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NCIPIAUTATEA ÎN
COLECTIVĂ

Experiența bogată a organizațiilor 
noastre de partid, obiectivele lor cali
tativ superioare sintetizate în docu
mentele Congresului al IX-lea al P.C.R., 
ale Conferinței Naționale și ale ple
narei din aprilie 1968 a C.C. al 
P.C.R. relevă în mod pregnant necesi
tatea statornicirii în toate verigile 
muncii de partid a unui climat de 
efervescență creatoare, de confruntare 
liberă a opiniilor, strîns legat de pro
movarea unui spirit de muncă cole
gial, a atitudinii tovărășești, princi
piale.

Din practica muncii noastre, am 
desprins concluzia că atmosfera colec
tivă, relațiile de încredere reciprocă, 
facilitează schimbul de păreri, adop
tarea unor măsuri temeinic funda
mentate, condiționează amplificarea 
eficienței întregii noastre activități. 
Bineînțeles, cadrul în care se poate 
manifesta un asemenea stil de muncă 
trebuie să se caracterizeze printr-o 
înaltă principialitate partinică, intran
sigență față de lipsuri, exigență față de 
nivelul înfăptuirii sarcinilor. Tocmai în 
felul acesta au posibilitatea organiza
țiile de partid să soluționeze în mod 
competent problemele complexe pe 
care le ridică actualul stadiu de dez
voltare a societății noastre.

Atmosfera tovărășească, încetățe- 
nirea spiritului colegial, stimularea cri
ticii și autocriticii fac șă crească presti
giul și autoritatea organelor și organi
zațiilor de partid, a membrilor de 
partid. Împletirea colegialității, a rela
țiilor tovărășești cu principialitatea 
partinică, cu intransigența împotriva 
lipsurilor de orice natură exclude 
lipsa de tact, tendința unora 
de a-și impune cu orice preț punctul 
de vedere, abuzul de autoritate care 
înlătură posibilitatea schimbului de 
păreri. Mai întîlnim încă — și de ce 
să nu recunoaștem, cazurile riu 
sînt rare — tovarăși cu munci de răs
pundere, prețuiți pentru capacitatea 
și competența lor, dar deloc prețuiți 
pentru deprinderea de a jigni oamenii, 
de a bate cu pumnul în masă, de a 
considera că funcția pe care o înde
plinesc ar putea justifica măsuri subiec
tive, arbitrare. în asemenea cazuri se 
ajunge la relații încordate, care frâ
nează inițiativa și energia oamenilor, 
progresul activității. Este, între altele, 

(Cazul tovarășului Aurel Prisăcan, in
structor al comitetului județean, care, 
nesocotind repetatele critici ce i s-au 
adus, nu știe să țină seama de 
părerea oamenilor cu care lucrează, 
caută să-și impună voința într-un a- 
eemenea stil.

Trebuie arătat, în această ordine de 
îdei, că rezultatele valoroase obținute 
de colectivul Muzeului „Delta Dună
rii" ar fi fără îndoială mult mai mari 
dacă tovarășul Simion Gavrilă, direc
torul muzeului, nu ar fi înlocuit tac
tul, respectul și grija față de oameni, 
esențiale în munca unui cadru 
conducere, cu metode brutale, de 
mandă, ale unui om care „le știe 
toate" și nu are nevoie de sfatul 
mănui.

Nu e mai puțin adevărat însă

de 
co
pe
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Nu e mai puțin adevărat însă că 
uneori întîlnim manifestări diametral 
opuse, dar tot atît de dăunătoare. în 
unele organe' și organizații de partid 
și de stat sau unități economice se dă 
o interpretare denaturată spiritului to
vărășesc de muncă. în locul atitudinii 
partinice, exigente față de neajunsuri 
și lipsuri, se fac eforturi pentru mini
malizarea efectului acestora, se caută 
motivări „obiective". De regulă, astfel 
de practici sînt prezentate ca urmă
rind, chipurile, să evite... descurajarea, 
demobilizarea, discreditarea oamenilor, 
în fapt însă ele duc la perpetuarea și 
agravarea neajunsurilor.

Așa s-au petrecut lucrurile la Di
recția agricolă județeană unde, deși 
s-a discutat în nenumărate rînduri 
măsurile ce trebuie luate pentru extin
derea suprafețelor irigate, depistarea 
altor terenuri ș.a., nu s-a acționat 
energic pentru realizarea obiectivelor 
Îiropuse, s-a tărăgănat asigurarea uti- 
ajelor și instalațiilor necesare irigării 

unor suprafețe întinse. Atît la Direc
ția agricolă județeană, cît și la Uniu
nea județeană a cooperativelor agricole 
de producție exigența și combativita-
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Teodor COMAN, 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliului 

popular judejean provizoriu Tulcea

tea față de lipsuri au fost înlocuita 
prin îngăduință reciprocă. A fost ne
voie de intervenția energică a comi
tetului județean de partid pentru a 
aduce lucrurile pe făgaș normal, fără 
a putea evita în totalitate efectele 
nocive ale acestei practici.

Asemenea cazuri scot în evidență 
necesitatea de a sublinia răspicat că 
nu poate fi îngăduit ca, sub pretextul 
cultivării relațiilor colegiale și a unui 
climat tovărășesc, să fie tolerate și 
camuflate neajunsurile, să nu fie trași 
la răspundere cei care răspund de ele. 
Dacă la I.A.S. Chilia și Ghecet se 
înregistrează pierderi considerabile, a- 
ceasta se datorește în bună măsură 
lipsei unei atitudini ferme a comitete
lor de partid respective, în activitatea 
cărora principialitatea partinică a fost 
înlocuită cu tămîierea ți cocoloșirea 
lipsurilor.

Dialog
în eter
Reportaj din radiostafia 

NAVROAA

Ascult, la primul ceas al zilei, 
o simfonie a depărtărilor, o mu
zică ciudată, monotonă pentru un 
neinifiat, dar plină de farmecul 
ineditului ; sunete cu intensități și 
rezonante diferite, ecouri de pe 
mări și oceane, răsunînd într-o ca- 
meră-scoică. Radiostafia Navrom- 
București a Direcției generale a 
navigației civile din Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale și Ae
riene. Viafa e concentrată aici în 
pulsații sonore, reverberații inter
ceptate de la mii de mile de pe 
toate meridianele globului, de la 
toate navele plecate sau în drum 
spre casă, vase la bordul cărora 
flutură pavilionul românesc.

Un om apasă pe buton și radio
grama poartă mesajul în aceeași 
clipă, anulînd orice distanță, reali- 
zînd legătura între noi și ei. Acest 
om cu puteri magice — Mihail 
Dinescu, șeful radiostafiei — m-a 
condus pe căi albastre cu dibăcie, 
cu farmecul celui veșnic îndrăgostit 
de mare. Sînt nave care pleacă 
pentru luni de zile și în acest timp 
legătura cu uscatul o fac ei — cei 
de la radiostafiile de coastă, de la 
stafia centrală. Dialog în eter... Un 
dialog de lucru, bărbătesc — pe 
măsura unei activifăfi grele și pline 
de o înaltă responsabilitate. Și nu 
lipsit, adesea, de note omenești 
particulare, emoționante.

MESAGERI PE CĂI ALBASTRE. 
Imaginea clasică pe care ne-o 
formasem despre marinar, solitarul 
suspendat între catarg și punte, aș- 
tepfînd cu înfrigurare să poafă 
striga „pămînf", cunoaște meta
morfozele timpului nostru. Înalta 
lui calificare își spune cuvîntul în 
procesul nou de desfășurare a 
unei munci care cere și obligă ti
nerea pasului cu tehnica zilelor 
noastre.

Ana BART

(Continuare In pag. a IlI-a)

Avem în Județul nostru organisme 
care au luat ființă relativ recent. Mulți 
din oamenii care muncesc în aceste 
colective noi sînt puțin cunoscuți de 
comitetul județean de partid, nu se 
cunosc bine nici între ei, au fost 
obișnuiți cu forme și metode de muncă 
deosebite. Avem datoria să-i ajutăm 
să-și însușească un stil de muncă a- 
decvat, eficient, impus și totodată în
lesnit de condițiile create prin, noua 
organizare administrativ-teritorială. Or
ganizațiile de partid militează cu 
perseverență în această privință, obțin 
rezultate rodnice. Așa, de pildă, la 
Inspectoratul școlar județean se ma
nifestă un spirit colegial, care permite 
să se acționeze cu inițiativă și ener
gie împotriva neajunsurilor ce se mai 
manifestă în procesul instructiv-educa- 
tiv din școlile județului nostru. Și 
șirul exemplelor ar putea continua.

Nu putem trece însă cu vederea 
faptul că chiar în activitatea unor or
gane de partid se vădesc tendințe de 
delăsare, lipsă de fermitate în solu
ționarea unor probleme de importanță 
majoră. Tov. Iacob Halciuc, secretar 
al Comitetului municipal de partid

(Continuare în pag. a Il-a)

Combinatul de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț — vedere panoramici (Foto : Gh. Vințiîă)

RĂMiNEi URMĂ
CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE

înfăptuirea amplului program de 
, dezvoltare a învățământului de toate 

gradele din țara noastră, preconizat 
de partid, implică lărgirea și con
solidarea cadrului de desfășurare a 
procesului instructiv-educativ, crea
rea condițiilor optime de pregătire 
și educare a tinerei generații. în 
acest context, tradiționalele pregă
tiri pentru deschiderea anului șco
lar, realizarea la timp a noilor con
strucții de școli planificate căpătă 
semnificații deosebite. în toamna 
aceasta, după cum se știe, va în
cepe practic cuprinderea în școli a 
copiilor începînd de la vîrsta de 6 
ani. în acest scop au fost alocate 
fonduri suplimentare pentru amena
jarea de săli de clasă, de 60 milioane 
lei. Totodată, se vor iniția și pregătiri 
pentru generalizarea învățămîntulul 
obligatoriu de 10 ani — moment im
portant pe drumul ascendent al școlii 
românești.

Corespunzător cerințelor actuale ale 
lărgirii și modernizării învățămîntu- 
lui nostru, anul acesta sînt prevăzute 
a fi construite școli noi cu 1983 săli 
de clasă. realizate din fonduri puse
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Cînd noul ajunge 
în labirintul 
inerției

A

In sprijinul 

[ucrârilor 

de irigații

Colectivul uzinei „Indepen- 
dența'-Sibiu a hotărît să li
vreze pînă la 30 iunie toate a- 
gregatele de pompe pentru 
irigații prevăzute pentru acest 
an, sprijinind astfel activitatea 
unităților agricole de comba
tere a secetei. în acest scop 
a fost reorganizat procesul de 
producție la liniile de fabrica
ție din secțiile de prelucrare 
și montaj și au fost asigurate 
materiile prime necesare pro
ducției sporite. Totodată, a 
fost solicitat șl sprijinul între
prinderilor colaboratoare. Ca 
urmare, din cele 600 de agre
gate planificate a se executa 
pînă la sfîrșitul anului, 400 au 
fi fost expediate agriculturii. La 
celelalte se efectuează în pre
zent lucrări de montaj.

(Agerpres)

la dispoziție de stat, cît și cu con
tribuția voluntară a populației. Ter
men 
brie, 
brie 
late

de dare în folosință : 1 septem- 
urmînd ca pînă la 15 septem- 

noile clădiri să poată ti mobi- 
și amenajate pentru deschide-

raid-anchetă
rea cursurilor. Tinînd cont că sca
denta nu a prea îndepărtată, am a- 
dresat constructorilor și beneficiari
lor întrebarea : care este stadiul noi
lor construcții școlare ?

