mai tîrziu, venind în întîmpinarea 
dorinței Iul Collard, regele l-a de
semnat pe acesta drept „forma
tor*.

Prima acțiune întreprinsă de 
Collard în misiunea sa a fost a- 
ceea de a renunța la formula tri
partită ; el și-a anunțat hotărîrea 
de a încerca să pună pe picioare 
un guvem de coaliție cu partidul 
social-creștin. Dacă încercarea 
reușește, socialiștii vor reve
ni la putere după ce doi 
ani au stat pe băncile opozi
ției. Deși în alegeri ambele partide 
au pierdut locuri — social-creștinii 
8 și socialiștii 6 — numărul total 
de 129 de mandate pe care-l de
țin în actualul parlament, compus 
din 212 deputați, le asigură majori
tatea. Un asemenea calcul exclu
de, firește, disensiunile existente 
în rîndul celor două partide dez
binate, după cum se știe, ca ur
mare a disputelor lingvistice din 
țară în aripa flamandă șl cea va
lonă.

Primele contacte între pre
ședinții celor două partide au 
dus, după cum informează presa, 
doar la un acord general și anu
me acela că guvernul nu va putea 
fi constituit decît în momentul în 
care va fi stabilită baza unui pro
gram. „Dar aceasta — scrie „Le 
Monde* — este obstacolul cel mai 
greu de trecut'. In scopul de a 
trece peste asemenea obstacole 
socialiștii propun ca problemele 
delicate, mai ales cele referitoare 
la disputele lingvistice, să fie în
credințate, într-o primă fază, par
lamentului. Social-creștinii susțin, 
din contra, că declarația guvernu
lui trebuie să fixeze liniile soluțio
nării problemelor lingvistice.

Ultimele știri transmise din 
Bruxelles relevă că „formatorul* 
n-a putut ralia pînă în prezent la 
punctele sale de vedere pe social- 
creștini. „De două săptămîni caut 
un dialog — a declarat Collard — 
dar pînă acum a trebuit să mă 
mulțumesc cu un monolog*. Din 
această declarație, apreciată de 
observatori drept „un avertisment 
dat social-creștinilor', unele ziare 
au tras chiar concluzia că preșe
dintele partidului socialist este pe 
punctul de a renunța la misiunea 
sa . Indiferent de aceasta, în ca
pitala belgiană există impresia că 
actuala criză se mai poate pre
lungi multe săptămîni.

Radu BOGDAN
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anAutoritățile spaniole 
hotărît ca, începînd de la 6 
mai, să închidă frontiera teres
tră cu Gibraltarul oricărui tra
fic cu excepția muncitorilor spa
nioli care lucrează în această 
colonie britanică și a populației 
civile din Gibraltar, care vor ob
ține permise speciale de trecere, 
se spune într-un comunicat dat 
publicității de Ministerul de Ex
terne al Spaniei. Măsura res
trictivă la care recurge Spania 
coincide cu începerea luni la 
Londra a conferinței constituțio
nale a GibraltaruluL

Lulgl Longo, secretar 
neral al P.C. Italian a sosit 
minică la Praga într-o vizită de 
prietenie. (C.T.K.).

ge- 
du-

Manifeste cu caracter 
antiguvernamental au fost 
difuzate sîmbătă în orașul grec 
Salonic. Organizatorii acestei ac
țiuni au reușit să lipească ma
nifeste pe zidurile clădirilor, pe 
vitrinele magazinelor, și chiar pe, 
automobile. Din surse bine in-| 
formate s-a aflat că în ziua pre
cedentă poliția locală a operat 
numeroase arestări. (A.F.P.).

•ft
O nouă grupare politică 

„Partidul politic radical", a fost 
creată în Olanda de dizidenții 
Partidului popular catolic. Aces
tui partid i s-au raliat și dizi- 
denții din partidele protestante. 
Noul partid preconizează noi a- 
legeri legislative, precum și o a- 
lianță cu partidele de tendință 
progresistă.

Pacientul Everett Clair 
Thomas, (fotografia de mai 
jos), căruia i s-a efectuat 
vineri la spitalul St. Luke (S.U.A.) 
o operație de transplantare a 
inimii, respiră acum fără nici un 
ajutor mecanic și se hrănește 
deja pe cale bucală. Chirurgii 
care au efectuat operația sub 
conducerea dr. Denton Cooley,

s-au declarat pentru moment 
foarte optimiști. Pe de altă 
parte din Londra se anunță că 
starea sănătății lui Frederick 
West, în vîrstă de 45 de ani, 
căruia i s-a grefat inima vineri 
la Spitalul național de cardio
logie din Londra, este excelen
tă. West este „un pacient docil 
deși foarte vioi, iar circulația 
sîngelui este stabilă".

Președintele Turciei, 
Cevdet Sunay, încheindu-și vi
zita oficială de 5 zile în Afga
nistan, a părăsit duminică Ka
bulul, plecînd spre patrie. In 
timpul vizitei sale la Kabul, pre
ședintele Sunay a avut întreve
deri cu regele Afganistanului, 
Zahir Khan Șah, și cu alte ofi
cialități afgane, în cursul cărora 
au fost examinate o serie de 
aspecte ale situației internaționa
le, precum și probleme ale dez
voltării relațiilor bilaterale.

Prima expoziție Inter
națională a cărții africa
ne a fost inaugurată duminică, 
la Yaounde. „Istoria africană, et
nografia africană, literatura afri
cană, — tradițională și contem
porană — iată cele trei teme pe 
care le-am ales pentru această 
expoziție", a subliniat în cuvîn- 
tarea ținută la deschidere pre
ședintele Camerunului.

Adoptarea unor măsuri 
administrative împotriva 
muncitorilor și funcționarilor ca
re au participat la greva din 
25 aprilie, a fost hotărîtă de Mi
nisterul poștelor din Japonia, 
precum și Corporația de tele
foane și telegraf. Ele vor afec
ta 4150 de salariați, care vor 
primi timp de trei luni salarii 
reduse.

Noi cutremure de pă- 
inînt au fost înregistrate în re
giunea de nord-vest a Iranului, 
în apropierea 
Mai 
fost 
date 
niți.

orașului Makou. 
multe clădiri din oraș au 

avariate. Potrivit primelor 
s-au înregistrat morți și ră-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „ScînteU". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorli din întreprinderi șl instituții. Tiparul : Combinatul poligrafic Casa Sclntell