După cum am fost informați la 
Ministerul învățămîntului, ritmul 
de realizare a planului de con
strucții școlare nu este satisfăcă
tor. Ultima situație de ansamblu în
tocmită relevă că, la începutul lunii 
aprilie, din cele 1983 săli de clasă 
planificate, 585 erau neîncepute, 232 
se aflau abia ta fundații, la 772 se

Din ce în ce mal Izo
late, inerția în gîndire, 
închistarea în șabloane, 
teama de a acționa mai 
apar uneori, mutilînd 
idei creatoare, stînje- 
nind procesul firesc de 
asimilare a noului.

Acum cîteva luni, con- 
tabilul-șef al unei între
prinderi din Ploiești 
(de ce tocmai contabilul 
șef ? !) a prezentat în 
fața șefilor de servicii 
și secții măsurile care 
vor fi luate în cadrul 
acțiunii de organizare 
științifică a producției 
și a muncii. însă, ori- 
cît ăr părea de ciudat, 
măsurile anunțate se 
reduceau la mici ,modi
ficări administrative, la 
schimbări pe ici pe colo 
ale unor reguli de mul
tă vreme încetățenite și 
la reactualizarea unor 
obiective din vechiul 
plan de măsuri tehni- 
co-organizatorice ; se 
desființau cu această 
ocazie două servicii : 
tehnic și producție (!) 
iar personalul lor era 
împărțit, cu răspunderi 
cu tot, la alte secții; 
se treceau în producție 
două femei de serviciu 
și se fixa un nou pro
gram de audiențe al 
conducerii întreprinde
rii.

N-a trecut mult și re
întoarcerea la vechiul 
curs al lucrurilor a fost 
totală. Salariatii s-au 
ocupat mai departe de 
planul de producție ce 
trebuia realizat în ace
leași condiții în care 
organizarea era departe 
de a fl perfectă, au con
tinuat artificiile de res
tructurare a planului 
la fiecare trimestru și 
lună, directorul și Ingi
nerul șef au muncit 
în același stil...

Rezultatul după șase 
luni: s-au reconstituit 
serviciile desființate, 
schema a crescut cu pa
tru tehnicieni și trei 

contabili, rezultatele în 
producție nu sînt mal 
bune ca acelea de a- 
cum 5—6 ani, sistemul 
muncii în asalt la sfîr- 
șitul perioadelor de ra
portare a planului a 
rămas „pe poziții’“. în 
fine, la director nu se 
mai poate intra decît o 
dată la două zile, chiar 
dacă problemele ce ar

opinii
trebui să le rezolve sînt 
absolut urgente ; o hîr- 
tie semnată înainte de 
două persoane poartă 
acum patru iscălituri.

Lăsînd la o parte as
pectul hazliu, dar atît 
de real, al celor întîm- 
plate și fără a avea cea 
mai mică intenție de a 
generaliza trăsăturile u- 
nor cazuri izolate, tre
buie să remarcăm că 
apar unele aspecte „ca- 
muflate11 de imobilism 
în valorificarea ideilor 
noi, că fenomenul ce-1 
denumim cu tonul cel 
mai blind inerție poate 
avea urmări nefaste 
compromițînd însemna
te valori materiale șl 
morale.

Ar fi inutil să se mal 
sublinieze că acțiunea 
de organizare științifică 
a muncii, producției și 
conducerii este o nece
sitate obiectivă a pro
cesului de dezvoltare a 
economiei noastre, im- 
punînd eforturi crea
toare de care sînt ca
pabile și pe care le de
pun colectivele atrase 
în căutări inovatoare. 
Nefiind un scop în sine, 
ci rezultatul unui șir de 
acumulări cantitative 
ale unor imense resurse 
de energie umană care 
trebuie competent va

efectuau lucrările de zidărie, la 387 
lucrările de finisaj, iar numai 7 erau 
gata terminate. De remarcat că, din 
obiectivele neîncepute, 223 săli de 
clasă erau dintre cele ce vor fi exe
cutate din fonduri centrale, a căror 
finanțare a fost efectuată din timp, 
în fruntea celor... rămași în urmă : 
constructorii din județele Vran- 
cea, Mehedinți, Galați, Hune
doara, Iași, Caraș-Severin, Brașov, 
Suceava, Sibiu, unde o bună parte 
a obiectivelor planificate se află 
abia la fundații. Nu e mai pu
țin adevărat că există și locuri 
unde stadiul lucrărilor este mai a- 
vansat Poate fi menționat în acest 
sens municipiul București, unde 
cele 106 noi săli de clasă se află 
la zidărie sau la stadiul de finisaj, 
precum și județele Argeș, Ba
cău, Bihor, Cluj, Maramureș, Mureș, 
Satu Mare, unde Ia toate obiectivele 
ce vor fi înălțate din fonduri centrale 
se fac lucrările de zidărie.

Analiza situației de pe teren de
notă în continuare o serioasă rămîne- 
re în urmă în îndeplinirea unor obi
ective principale privitoare la asigu
rarea condițiilor necesare pentru des
chiderea viitorului an școlar. Defi
ciențele semnalate oglindesc, de fapt, 
carențe mai vechi, prezente și în alți 
ani în activitatea de construcții șco
lare. Așa cum s-a semnalat în mai 
multe rînduri și în paginile ziarului 
nostru, aproape în fiecare an șantie
rele se deschid cu mare întîrziere, 
după foarte multe insistențe, asigura
rea documentației, a materialelor de 
construcții și a forței de muncă este 
făcută neritmic, cu prea multe in
termitențe. Toate acestea denotă evi
dent o gravă lipsă de preocupare din 
partea consiliilor populare județene. 
Deși planul de investiții pe anul în 
curs s-a comunicat de la sfîrșitul anu
lui trecut, nici pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie în multe locuri n-au fost gă
site modalități de impulsionare a lu
crărilor, nu s-a dat construcțiilor șco-

F. DINULESCU, I. P1TICU 
M. CORCACI, R. APOSTOL

(Continuare în pag. a IlI-a) 

lorificate, e lesne de în
țeles că organizarea 
științifică este un pro
ces de continuitate, o 
manifestare a personali
tății unui colectiv de 
muncă, cartea de vizită 
a capacităților sale de 
inteligență și acțiune.

De aceea restrînge- 
rea acțiunii la cadrul 
strimt al circularei ve
nite de sus, interpreta
rea ei formală, birocra
tică — precum în exem
plul citat mai înainte 
— nu numai că schilo
dește o idee, dar este 
păgubitoare economic. 
Cum apar astfel de 
cazuri ?

Cineva spunea că șl 
profesioniștii mai au 
manifestări de diletan
tism. Diletantismul in 
conducerea producției 
de bunuri materiale nu 
poate fi motivat. Nedo
ritul diletantism al u- 
nora, silința de a execu
ta îndatoririle de ser
viciu exclusiv pentru 
că trebuie, pentru că 
iau salariu, pentru că 
vor să avanseze, șe în
depărtează de etica 
muncii în societatea 
noastră. Toate ar fi ier
tate dacă s-ar compro
mite numai niște indi
vizi, dar acești oameni 
dispun adesea de mi
lioanele încredințate 
lor de întregul popor. 
Nevalorificarea și, mal 
grav, irosirea lor repre
zintă pagube aduse co
lectivității. în acest 
sens trebuie spus că 
„rezultatul" Imediat (a 
cărui „strălucire" dis
pare subit la o analiză 
atentă) constituie, în 
fond, o pagubă. A obți
ne un „cîștig* nu numai 
Iluzoriu, dar șl provi
zoriu (deoarece timpul

Ing. Radu George 
N1CULESCU

(Continuare 
în pag. a n-a)

Colaborarea 
româno-frunceiă — 

factor activ 
a! progresului și păcii

O prietenie trainică, cu puternica 
tradiții istorice, cu importante po
sibilități și perspective de dezvol
tare spre binele celor două națiuni, 
al securității și progresului în Eu
ropa și în lume — iată concluzia pe 
care_ o impune pregnant întreaga 
desfășurare a vizitei pe care pre
ședintele Franței, generalul de 
Gaulle, a făcut-o în România, la 
invitația președintelui Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această vizită, convor
birile pe care le-a prilejuit între 
cei doi șefi de state, între repre
zentanții celor două guverne s-au 
dovedit deosebit de rodnice pentru 
evoluția pe o linie mereu ascen
dentă a prieteniei româno-france- 
ze, a colaborării lor atît pe planul 
relațiilor bilaterale, cît și pe arena 
mondială, în eforturile pentru pa
cea și, progresul omenirii.

In tot timpul cît s-au găsit în 
România, în Capitala țării, ca și în 
orașele în care s-au oprit — Cra
iova, Slatina, Pitești, Tîrgoviște, 
Ploiești — pe drumurile străbă
tute de convoiul oficial, la Marea 
Adunare Națională, la Universitate, 
în adunările populare care s-au ți
nut, pretutindeni, distinșii oaspeți 
francezi s-au bucurat de o primire 
caldă, entuziastă. In aceasta și-a 
găsit o viguroasă expresie vitalita
tea sentimentelor de amiciție, stimă 
și simpatie pe care cele două po
poare le nutresc unul față de celă
lalt, precum și considerația față 
de președintele de Gaulle, eminent 
om de stat, personalitate proemi
nentă a vieții publice franceze și 
internaționale.

In cursul vizitei, înalții oaspeți 
francezi au avut ocazia să ia con
tact cu viața de astăzi a poporului 
român, să cunoască nemijlocit as
pecte semnificative din vasta operă 
constructivă pe care el o desfășoară, 
din munca sa entuziastă pentru în
făptuirea politicii partidului și sta
tului, pentru înălțarea patriei so
cialiste pe noi culmi de progres și 
civilizație, năzuințele și preocupă
rile sale de a trăi în pace cu cele
lalte popoare, de a contribui activ 
la asigurarea securității și progresu
lui întregii omeniri. Toate acestea 
au făcut asupra oaspeților o profun
dă impresie și s-au bucurat de deo
sebita lor apreciere. „Franța — a 
spus președintele de Gaulle la adu
narea populară de la Craiova — iu
bește și stimează România, și datori
tă prezentului, adică, o repet, o Ro
mânie stăpînă pe soarta ei, o Româ
nie care își are destinul în propriile 
mîini, o Românie care înaintează 
spre progres, o Românie pe care 
țara ce o reprezint simte că poate 
astăzi să conteze. Cum să nu am 
deplină încredere în țara dumnea
voastră, cînd văd mulțimea dum
neavoastră, imensă, înflăcărată,

activi 
TINEREȘTI 
Peste 40 000 de tineri din 

județele Buzău, Prahova ți 
Dîmbovița au participat ieri 
la diferite acțiuni de muncă 
patriotică. In municipiul 
Ploiești, principalele acțiuni an 
fost organizate in parcurile 
din apropiere — Bucov și 
Păulești. Numeroși tineri , 
dîmbovițeni — muncitori și 
elevi — au ieșit pe șantierele 
muncii patriotice din parcu
rile orașelor Tîrgovițte, 
Găiești, Titu și la bazele 
sportive Moreni, Pucioasa.

Șl in județul Hunedoara 
au avut loc ieri numeroase 
acțiuni de muncă patriotică. 
Sute de tineri din Geoagiu, 
Căstău și Ilia au participat 
la săpatul șanțurilor pentru 
irigat pe terenurile coopera
tivelor de producție din a- 
ceste localități și la plantat 
de răsaduri în grădinile de 
legume. La Deva, tinerii au 
lucrat la amenajarea bazei 
sportive de la poalele cetății.

Aproximativ 5 000 de tineri 
din orașul Satu Mare, orga
nizați in brigăzi de muncă 
patriotică, au început ieri a- 
menajarea unul mare parc 
sportiv. ,__ _

Siutghiol, a acut loo ieri dimi
neață o interesantă manifestare 
organizată in întâmpinarea ^Zilei 
pionierilor": desfășurarea primei 
ediții a mitingului aviatic și nau
tic al pionierilor și școlarilor, 
inițiat de Consiliul județean 
Constanța al organizației pionie
rilor. La concursuri au participat 
pionieri și școlari din mai multe 
județe, cu diferite tipuri de 
aero-racheto-modele ți navomo- 
dele construite de ei in cadrul 
cercurilor pe care le frecventea
ză. Câștigătorilor le-au fost atri
buite premii în materiale și mo
torașe necesare activității lor vii
toare în domeniile respective.

(Agerprea)

unită și adunată Ia un loc, cînd se 
văd, așa cum am văzut noi azi- 
dimineață, realizările moderne pe 
care le înfăptuiți, cînd am văzut 
uzina „Electroputere", cînd am vă
zut Combinatul chimic, cînd am vă
zut Centrala electrică". In plus, vi-, 
zitarea unor obiective — întruchi
pare a colaborării economice dintre 
România și Franța, dintre țara noas
tră și alte țări — a scos în evidență 
utilitatea și rodnicia orientării spre 
extinderea cooperării reciproc a- 
vantajoase dintre țări, Indiferent 
de orânduirea social-politică.

Discuțiile dintre cei doi șefi de 
state care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate — au dat 
posibilitatea să se constate, cu sa
tisfacție — așa cum se afirmă în 
Declarația româno-franceză — că 
relațiile româno-franceze cunosc o 
dezvoltare continuă; aceasta s-a 
concretizat în intensificarea con
tactelor între reprezentanții celor 
două țări, în creșterea constantă a 
schimburilor comerciale și cultu
rale. însuflețiți de dorința și hotă
rârea de a fructifica și dezvolta ceea 
ce s-a realizat pînă în prezent, con
ducătorii celor două state au apre
ciat că există toate condițiile pentru 
lărgirea și intensificarea, în anii 
viitori, a cooperării româno-fran
ceze pe măsura posibilităților cres- 
cînde pe care le oferă nivelul indus
triei și tehnicii franceze, ca și po
tențialul economic în plină dezvol
tare al României. In acest sens, cele 
două guverne și-au exprimat dorin
ța de a căuta mijloace menite să 
diversifice schimburile comerciale 
în vederea dezvoltării lor echilibra
te. Totodată, ele își propun să in
tensifice, în baza acordului din 
1967, cooperarea economică șl in
dustrială, îndeosebi în domeniile in
dustriei chimice și mecanice, elec
tronicii, construcțiilor navale, în 
tehnica irigațiilor, precum și în ceea 
ce privește folosirea în scopuri paș
nice a energiei nucleare.

în vederea extinderii cooperării 
pe plan științific și tehnic, cele două 
țări vor facilita schimburile de pro
fesori, savanți și tehnicieni, reali
zarea de cercetări comune, coope
rarea între instituțiile lor științifice. 
Hotărârea de a se crea o comisie 
de cooperare româno-franceză are 
drept scop să asigure urmărirea 
cu regularitate a executării acor
durilor în vigoare și căutarea de 

noi posibilități de cooperare.
In scopul lărgirii schimburilor 

de valori culturale, care au o veche 
tradiție și sînt favorizate de afini
tățile de limbă și cultură, s-a con
venit să se intensifice contactele în
tre savanți, scriitori, artiști, să se 
asigure aplicarea acordurilor de co

lon FINTINARU

(Continuare in pag. a lV-a)
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CARNET PLASTIC

Vasile Valentina
Kazar Baștină

Organizator lucid al coresponden
țelor plastice semnificative, in stare 
să evoce desfășurările intelectuale și 
emotive ale omului în relația sa cu 
lumea exterioară, Vasile Kazar — 
prin recenta expoziție deschisă în 
sala Dalles — demonstrează o dată 
mai mult prezența unei personalități 
care și-a definit coordonatele. Cele 
douăzeci de desene în tuș expuse 
solicită privitorul să descopere suc
cesiv universuri complexe și bogat 
sugestive.

Cu ajutorul liniei subtile șl deli
cate a peniței, artistul recreează o 
lume fantastică ce figurează ideile 
și meditațiile sale, cristalizîndu-i 
gîndurile și observațiile. Asociind e- 
vocarea realistă stilizării lucide, lu
crările Iui Vasile Kazar surprind cu 
ajutorul unor motive simbolice mo
mente semnificative ale vieții rurale.

Pornind de la oglindirea directă, 
concretă a datelor unei realități per
cepute nemijlocit, lucrări ca „Lău
tari la nuntă", „Descîntec", „Con
traste", „Cumpăna dimineții", „în
toarcerea fiului risipitor" etc., se ba
zează pe interpretări intelectual ima
ginative, pe transfigurări ale celor 
văzute și gindite.

Solicitarea rațională, esențială în 
aceste lucrări, se manifestă tocmai 
în faptul că artistul alege, subli
niază sau modifică elemente disper
sate, care, prin însăși simplitatea lor, 
pun în evidentă sensuri superioare. 
Intenția metaforică, ca și apropierea 
de literatura populară este, de altfel, 
subliniată de însuși titlul lucrărilor.

Imbinînd simbolul cu realitatea, 
Vasile Kazar transpune lumea bas
melor și a obiceiurilor din Vadul 
Izei. Artistul conferă energie și for
ță unor obiecte dintre cele mai e- 
terogene (linguri de lemn, melițe, 
furci, potcoave, ștergare, măști, ani
male și păsări de tot felul), în urmă
rirea unei viziuni ce depășește con
cretul.

Comuniunea cu tezaurul folcloric 
»e realizează în aceste lucrări mai 
ales pe planul motivelor, cu ajutorul 
cărora artistul încearcă să valorifice 
aspecte definitorii orizontului spiri
tual, specific maramureșan. Prepon
derența acordată imaginației și fan
tasticului, marea importanță acor
dată unor elemente mai mult știute 
și deduse mental, fac uneori mai 
greu comunicabile aceste imagini. 
Vasile Kazar folosește o grafie dife
rențiată, plină de vervă, cu variate 
și nuanțate raporturi între alb și 
negru. Din păcate, excesul de detalii 
— o adevărată manieră a graficia
nului — tulbură limpezimea con
strucției și deci a mesajului inten
ționat, care uneori se pierde.

Relevînd atît o unitate de concep
ție cît și o grafie personală, actuala 
expoziție este reunită sub 
nei investigații lipsite de 
unei lumi străvechi.

Sculptura gîndită pentru natură 
este de cele mai multe ori anihilată 
de spațiul strimt, insuficient și nepo
trivit luminat al sălilor de expoziții. 
Și este regretabil că gradina Casei 
ziariștilor și splendidul parc din ju
rul expoziției numismatice (unde a 
fost acum 2 ani expoziția lui Spiru 
Sâbiescu) nu au fost mai des ex
ploatate în acest sens. De aceea, des
chiderea expoziției Valentinei Boști- 
nă Ia Casa ziariștilor ne bucură și 
păstrăm speranța că ea va fi ur
mată și de altele. La prima expo
ziție personală, Valentina Boștină se 
înfățișează cu un ansamblu unitar 
de sculpturi cioplite cu îndemînare 
în piatră și lemn. Artista se simte 
atrasă de realitatea simplă, imediată 
de care reușește să se apropie cu 
înțelegere și căldură. O mică lucrare 
înfățișînd contopite chipul mamei și 
al copilului surprinde intensitatea 
sentimentului matern și comunică în 
același timp emoția artistei. O altă 
variantă pe aceeași temă a mater
nității este, de astă dată, o tenta
tivă de echilibrare a unor volume 
masive, de realizare a monumenta
lității dovedind efortul continuu al 
artistei în sensul perfecționării mij
loacelor de expresie. O frumoasă în
țelegere a formelor rotunde și un 
simț al îmbinării lor în construcții 
armonioase definesc seria nudurilor, 
în timp ce alte lucrări, probabil de 
dată mai recentă, tind spre geome- 
trizarea volumelor și ordonarea lor 
potrivit unor scheme compoziționale 
cu caracter decorativ. Această nouă 
modalitate de tratare a materiei se 
însoțește însă cu o excesivă diluare 
a expresivității figurilor. O încer
care de ieșire din acest impas este 
referirea uneia dintre figuri la „Cu
mințenia părointului" a lui Brâncuși, 
fără să putem vorbi însă de asimi
larea organică a lecției brâncușiene.

In încheiere, semnalăm prezenta 
în expoziție a unui nud de mici di
mensiuni înscris pe verticală, expri
mare plastică sobră și concisă care 
credem că ar putea constitui un 
punct de pornire pentru viitoare rea
lizări originale.

Ioana VLASIU

Redesco
I.

Marina

semnul u- 
retorism a

PREUTU

Colectivul Muzeului de artă al ju
dețului Prahova, cu sprijinul Comi
tetului județean de Cultură și artă, 
a întreprins o vastă muncă de cer
cetare și depistare de opere de artă 
în actualul județ. Rezultatul ? Numai 
în localitățile Bușteni și Sinaia au 
fost descoperite cincisprezece lucrări 
de artă aparținînd unora din cei mai 
de seamă reprezentanți ai picturii 
românești : Nicolae Tonitza, Theodor 
Pallady, Gh. Petrașcu, Stefan Po
pescu, Iosif Iser, Lucian Grigorescu 
etc.

FILARMONICA
DIN TG. MURES->

evoluție
Prezența pe scenele 

de concert ale Capita
lei a formațiilor muzi
cale din provincie, ini
țiativă lăudabilă ce su
portă anumite îmbună
tățiri 
ne-a 
concertul 
:lujene al 
favorabil 
întilnirea 
nica de stat din Tîrgu- 
Mureș într-un concert 
susținut la Ateneul 
Român avînd la pupi
tru pe dirijorul Remus 
Georgescu.

Ne reamintim cu plă
cere de ultima evoluție 
bucureșteană a orches
trei, de succesul repur
tat 
de 
ale 
ale

Un prim punct pozi
tiv l-a constituit acu
ratețea programului, 
echilibrat, neostentativ, 
evltînd facile succese 
de sală : o primă parte 
cu lucrări clasice (Mo
zart, Beethoven), 
zică contemporană 
partea a IT-a 
deanu. Bărtok).

In Simfonia 
în La major, K. 
de Mozart dirijorul 
orchestra au avut 
înfruntat dificultățile 
obișnuite ale/ muzicii 
de esență camerală : 
linii melodice descope
rite (în care puritatea 
intonațională și stilisti
că preced greutății®

organizatorice, 
prilejuit — după 

filarmonicii 
cărei ecou 

continuă — 
cu Filarmo-

atunci, precum și 
opiniile favorabile 

ascultătorilor și 
presei.

ma
in 

(Glo-

nr. 
V.

23,
201 

si 
de

pur tehnice), o maximă 
precizie ritmică și, mai 
ales, realizarea acelui 
spațiu sonor în care 
muzica să se desfășoare 
firesc. Deși 
intervenții 
(corni) sau 
laje (corzi), 
simfoniei a 
realizată, 
spontaneitatea și 
renta lipsă de efort pe 
care muzica 
vienez o reclamă 
fiecare dată, 
ar trebui să 
băm cîte 
chiar dintre 
bune, includ 
program de turneu lu
crări de Mozart ?... So
listul concertului nr. 4 
de Beethoven, pianistul 
Josef Palenicek, ne-a 
prezentat o versiune 
mai puțin fericită a lu
crării, punîndu-ne din 
nou în fața întrebării, 
pare-se. fără răspuns, 
a relației O.S.T.A. — 
interpret! străini, rela
ție din care atît orches
trele noastre cît și pu
blicul ies deseori dez
avantajați.

Prezentind în primă 
audiție bucureșteană 
una din ultimele com
poziții ale lui 
Glodeanu, 
(1967) pentru 
și o formație 
(pe versurile 
Mihai Negulescu) or
chestra ne-a dezvăluit 
aderența sa la muzica 
contemporană, nelipsită

n-au lipsit 
crispate 

mici deca- 
constructia 

fost bine 
reușindu-se 

apa-

clasicului 
de 

De altfel 
ne între- 
orchestre, 
cele mai 

intr-un

Liviu 
„Ulysse" 
soprană 

de cameră 
poetului

de dificultăți 
dar încărcată de 
suri.
țiuni 
care 
la o 
zare 
concizie formală ne-au 
relevat pe soprana Iu- 
lia Tozser, cu un tim
bru penetrant și deose
bit de muzicală, într-o 
interpretare ce s-a im
pus.

„Mandarinul miracu
los11 a fost, fără îndoia
lă. piesa de rezistență 
a concertului. Abordînd 
această pagină de vir
tuozitate orchestrală cu 
dezinvoltura și siguran
ța specifică marilor 
orchestre. Filarmonica 
de stat din Tîrgu-Mu- 
reș a reușit o interpre
tare dintre cele mai 
bune ale suitei barto- 
kiene. Demne de con
semnat, impecabilele 
solouri ale clarinetului 
și trombonului.

Gestica discretă 
sugestivă, impresionind 
prin siguranță și pre
cizie impune pe dirijo
rul Pvemus Georgescu 
— muzician de forma
ție complexă — ca pe 
unul din factorii sub
stanțiali în succesele 
orchestrei, în perma
nentul ei proces de au- 
todepășire, alături de 
atmosfera de seriozita
te și disciplină, de a- 
devărat climat muzical.

tehnice 
sen- 

Cele șapte sec- 
ale lucrării, în 

Glodeanu ajunge 
maximă esențiali- 
intonatională și

Mihai MOLDOVAN

și

» Actorii Teatrului de Btcrt din BacCtu au prezentat In premieră 
comedia „MICUL INFERN" de Mircea Ștefânescu. Spectacolul este 
pus în scenă de regizorul I. G. Rusu, iar scenografia este semnată 
de Adriana Leonescu.

o Teatrul „Țândâricâ" anunțâ, pentru 24 mal, premiera piesei 
„ȘORICELUL ȘI PÂPUȘA" de Alecu Popovici (regia — Ștefan Len- 
kisch. ; pdpuși — Ella Conovici; decoruri — Mioara Buescu ; muzica 
— V. Veselovschl).

teatrale (Urmare din pag. I)

seara

care și-a cu- 
spectatorului. 
mișcă firesc, 

familiar, se a-

cronica filmului

Depistarea lor n-a fost ușoară. S-au 
făcut investigații în depozite, ma
gazii, poduri, vile. Unele dintre lu
crări, poate cele mai importante, 
erau pe cale de a suferi degradări 
dacă nu .se intervenea la timp. O 
pînză de Pallady de mare calitate 
artistică reprezentînd un „Nud cu 
carte în fotoliu*1, un „Cap de copil'1 
de Tonitza, un Iser, un Petrașcu, un 
Lucian Grigorescu, bunăoară, au fost 
descoperite în depozitul I.R.S.B.C.-u- 
lui Bușteni, într-o ladă, împreună cu 
obiecte neimportante. S-au perfectat 
formele de transfer la muzeul de 
artă, s-au luat urgente măsuri de 
restaurare, iar în momentul de fată 
se lucrează la „fișa de sănătate11 a 
fiecăruia, urmînd să intre în circui
tul valorilor muzeului.

Petru POPOVICI 
muzeograf la Muzeul 
de arta din Ploiești

Geo Saizescu este ceea ce 
se numește un „autor" de 
film, deși nu-și scrie singur 
scenariile. Pentru că rămîne, 
constant, în aria de preocu
pări tematice și stilistice ca- 
re-i convin mai bine, își păs
trează colaboratorii, chiar și 
personajele cu 
cerif simpatia 
De aceea se 
intr-un univers 
propie fără trac de scenariu, 
își conduce vehiculul comic 
fără accidente grave. Dar și 
fără performanțe deosebite. 
Ceea ce pierde în spectaculos 
(ineditul situațiilor, ritm) cîști- 
gă uneori în adevăr psiho-

■

• Teatrul Ciulești a prezentat în premieră, la 17 mai, pe scena 
Teatrului evreiesc de stat, comedia „CÎND AUD CUCUL CÎNTÎND" 
de Gheorghe Vlad (regia — Geta Vlad; scenografia — Sanda 
Mușatescu ; ilustrația muzicală — Petru Manzur). In distribuție : 
Șt. Mihăilescu-Brâila, Marga Anghelescu, Emest Maftei, Ileana Co- 
darcea, Sergiu Demetriad, Astra Dan ș.a.

★
înaintea plecării la Paris, la Teatrul Națiunilor, Teatrul „Lucia 

Sturdza Bulandra" prezintă în zilele de 21, 24, 26 și 28 mai ultimele 
spectacole cu comedia „D-ALE CARNAVALULUI" de I. L. Ca- 
ragiale, în regia lui Lucian Pintilie. în zilele de 22, 26 mal și 2 
iunie vor avea loc trei reprezentații cu piesa „NEPOTUL LUI 
RAMEAU" după Denis Diderot, în regia lui David Esrig.

Tulcea, în loc să acționeze ener
gic pentru ca organele de resort să 
asigure rentabilizarea întreprinderii 
„Dunărea", caută explicații și justifi
cări ale rămînerilor în urmă. Tendințe 
asemănătoare întîlnim și la tov. Ion 
Dumitrașcu, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Isaccea, care obiș
nuiește să prezinte situația în roz, iar 
cînd trebuie să se refere la deficiențe 
ce nu pot fi ignorate este tentat să 
exagereze greutățile, fără a concentra 
eforturile pentru înlăturarea efectivă 
a neajunsurilor.

Trebuie să arăt că daunele unui 
asemenea „stil de muncă" sint cu 
atît mai mari cu cît el este copiat 
și imitat de conducătorii unor organi
zații economice. La I.A.P.H. și O.C.L. 
„Comerț-mixt" Tulcea, de mult timp 
criticate pentru deficiențe în organi
zarea și aprovizionarea rețelei comer
ciale, directorii acestor unități, birou
rile organizațiilor de partid tind să 
minimalizeze efectele negative ale a- 
cestei stări de lucruri, autocritica prin
cipială urmată de măsuri practice, 
eficiente, e înlocuită de văicăreală, de 
justificări neîntemeiate.

Cred că aspectele amintite reliefează 
convingător că îmbinarea atitudinii to
vărășești, a spiritului colegial, cu exi
gența și fermitatea în analizarea pro
blemelor ca și în aplicarea hotărîrilor

este unicul mod de a încetățeni în 
practica muncii noastre un stil de 
muncă care să răspundă cerințelor po 
care le ridică viața. Trebuie să ne 
călăuzim după modelul pe care ni-l 
dă conducerea partidului nostru în ce 
privește împletirea principialității par
tinice, a exigenței riguroase, cu atitu
dinea plină de grijă și respect față de 
cadre, promovarea consecventă a prin
cipiului muncii și conducerii colective.

Și în acest domeniu se desprind 
pentru activul de partid concluzii pre
țioase din lucrările recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
ținută la adunarea activului de partid 
din Capitală, în munca noastră trebuie 
să aplicăm și să respectăm cu strictețe 
principiul muncii colective, principiul 
suprem al activității partidului, toate 
hotărîrile trebuie să ne rodul dezba
terii largi, principiale și temeinice în 
cadrul organelor de partid și de stat. 
Acestea trebuie să poarte toată răs
punderea pentru hotărîrile pe caro le 
adoptă, pentru activitatea lor colec
tivă — aupă cum fiecare activist tre
buie să răspundă personal atît pentru 
propria sa activitate cît și a organelor 
de partid din care face parte. în felul 
acesta contribuim la dezvoltarea con
tinuă a democrației socialiste, care are 
drept trăsături caracteristice esențiale 
spiritul colegial, principialitatea și 
exigența partinică.

logic, în finețe portretistică. 
E mai atent la nuanțe, lăsînd 
însă, uneori, ansamblul in su
ferință. Cu „Doi vecini" regi
zorul își descoperise vocația ' 
comică ; „Un surîs în plină 
vară" marcase predilecția 
pentru umorul liric ; „La por
țile pămînlului’ a reprezentat 
o încercare neconcludentă de 
lărgire a ariei de investigație ; 
în „Balul de sîmbăfă seara” 
mijloacele de caracterizare 
devin mai suple, umorul mai 
reflexiv. La acest ultim film 
ambianța comică rămîne doar 
pretext pentru o inedită schi
ță tipologică. Originală mai 
ales ca evoluție a personaju-

Premiere

ULTIMA NOAPTE A COPILĂRIEI

lncepind de la 21 mai, la cinematograful 
.^Central" va rula filmul „Ultima noapte a copi
lăriei", producție în cinemascop a studioului 
„București". Scenariul — Dumitru Carabăț; regia 
— Savel Stiopul; imaginea — Ion Anton. In dis
tribuție : Liviu Tudan, Irina Gărdescu, Anton 
Tauf, Cornel Guriță, Silvia Bădescu, Vicențiu 
Grigorescu ș.a.

cu mese caraghios suspendate 
și coviltire de papură, toate 
definind nevoia tînărului de 
a domestici spațiul indiferent, 
de a-și popula singurătatea.

Cînd însă decorurile ies 
din sfera sa (peisaje pe lingă 
care trece distrat, săli de 
spectacol, gări pustii), ele sint 
neglijent filmate, fără haz. 
Păcat de frumusețea insulei 
Ada-Kaleh pe care aparatul 
pare că n-o observă ; în 
schimb se rotește naiv, într-o 
mișcare de o mie de ori 
văzută, în lanul banal care a- 
dăpostește o idilă și mai ba
nală.

Secvențele cu „ceilalți’ sînt 
și ele expediate, într-un con
sens unanim de către scena
rist, regizor, interpreți (cu 
rare excepții : colegul lui 
Papă, în tălmăcirea dibace a 
lui Octavian Cotescu, și a- 
parifia fugară a tai Mihai 
Fotino — ambii, aici, de pla
nul doi). Din această pricină 
și „morala fabulei" apare di
luată. Generozitatea, aspira
țiile. eroului principal spre o 
viață în care prietenia, dra
gostea adevărată să-și aibă 
locul cuvenit, dau o anume 
substanță comediei. Umorul 
are însă o adresă mai puțin 
precisă cînd vizează superfi
cialitatea celor cu care Papă 
intră în contact de-a lungul 
peregrinărilor sale. Intențiile 
autorilor rămîn astfel, pînă la 
urmă, fără un contur împlinit, 
creînd impresia că însuși mi
nereul de idei al filmului este 
destul de sărac. De altminteri, 
se vede limpede că numai per
sonajul central i-a preocupat 
pe cineaști, și asta se trans
mite și sălii. Cînd eroul iese 
din cadru, interesul publi
cului scade brusc, „încălzi
rea" pentru spectacol trebuie 
reluată de fiecare dată, cu 
prea multe eforturi. Infimplă- 
rile comice se diminuează, 
treptat, transformate în lungi 
reverii dulcege, scene „lirice" 
reale ori imaginare, deopo
trivă de convenționale.

„Ele", fetele viselor lui 
Papă, sînt făpturi anodine, 
în ciuda intenției de a le in
dividualiza — pe una prin- 
tr-o eterică evoluție core
grafică noaptea, pe șosea, în 
lumina farurilor camionetei, 
pe cealaltă printr-o scaldă pi
cantă în Cerna. Dar, ca și 
eroul, răminem indiferenți la 
ambele spectacole în aer li
ber și la grațiile dulcineelor 
de ocazie. Le considerăm 
doar antracte (foarte lungi) 
facile, care umbresc calitatea 
esențială a filmului : portre
tul lui Papă. Se poate ține 
un întreg spectacol pe un 
singur interpret ? Din păcate, 
nu. Cel puțin în cazul de 
față...

tai — de la un tip pitoresc 
dar convențional, de operetă, 
la un erou mai aparte, carac
teristic comediei dramatice 
moderne. Un fel de „soupi- 
ranl” liric, ca îndrăgostitul lui 
Elaix, minus implicațiile bufe.

Sub aparențele ridicole, 
provenite din citeva în
curcături sentimentale — cam 
anemice — Papă („dimi
nutiv" de la „Papă-lapte") 
ascunde teama de singură
tate, nostalgia după o ființă 
care să-i semene. De aceea 
hazul tai e trist, ades ironic, 
autoironie, ceea ce îi conferă 
un plus de inteligență, dega
jare față de parteneri. In pe
rimetrul camerei pe care o 
împarte cu un coleg ușuratic, 
în cursele zilnice între șan
tierele pe care le alimentează 
cu morcovi și lapte, tînărul 
șofer caută febril un suflet- 
pereche. E prietenos cu lu
mea, dar nu-și găsește prie
teni, i se pare la un moment 
dat că întîlnește dragostea, 
chiaiț îh dublu exemplar, dar 
înțel.bcje curînd ca încă nu e 
„Ea". Mărea, unica iubire. 
Pînă atunci își împarte rezerva 
de afecțiune între un cățel 
pletos și un copil zburdalnic.

Papă e un romantic cavaler 
rătăcitor, îhtr-o mini-camio- 
nefă — un fel de Rosinantă 
pe roate, de care rid toți. 
Și în primul rînd cel dăruit 
cu simțul umorului — Papă — 
acest candidat la însurătoare 
care n-are altă zestre decît 
aerul mucalit și generozitatea 
cuceritoare. „N-am să ajung 
niciodată calic la suflet", își 
face un jurămînt solemn față 
de el însuși, nobilul camiona
giu. Eroul aduce — în ga
leria de personaje ale fil
melor noastre, care nu exce
lează îndeobște prin relief — 
o nofă de cuceritoare au
tenticitate. Cu Papă, sce
naristul D. R. Popescu reali
zează un subtil portret psi
hologic; Saizescu, co-scena- 
rist și regizor, îi creează erou
lui posibilitatea unui perma
nent dialog cu obiectele, cu 
ființele din jur (un calendar, 
o mascotă, un cățel, un puști 
plîngăcios) și, prin aceasta, 
un dialog viu, antrenant și cu 
publicul devenit confident. 
Papaiani nu s-a mulțumit doar 
cu ilustrarea tipului literar și 
— poate pentru că se căuta 
puțin și pe sine însuși în acest 
cavaler romantic — a îm
prumutat un aer înduioșător 
de grav, care-i stă bine și-l 
scoate din primejdia repetării. 
Scenograful e meticulos cu 
ambianța intimă' în care tră
iește Papă, înconjurîndu-l de 
poze cu „sfinte" cinemato
grafice, colaci de salvare 
-transformați în culcuș pentru 
„Beatles", măști cu măgărușul 
devenit mascota personajului,

(Urmare din pag. I)

îi va demonstra inconsistenta), a face 
investiții nerentabile, a cheltui un 
milion pentru a obține tot atit, toate 
acestea sint aspecte de paradă ale 
muncii. Dacă vreți, acesta e diletan
tismul în practica economică.

Discutind despre acest stil de a 
gîndi și a munci, stil care vădește o 
neînțelegere uneori flagrantă a legi
lor progresului, vreau să-mi exprim 
ferma convingere că orice acțiune 
înpgitoarg, qjfcice.. idee proaspătă nu 
poate •’îi materializată decît prin oa
meni, prin efortul lor creator de a 
curăța de zgură orice fărîmă de 
nou care apare, spre a folosi filonul 
de aur pentru progresul producției, al 
colectivului. Căci progresul — pe toa
te tărîmurile — e în primul rînd 
o problemă de oameni.

Talentul, în orînduirea noastră, a 
înflorit și și-a găsit mediul plenar de 
dezvoltare.
condusă cu o competență care pro
duce uimire multor specialiști străini. 
Consider însă că este greșit a se con
sidera că toate lucrurile pot fi în
vățate „din mers“, că mentalitățile 
rămase în cercul strimt al părerilor 
preconcepute pot fi schimbate rapid, 
că inerția în gîndire poate fi 
cată automat și structural de 
noului,

Sint cazuri de adaptări 
culoase la noile exigențe ale 
șirii economice și sociale ; ele se re
crutează dintre cei dotați cu calități 
deosebite de inteligență, cu o mare 
mobilitate spirituală care îi face re
ceptivi la pulsul vremii. Ce se poate 
face însă cu o categorie de închistați 
în practici și metode vechi, fără doar 
și poate cinstiți, dar incompetenți, 
moștenitori ai unor scaune, ținuți pe 
ele mai departe în virtutea inerției 
sau pe motive fără nici o legătură cu 
capacitățile lor reale ? Nu le lipsește 
bunăvoința, observi cit de mult ar 
vrea să facă ceva, dar nu pot, îți 
vorbesc în șabloane cine știe cînd în
vățate, preiau tot fără nici 
cernămînt, nu știu cum și 
aplice ce aud că e bun, nu 
aprecieze o idee, trăiesc și 
trăiască de azi pe 
timplare, fără nici 
colectivul mai larg 
pe care-1

Lumea 
petuoase 
că nu se . 
eficient fără inteligență, fără pregă
tire. Reașezarea valorilor este un 
proces firesc la care ne obligă viața, 
în acest context e necesar ca, pentru 
reușita oricărei măsuri, pentru va
lorificarea deplină a noului care 
apare la tot pasul, să găsim oamenii 
care să-l aplice. Și ei nu lipsesc...

Defecțiunile existente încă în sis

Economia noastră este

în sălile
d e concert

public enluziast a aplaudat cu multă căldură

ritmurile ei lm-

Alice MĂNOIU

modifi- 
forțela

specta- 
propă-

conduc.
de azi, cu
de dezvoltare, demonstrează 
poate face nimic trainic și

CĂDEREA IMPERIULUI ROMAN

ta cinematograful Patria rulează, lncepind de 
azi, filmul „Căderea imperiului roman" — pro
ducție in culori, pentru ecran panoramic, a stu
diourilor americane iregia — Anthony Mann). 
Cu: Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guiness, 
James Masson, Cristopher Plummer, Mel Ferrer, 
Omar Sharif etc.

• Un
joi seara, în Sala mică a Palatului, concertai unor tine
re și .promițătoare talente; interpreții au fost proaspeții 
absolvenți ai actualei promoții a Liceului de muzică 
nr. 2 din Capitală.

• Ieri seara, Filarmonica de stat Brațov a găzduit 
recitalul de debut al unei sensibile și înzestrate pia
niste, Anca Gheorghiu-Teculescu.

• Concertul tinerilor interpreți, organizat de Filar
monica de stat din Craiova, prezintă joi, 23 mai, evo
luția a trei tineri debutanți : dirijorul Ocfav Calleya și 
sopranele Mirela Petrescu și Gerda Radier.

• Pianistul și dirijorul italian Carlo Zecchi .prezintă 
miercuri 23 mai la Ateneu, în compania violoncelistu
lui Radu Aldulescu, un program de sonate de Beetho
ven. Brahms și Debussy ; același cuplu execută vineri 
și simbătă, cu concursul Filarmonicii bucureștena, Con
certul pentru violoncel și orchestră de Haydn.

• Un eveniment al actualei stagiuni lirice : Opera 
Română găzduiește pe perioada 25—27 mai spectaco
lele ansamblului din Stuttgart, cu Elektra de R. Slrauss 
și Nunta însînoerafă de W. Foriner.

— Pentru noi, femeile !
— Actualitatea industrială.
— Curs de limba franceză (lecția 

a 17-a).
— Dimineața maturității — Emisi

une pentru adolescenți — „Timp 
neumblat, bine ai venit !“ 

19,36 — Telejurnalul de seară.
19,56 — Buletinul meteorologic — Publi

citate.
— Soliști de muzică populară ro

mânească — la cererea telespec
tatorilor.

— Ce-ați dori să revedeți ?
— Tele-universitatea.
— Film artistic : Dimineața

vreme.
— Telejurnalul de noapte.
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cinema
» Căderea Imperiului roman — film 
pentru ecran panoramic (ambele serii): 
PATRIA — 12,45: 16,30; 20.
• Ce noapte, băieți 1 t SALA PALA-

TULUI (seria de bilete 2353 — orele
17.30 și seria 2354 — orele 20,15), REPU
BLICA — 11,15 ; 13.45 ; 16,15, BUCU
REȘTI — 11,15 ; 13,45 ; 16.15 ; 18.45 ; 21, 
STADIONUL DINAMO — 20.
C Pasărea timpurie : LUCEAFĂRUL —
10.45 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, CAPITOL
— 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 : la grădină
— 20, GRĂDINA DOINA — 20.
O Oscar : FESTIVAL — 11,15 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21. Ia grădină — 20. ARENELE 
LIBERTĂȚII — 20, FEROVIAR — 11 ;
13.15 ; 15,15 ; 17,45 ; 20, EXCELSIOR — 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MODERN —
11.45 : 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
o Statornicia rațiunii : CENTRAL — 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, VICTORIA —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20.
o Domnul : CINEMATECA
16.30.
o Răzbunarea haiducilor : 
11,30; 13.45; 16; 18,30; 20,45, 
11,45: 16; 13,15; 20.30; la
20, MELODIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
o 30 de ani de veselie : DOINA — 11 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
® Tom și Jerry : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.o Eu, eu, eu... șl ceilalți : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
c Eddie Chapman, agent secret : GIU- 
LEȘTI — 15 ; 17.45 ; 20,30, DRUMUL
SĂRII — 14.30 : 17,30 ; 20,15.
® Răpirea fecioarelor : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Blestemul rubinului negru : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 16 ; 18,15 ;
20.30.
A O lume nebună, nebună, nebună : 
DACIA — 8—20 în continuare.

— 10 12,30 ;

LUMINA —
BUCEGI — 
grădină —

un dis- 
cînd să 
știu să 

fac să 
mîine — la în- 
o perspectivă — 
sau mai restrîns

o Topkapl : BUZEȘTI — 15 ; 18 ; 
grădină — 20, VITAN — 15,30 ; 18 ;
B Leul african : CRINGAȘI — : 
10; 20,30.
o Obsesia : GR1VIȚA — 11,15; 
15.45; 18,15; 20,45, FLOREASCA — 
13,30; 16; 18,15; 20.45, FLAMURA — 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
® Ea va ride : GLORIA — 11,15; : 
16; 18.15; 20,30, TOMIS

20,30. 
15,30;

13,30;
.............................. 9—16 în 

continuare ; 18.30; la grădină — 20,15. 
o Sint și eu numai o femele : UNI
REA — 15,30; 18: la grădină — 20,15, 
RAHOVA — 15,30; 18; la grădină — 
20,15.
e, Sfirșitul agentului W 4 C : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,30, AURORA — 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30; la grădină
— 20.
a El Dorado : MIORIȚA — 12; 15,30; 
18; 20,30, VOLGA — 15,45: 18; 20,45.
© Gloconda fără surîs : POPULAR — 
15,30; 18; 20,30.
a Balul de sîmbătă seara : ARTA — 
11; 13; 15; 18; 20,30; la grădină 20,
GRADINA EXPOZIȚIEI — 20.
o Praștia de aur : MUNCA •
20, PROGRESUL — 15,30; 18; 
e K.O. : MOȘILOR — 15,30; 
la grădină — 20.
e întoarce-te ! : COSMOS —
20,30.
e Viața în doi : VIITORUL
18; 20,30.
o Zile de vară : LIRA — 
la grădină — 20.
© Pentru cițlva dolari In plus i CO- 
TROCENT — 14,30; 17,30; 20,30.
e Capcana : PACEA — 15,30: 18; 20,30. 
a Samba : GRĂDINA VITAN — 20.
,5 Angelica și regele : GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20.

- 16; 18; 
20,30.

18; 20.30;

15,30; 18;

15,30;

15,30; 18;

(în
20 :
vl-

© Filarmonica de stat „G. Enescu" 
sala Studio al Ateneului — ora 
Cvintetul de suflători ; Recital de 
oară Gabriela Ijac.
o Opera română : Liliacul — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă ; My Fair 
Lady — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Totek (spectacol prezentat de Teatrul 
de stat din Tg. Mureș) — 20.
o Teatrul Gluleștl : (în sala Studio a 
Teatrului Național ,,I. L. Caragiale") : 
Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
O Teatrul Mic : Doi po un balansoar 
— 20.
o Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" i 
Frații Karamazov — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din str. A- 
cademiel) : Aladin șl lampa fermecată 
(spectacol prezentat de Teatrul de pă
puși din Bacău) — 10 ; 17.
© Teatrul satirlc-muzlcal ,,C. Tănase" 
(grădina Boema) : Boema Palace — 20.
o Teatrul de estradă „Ion Vasllescu' : 
Adam șl Eva la revistă — 20.

temui de promovare a cadrelor teh- 
nico-economice se dovedesc nu o dată 
o frînă în desfășurarea eficientă șl 
rapidă a acțiunii de organizare știin
țifică a producției. Mi se pare judi
cioasă propunerea ca, în general, 
toate posturile de conducere ale uni
tăților economice să fie obținute prin 
concurs și ca, totodată, pe baza 
aceluiași principiu echitabil, avansă
rile să aibă loc după o verificaro prin 
examen. Rezultatele obținute într-o 
perioadă și cunoștințele la nivelul 
celor cerute de practica mondială 
s-ar completa reciproc în aprecierea 
omului cel mal potrivit pentru 
anumit loc.

întimplător citeam deunăzi 
lung plan de măsuri elaborat în
drul acțiunii de organizare științifică 
a producției și a muncii la o între
prindere cu profil metalurgic. O serie 
de măsuri mi s-au părut nepotrivite 
pentru colectivul unde urmau a fl 
aplicate. Răspunsurile primite de la 
inginerii cu care stăteam de vorbă 
erau invariabile : cutare măsură 
ne-a fost sugerată de circulara mi
nisterului, cealaltă se aplică și la în
treprinderea X unde se știe ce rezul
tate bune se obțin.

Sint convins că experiența multor . 
întreprinderi, ale căror rezultate con
stituie un exemplu stimulator pen
tru celelalte, poate șl trebuie să fie 
preluată. Insă preluarea mecanică, 
negîndită temeinic, nefiltrată prin 
studiul aprofundat al condițiilor spe
cifice, se soldează, de obicei, cu 
eșecuri, cu cheltuieli inutile. Inovația 
nu trebuie privită ca o modă (parcă 
hainele moderne le îmbraci dacă 
nu-ți stau bine ? I). A aplica noul cu 
bune rezultate înseamnă a ști în pri
mul rînd ce e vechi Ia tine în între
prindere, în secție, la locul de 
muncă. Iar întreprinderile în proces 
continuu de modernizare șl de orga
nizare pe baze științifice trebuie 
să-și făurească în acest proces pro
pria lor concepție atît asupra nevoi
lor tehnice și de producție, cît șl 
asupra dezvoltării viitoare. In felul 
acesta vor căpăta propria lor perso
nalitate.

Secolul nostru se caracterizează șl 
prin bătălia conștientă pe care omul 
o duce pentru a pune deplină stă- 
pînire pe acel factor determinant de
numit : timp. în producția modernă 
folosirea integrală a timpului de lu
cru a devenit un fapt de la sine în
țeles. Totuși, există încă întreprin
deri în care conducătorii sint tentați 
să uite că obligativitatea incontesta
bilă a prezenței la serviciu timp de 8 
ore nu rezolvă integral fondul pro
blemei. Mai ales pentru o parte din 
salariațl, cei care nu lucrează în 
acord, organizarea timpului de lucru 
devine o necesitate fără de care sînt 
greu de presupus rezultate pozitive 
în organizarea științifică a producției 
întreprinderii. Există cel puțin două 
laturi ale chestiunii care rețin aten
ția : distribuirea cadrelor inginerești 
în funcție de autenticele lor posibili
tăți și eliberarea de povara muncii 
administrative care ocupă o în
semnată parte a timpului lor de lu
cru. Dacă nu se afectează muncii do 
creație cel puțin jumătate din tim
pul inginerilor și economiștilor, pu
tem considera că se valorifică super
ficial cunoștințele lor și li se creează 
un climat favorabil plafonării. Se 
impune o restudiere a atribuțiilor de 
serviciu, așa incit în activitatea lor 
să primeze efectiv rezolvarea unor 
probleme ce solicită un efort creator 
la nivelul pregătirii inginerești sau 
economice superioare.

Avem încă — e adevărat — foarte 
multe de învățat în materie de orga
nizare a producției. Esențialul este 
însă a învăța și a aplica tot ceea co 
răspunde efectiv necesităților și con
dițiilor economiei noastre, Intereselor 
dezvoltării ei neîntrerupte. $1 mal 
important este de a aprinde in con
tinuare nenumărate facle ale geniului 
creator românesc, a demonstra mereu, 
cum demonstrăm de atiția ani, că in
teligența rpmânească, în orice dome
niu de manifestare, este un capital 
cu resurse inepuizabile.
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TURNEULUI FINAL

DINAMOVIȘIII - 
VIRTUALI CAMPIONI

Cu toate că în campionatul 
masculin de baschet mai 
sînt de disputat încă șase me
ciuri, între primele patru cla
sate, practic lupta pentru titlu 
s-a încheiat ; ieri la amiază, în 
sala Floreasca, DINAMOVISTII 
BUCUREȘTENI AU ÎNTRE
CUT DIN NOU PE STEAUA 
si, indiferent de rezultatele ce 
le vor înregistra în turneul fi
nal (programat la sfîrșitul aces
tei săptămîni), POT EI CON
SIDERAȚI VIRTUALI CAM
PIONI PE 1968.

Derbiul dintre cele două for
mații fruntașe ale baschetului 
românesc a suscitat interes și 
prin faptul că majoritatea com- 
ponentilor lotului nostru repre
zentativ aparțin acestor două 
cluburi. Dinamo a învins cu 
79—63 (41—34), avînd în Albu 
și Viciu principalii realizatori 
(cei doi au marcat mai mult de 
jumătate din numărul total de 
puncte).

Am folosit prezența la masa 
presei a antrenorului federal 
prof. AL. POPESCU, pentru a-i 
solicita părerea despre acest 
derbi.

— Cum apreciați rezultatul ?
■— Perfect normal. Dinamo 

are în acest campionat un plus 
vizibil de pregătire. Fiind și 
mai tineri, iar Steaua avînd po- 
nmmjTCTHTT?... rawerawrzamnarM
Derbiul de ieri comentat 
de antrenorul federal AL. 

POPESCU

tențialul scăzut prin nerestabi- 
lirea completă a unora dintre 
jucătorii de bază, dinamoviștii 
nu puteau pierde, dccit prin 
absurd.

— ...dar calitatea jocului f
— N-a fost un loc de calitate, 

de nivel tehnic ridicat, cum, 
firesc, pretindem unor jucători 
internaționali. Momente de spec
tacol au existat totuși, dovadă 
fiind aplauzele — și nu puține -—’ 
ale publicului. învingătorii, mai 
ales, au avut momente de su
perioritate evidentă, de bună 
orientare tactică, de „reușite" 
tehnice, finalizări excelente.

Meciul a stat însă sub influ
ența nervozității ; de aci, joc 
încîlcit, cu destule poticniri, în 
rîndul ambelor formații. Pe unii 
jucători, care, în partida de joi cu 
selecționata Cubei, au iăcut do
vada unor frumoase posibilități, 
acum nu i-am recunoscut

— Pentru că v-ați referit la 
selecționabili, care dintre ei ui 
s-au părut mai aproape de for
ma ce i-a impus selecționării ?

j — Indiscutabil, Albu și Viciu, 
care de altfel nici nu s-au an
gajat în „disputa nervilor". Ne
concludentă evoluția lui Novac 
și chiar a lui Diaconescu ; ală
turi de Nosievici din „tabăra 
adversă", au tot urmărit să 
schimbe coate și „amabilități" 
cu adversarii direcți. Vă spun 
sincer, îmi este foarte penibil să 
constat toate acestea, mai ales 
că majoritatea celor în cauză au 
fost sau sînt coechipieri ai lo
turilor reprezentative.

— Asupra arbitrajului aveți 
de făcut vreo remarcă ?

— Da, o remarcă favorabilă 
pentru cuplul Gh. Dinescu — 
G. Dutka ; deși destul de difi
cil, pentru motivele arătate mai 
sus, meciul a fost condus cu com
petență, energic, asigurîndu-i-se 
pînă la urmă o desfășurare nor
mală, de care, drept să vă spun, 
la un moment dat mă cam în
doiam—

I. D.

Zborul spre înăl
țimi al lui Novac 
(Dinamo) se va 
încheia prin în
scrierea unui nou 
coș I Albu, Diaco- 
nescu, Novac, Vi
ciu și colegii lor 
vor îmbrăca tri
courile de cam

pioni

(Foto : M. Cioc)

©

FOTBAL Steaua păstrează 
avantajul de două puncte

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

Rezultate tehnice
• STEAUA—PROGRESUL 1—« (1—0). A marcat : 

Voinca (min. 43).
• UNIVERSITATEA CLUJ—F. C. ARGEȘ 3—4 

(2—1). Au marcat : Țurcan (min. 43 și 51), Dobrin 
(min. 50) și Radu (min. 52) pentru argeșeni ; Oprea 
(min. 1 și 17) și Adam (min. 78) pentru clujeni.

• FARUL—U.T.A. 2—2 (0—0). Au marcat : Lereter 
(min. 49) și Domide (min. 77) pentru U.T.A. ; Ka.llo 
(min. 85) și Sasu (min. 88) pentru Farul.

• A.S.A. TG. MUREȘ—UNIVERSITATEA CRA
IOVA 2—0 (0—0). Au marcat : Ciutac (min. 46) șl 
Mureșan (min. 79).

• PETROLUL—DINAMO BACĂU 1—1 (1—0). Au 
marcat : Dridea (min. 14) și, respectiv, Ene Daniel
(min. 74).

• STEAGUL ROȘU—JIUL 3—2 (3—0). Au marcat : 
Gane (min. 13) și Ardeleanu (min. 21 și 24) pen
tru învingători ; Goleac (min. 67 și 80) pentru în
vinși.

Clasamentul
Steaua 24 13 6 5 41—24 32
F. C. Argeș 24 13 4 7 38—22 30
Dinamo București 23 11 5 7 26—23 27
Petrolul 24 12 2 10 26—25 26
U. T. A. 24 10 4 10 23—21 24
Dinamo Bacău 24 11 2 11 29—35 24
Farul 24 9 5 10 34—28 23
Rapid 23 9 5 9 29—28 23
Jiul 24 10 3 11 33—34 23
Universitatea Cluj 24 9 4 11 30—36 22
Universitatea Craiova 24 10 1 13 26—30 21
Progresul 24 6 8 10 22—28 20
A.S.A. Tg. Mureș 24 6 8 10 2-1—36 20
Steagul roșu 24 7 5 12 18—29 19

Etapa viitoare
Dinamo București—A.S.A. Tg. Mureș, Steaua— 

Universitatea Cluj, Farul—Progresul, F. C. Argeș— 
Petrolul, Steagul roșu—Rapid, Jiul—Dinamo Bacău. 
Universitatea Craiova—U.T.A.

Cum au ratat calificarea 
tinerii noștri pugiliști

BOLZANO (prin te
lefon). La Palazzo de
lte fiere, în fața a 
peste 2 500 de specta
tori, a avut loc sîmbă- 
tă noaptea meciul re
tur între echipele Ita
lici și României din 
cadrul „Cupei Euro
pei" pentru tineret 
(pugiliști amatori pină 
la 21 de ani). După 
cum se știe, în tur cîș- 
tigaseră boxerii ro
mâni cu șapte victo
rii față de trei ale 
italienilor. Simbătă 
scara însă aceștia din 
urmă și-au luat re
vanșa la același scor. 
Ambele echipe ajun- 
glnd deci la egalitate, 
departajarea s-a făcirt, 
conform regulamentu
lui competiției, prl:i 
luarea în considerare 
a victoriilor pe cate
gorii înccp’i.'.d cu cca 
mai mere. La catego
ria grea ..scorul" fiind 
egal (1—1) s-a trecut 
prin urmare la ..semi
grea", categorie la

care italienii repurta
seră victorii atît la 
București cît și la Bol
zano. Deci „scorul" de 
2—0 la „semigrea" a 
calificat pe elevii lui 
Natale Rea în turneul 
final al „Cupei Euro
pei". alături de boxe
rii polonezi și sovie
tici !

Dintre pugiliștii ro
mâni. doi au confir
mat pe deplin succe
sele de la București, 
învingînd fără drept 
de apel și pe ringul 
de la Bolzano. E vor
ba, mai întîi, de Paul 
Dobrescu, care luptînd 
excelent l-a întrecut 
iar la puncte pe ita
lianul Pcsare. Al doi
lea este Gh. Ene și el 
din nou victorios con
tra lui Piras, după un 
meci în care a știut să 
puncteze de la. distan
tă și să evite lupta 
corp la corp. Și Vic
tor Silberman a fost 
declarat cîștigător în 
fața Iu; Lossandro, deși

fusese trimis la po
dea in rundul al doi
lea. Dar, trebuie să 
spunem că în general 
Victor n-a mai repe
tat partida bună de la 
București,

O decizie îndelung 
fluierată de publicul 
italian a fost aceea 
din meciul Calistrat 
Cuțov—Lai. Românul 
dominase lupta vreme 
de trei runduri și to
tuși victoria i-a fost 
acordată lui Lai !

In celelalte meciuri 
ale galei. rezultatele 
au fost următoarele : 
Grasso b.p. Juga Pas
cale ; Abis b.p. Nedet- 
cea Pavel ; Bcntini 
b.p. Călin Gh. ; Cal- 
cabrini b.p. Năstac 
Alee; Facchinetti b.ab. 
II (dictat de arbitru 
pentru rănire) pe Co- 
jocaru Petre ; Mas- 
trantonio b.p. Sănă- 
tcscu Ion (acesta s-a 
comportat, cel mai slab 
din toată echipa ro
mână).

Progresul a crezut prea mult in tradiție

MIHAELA PENEȘ ÎNTRECUTĂ 
CU APROAPE 2m (!) 
DE IOANA STANCU

Pe „Nepstadion" din Budapesta, în 
cadrul Dinamoviadci de atletism, 
Ioana Stancu (România) a ciștigat 
proba feminină de aruncare a suli
ței cu 49,42 ni, urmată de colega sa 
Mihaela Peneș cu 47,82 m. Zsivotski 
(Ungaria) a aruncat ciocanul la 71,16 
m. Costache (România) s-a clasat pe 
locul III cu 62,88 m.

Alte rezultate mai importante : 
masculin : 5 000 m — Petr (Ceho
slovacia) 14’13” 4 10 ; 100 m plat — 
Sinaiev (U.R.S.S.) 10” 6/10 ; 110 m
garduri — Stepanenco (U.R.S.S.) 14” 
4/10 ; 400 m : Hlobov (U.R.S.S.) 47” 
9/10 ; lungime — Bariban (U.R.S.S.) 
7,64 m ; feminin : 400 m plat — Kuh
ns (R.D.G.) 56” 5 10; înălțime —
Kozir (U.R.S.S.) 1,74 m ; 100 m — 
Seifertova (Cehoslovacia) 11” 8/10.

ETAPA A XXIV-a

Atleți și atlete din 11 țări partici
pă la tradiționala competiție interna
țională de atletism „Memorialul 
Zauli“, care are loc la Roma. Proba 
de aruncare a discului a revenit ita
lianului Simeon cu 59,42 m, urmat 
de Piatkowski (Polonia) — 59,24 m 
și Naghi (România) — 58.46 m. Sări
tura în lungime femei a ciștigat-o 
italianca Trio cu 6.58 m, care a în
vins-o pe poloneza Irene Kirszenstein 
— 6,49 m.

ÎN DIVIZIA B
Scria I. Politehnica Galați—Elec

tronica Obor 3—2 ; Politehnica iași 
— Flacăra Moreni 2—1 ; C.F.R, Paș
cani — Metrom Brașov 0—0 ; Poli
tehnica București — Poiana Cîmpina
1— 0 ; Portul Constanța — Victoria 
Roman 3—0 : Chimia Rm. Vîlcea — 
Metalul București 2—1 ; Ceahlăul 
Piatra Neamț — Chimia Suceava
2— 1.

In clasament conduce POLITEH
NICA IAȘI (30 de puncte).

Seria a II-a. Gaz metan Mediaș— 
A. S. Cugir 3—1 ; Olimpia Oradea — 
Minerul Baia Mare 1—0 ; C.F.R. Ti
mișoara — Industria Sîrmei Cîmpla 
Turzii 3—2 ; C.S.M. Reșița — Crișul 
Oradea 4—0 ; C.F.R. Arad — Meta
lul Hunedoara 0—0 ; C.F.R. Cluj — 
Politehnica Timișoara 3—1 ; C.S.M. 
Sibiu — Vagonul Arad 1—1.

Liderul clasamentului continuă să 
fie VAGONUL ARAD (35 de puncte).

(Urmare din pag. 1)

în
© Cu prilejul unul 

concurs de atletism dis
putat la Sofia au fost 
stabilite două noi re
corduri ale Bulgariei in 
probele de săritură in 
înălțime (feminin) si 
pentatlon. La săritura 
în înălțime, Iordanka 
Blagoeva a realizat 
performanța de 1.79 m. 
iar la pentatlon S. Ju- 
rokova a totalizat 4 731 
puncte.

o Celebrul antrenor 
do fotbal Helcnio Her
rera și-a înaintat de
misia din cadrul clu
bului Internazionale 
Milano. în locul lui 
Herrera la Internazio
nale va funcționa pro
babil Alfredo Foni, fos
tul internațional, care 
în ultimul timp a pre
gătit echipa Elveției.

O în concursul de 
Berkeley (California). 
Bob Seagren a ciștigat 
proba de săritură cu 
prăjina cu o perfor
manță de 5,24 m. Echi
pa de ștafetă a Univer
sității din sudul Cali
forniei a înregistrat în 
proba de 4x110 yarzi 
timpul de 39”3.10. Re
cordul mondial al pro- 
bej, car» aparține ace-

citeva rînduri
lciași echipe, este de 
28”6 10.

o La Paris s-a dis
putat întîlnirea inter
națională de rugbi din
tre echipa Armatei 
Franceze și cea a Ar
matei Cehoslovace. Rug- 
biștii francezi au re
purtat victoria cu sco
rul de 49—15 (19—9).

• Tcnismanuî olan
dez Tom Okker a cîști- 
gat la Roma de o ma
nieră senzațională tit
lul de campion interna
țional al Italiei, învin
gînd in finală după 5 
seturi pe Bob Hewitt. 
Okker. care a jucat pur 
și simplu excepțional, 
și-a învins adversarul 
cu 10—8, 6—8, 6—1, 3—6, 
6—0.

Okker și învinsul sâu, Hewitt
Telefoto U.F.I.-Agerprc»

lare importanța cuvenită în ansam
blul preocupărilor de interes local. 
Pe de altă parte. Ministerul învăță- 
mintului n-a insistat suficient 
pe lingă forurile locale în sub
ordine pentru îndeplinirea mai ope
rativă și responsabilă a sarcinilor în
credințate ■ in acest domeniu, iar 
C.S.P. in anumite cazuri a aprobat cu 
întirziere repartițiile necesare.

Ar fi fost de așteptat ca, o dată 
cu trecerea Ia noua împărțire terito- 
rial-administrativă, noile organe lo
cale să pornească neîntîrziat la lucru 
și în domeniul construcțiilor școlare, 
rezolvind — potrivit recomandărilor 
făcute de conducerea de partid — 
problemele existente pe plan local 
fără poticneli, din mers, cu toată 
responsabilitatea. Totuși, cu prilejul 
raidului întreprins a trebuit să con
statăm că în județul Bihor, bunăoară, 
cu excepția cîtorva construcții — ca 
cele din orașul dr. Petru Groza, 
unde se înalță o școală cu 16 săli de 
clasă, sau din localitățile Talpoș, 
Cherechiu ș.a. — în numeroase lo
calități lucrările de construcții se 
desfășoară încă într-un ritm lent sau 
stagnează cu totul. Ne-am oprit Ia 
Girișu de Criș, unde se clădește o 
școală cu 8 săli de clasă. Pe șan
tier, nici o mișcare.

— începutul l-am făcut cu trei ani 
în urmă, dar pină azi, după cum 
vedeți, am ajuns abia la... primul 
etaj — ne explică tov. Teodor San- 
tău, directorul școlii generale din 
localitate. De doi ani nu se lucrează 
deloc.

Nu e greu de observat Că, după 
toate probabilitățile, dacă nu se vor 
lua măsuri energice pentru a se urni 
lucrările din punctul mort, sarcina 
de a se da în folosință această școală 
nu va fi realizată nici în toamna a- 
ceasta. Atunci de ce nu se iau aceste 
măsuri ? De la inspectorul terito
rial Petre Vicaș aflăm că și la Vadu 
Crișului este planificată o școală cu 
8 săli de clasă, avînd ca termen 
de dare în folosință tot 1 septembrie 
a.c. Trustul județean de construcții

Teama de adversar — a- 
cesta a fost elementul e- 
sențial, care a determinat 
fizionomia partidei Progre
sul — Steaua, desfășurată 
ieri după amiază pe stadio
nul „Republicii". Și această 
stare emoțională s-a con
cretizat în tendința ambelor 
formații de a „închide" jo
cul, preocupate nu atît de 
înscrierea golului, cît de 
grija de a nu primi. Apă
rări supraaglomerate, păs
trarea balonului la mijlocul 
terenului, inițierea de acți
uni ofensive cu minimum 
de oameni (individuale sau 
maximum în doi-trei jucă
tori), ultima observație fi
ind valabilă cu precădere 
pentru Steaua, care n-a 
vrut să riște nimic în a- 
cest joc.

In condițiile arătate, dia
logul „gazonului cu tribu
nele" s-a redus la suferin
țele suporterilor celor două 
formații, în funcție de situ
ația de pe tabela de mar
caj, spectacolul fotbalistic 
propriu-zis nemainteresînd 
decît pe „neutri". Iar a- 
ceștia n-au avut prea 
multe de văzut, fotbalul a- 
părînd ca o artă prea să
racă atunci cînd totul este 
subordonat rezultatului.

Nu s-ar putea spune, 
însă, că cele două echipe 
au făcut economie de efort, 
în special psihic. Dimpotri
vă ! Și reacția — de bucu
rie — aproape instantanee 
a fotbaliștilor de la Steaua, 
în clipa în care arbitrul a 
fluierat sfîrșitul meciului, a 
fost edificatoare pentru în
cordarea cu care aceștia 
au parcurs partida.

Victoria a fost obținută 
prin golul înscris de Voi- 
nea (min. 43), beneficiarul 
unei situații în care nici ei 
n-a crezut în prima clipă : 
un cadou făcut de apără
torii Progresului, care l-au 
pus față-n fată cu portarul 
Mindru. Și Voinea, — 
„marele rateur", — n-a ra
tat. A fost o fază sur
prinzătoare, singura — 
am putea spune — din 
prima parte a jocului, 
cu caracter definitoriu. In 
rest, multă circumspecție și 
„plimbări" nesfîrșite ale 
mingei de la o margine la

alta a terenului, de la un 
careu la altul.

După pauză, Progresul — 
pentru care cele două 
puncte aveau valoare de 
oxigen — a fost echipa 
care a încercat să schimbe 
destinul partidei, dar ma
joritatea dintre jucătorii 
săi au crezut prea mult în 
forța tradiției, acțiunile lor 
neavînd cota de convingere 
cuvenită. In plus. Steaua a

știut să joace în momentele 
de vîrf ale întîlnirii, apă- 
rîndu-se calm și exact, e- 
vitînd ciocnirile care even
tual ar fi dus la faze, fixe 
în apropierea careului. 
Doar spre final s-au pro
dus două sau trei aseme
nea situații și Haidu a tre
cut prin clipe dificile (min. 
74 de pildă). De fapt, pen
tru aceste considerente, ți- 
nînd mai mult de maturi-

Ultimii apărători, Haidu și Dumitru N., ieri un zid 
de netrecut pentru Mateianu, Oaidă, Șoangher

tate, de rutină, de o supe
rioritate a ansamblului, cre
dem că victoria formației 
din Calea Plevnel este me
ritată și justificată. Este 
tocmai ceea ce deosebește 
„Steaua ...’68“ de „Steaua 
...’67", argumentul cu care 
s-a impus în actuala ediție 
a campionatului. Este toc
mai ceea ce a condus la 
departajarea celor două 
formații. Progresul — deși 
are în liniile sale jucători 
cu mare experiență com- 
petițională — n-a reușit 
să-și revină după șocul 
pricinuit de primirea go
lului. Acțiunile sale din re
priza a doua s-au bazat pe 
eforturile individuale ale 
lui Șoangher — foarte bun 
în acest joc — Oaidă și 
Georgescu, acțiuni con
cepute spontan sau născute 
din întîmplare, nepurtînd 
pecetea lucrului premedi
tat. Singura intenție lucidă 
a fost încercarea de a de- 
păși linia de mijlocași a 
Stelei prin „mingi-lungi", 
înalte, dar care s-au oprit 
pe linia Sătmăreanu-D. Ni- 
colae-Hălmăgeanu - Rotaru 
care, alături de Voinea și 
D. Popescu, au fost cei mal 
buni oameni ai echipei în
vingătoare.

A arbitrat foarte bine 
Emil Martin (București).

Valentin PAUNESCU

S goluri în 3 minute1
CLUJ (corespondentul 

„Scînteii"). — După ce, în 
urma unor acțiuni specta
culoase, studenții reușesc 
să înscrie de două ori prin 
Oprea, întreaga echipă lo
cală manifestă un optimism 
exagerat, ca și cum victo
ria nu mai poate să le sca
pe. $i aceasta, în ciuda u- 
nei experiențe nu prea în
depărtate... Țurcan reușește 
să reducă din handicap, 
înscriind cu capul în poar
ta părăsită nejustificat de 
portarul Moldovan.

După pauză în cîteva mi
nute se produce o adevă

rată lovitură de teatru. In 
urma unei inexplicabile că
deri a întregii apărări clu
jene. în frunte cu portarul, 
Dobrin egalează. Țurcan 
marchează după numai un 
minut și peste alte două 
Radu aduce scorul la 4—2 
în favoarea piteștenilor.

Abia acum clujenii se 
dezmeticesc. începe un joc 
de o intensitate rar întîl- 
nită. Lupta se dă mai mult 
între apărarea echipei F.C. 
Argeș și toată echipa stu
dențească. în acest iureș 
Adam reduce scorul în
scriind în min. 77 cu un șut

lmparabil. Deci este 4—3 
în favoarea lui F.C. Argeș. 
Lupta continuă, dar rezul
tatul rămîne neschimbat, 
în ultimele minute clu
jenii reclamă 11 m. dar ar
bitrul nu-1 acordă. Scor 
final deci. 4—3 pentru oas
peți.

Ceea ce a umbrit întru- 
cîtva această întrecere deo
sebit de dîrză au fost pro
testele repetate la adresa 
arbitrului ale piteștenilor 
în timpul cît erau conduși. 
La meci au asistat 20 000 
de spectatori.

trebuia să înceapă turnarea betonu
lui pentru fundație la 1 martie, însă 
pină la sfîrșitul lui aprilie nu s-a 
săpat măcar o lopată de pămînt. 
Deci Trustul local de construcții și-a 
„depășit" propriul angajament cu 
două luni fără ca nimeni să-1 tragă 
la răspundere. Cine, dacă nu bene
ficiarii ar fi fost în măsură să ceară 
respectarea riguroasă a contractelor ?

timpul efectiv de execuție s-a con
sumat. La Hîrlău, județul Iași, am 
aflat că lucrul la cele 4 săli de clasă 
n-a început din lipsa documenta
țiilor, care au fost comandate cu în- 
tîrziere de forurile locale de învăță- 
mînt la I.R.C. Iași. în comuna Nico- 
rești, județul Galați, urmează să se 
construiască o școală cu 4 săli de 
clasă și un laborator. Condițiile spe-

Construcțiile 
școlare
Este evident necesară aici interven
ția mai hotărîtă a consiliului popu
lar județean.

Ritm de lucru nesatisfăcător am 
întîlnit și pe șantierele din județul 
Galați. în orașul Galați, bunăoară, a 
început construcția unei școli cu 16 
săli de clasă în microraionul 17 din 
cartierul Țiglina III. Dar o lună de 
zile s-au tot tergiversat lucrările Ia 
fundație, iar acum zile întregi nu se 
lucrează nimic. O situație similară 
există și pe șantierul școlii cu 16 
săli de clasă din orașul Tecuci, unde 
s-a tărăgănat multă vreme stabilirea 
amplasamentului, organizarea șantie
rului.

Oricît ne-am străduit, multe din 
șantierele școlare din județele lași, 
Galati, Bihor nu le-am putut vizita 
pentru simplul motiv că ele se aflau 
doar sub formă de... proiecte 
și documentații iau nici mă
car atît, cu toate că o treime din

cifice ale terenului au impus recon
siderarea unei părți a proiectului în
tocmit de către D.S.A.P.C. Galați. Au 
intervenit in mai multe rînduri or
ganele locale de stat, inspectoratul 
școlar județean, dar D.S.A.P.C. a fă
cut doar... promisiuni, întîrziind în
ceperea lucrărilor.

Se mai semnalează, în aceste ju
dețe, lipsă de control și îndrumare 
din partea forurilor locale de partid 
și de stat, în vederea lichidării o- 
perative a unor greutăți, cît și in
suficient sprijin acordat de foru
rile centrale interesate. Practica a- 
rată că nu s-au tras învățăminte 
cuvenite din experiența anilor tre- 
cuți, cind ritmul lent și tărăgăna
rea lucrărilor, interesul inconstant 
pentru desfășurarea ritmică și ope
rativă a lucrărilor, manifestate în 
prima parte a anului au avut reper
cusiuni asupra realizării Ia scadența 
prevăzută a obiectivelor, asupra ca
lității lucrărilor și mal ales a fini

sajelor. Ba, mai mult chiar, pe 
alocuri au fost abandonate cu totul 
inițiative și experiențe gospodărești 
utile, cum ar fi producerea pe scară 
locală a cărămizilor (în județul Iași), 
procurarea pe plan local a unor ma
teriale de construcție, atragerea ce
tățenilor comunei la realizarea unor 
lucrări ș.a.

Remedierea lipsurilor menționate 
Impune adoptarea de urgentă a unor 
măsuri eficiente pentru începerea 
grabnică a lucrărilor pe toate șan
tierele proiectate, pentru accelerarea 
ritmului de lucru și respectarea gra
ficelor de construcție. Recuperarea 
timpului pierdut fără ca graba să se 
răsfrîngă asupra calității și aspectului 
noilor săli de clasă, asigurarea rit
mică a tuturor celor necesare lucru
lui pe șantier presupun, totodată, 
îndrumare și sprijin concret din par
tea forurilor locale de partid și de 
stat, mai exact o delimitare precisă 
a responsabilităților pentru realiza
rea fiecărui obiectiv în parte și a pla
nului de construcții școlare în an
samblu. Așa cum nl s-a semnalat pe 
alocuri, o dată cu constituirea diferi
telor foruri șl instituții județene, nu 
s-au stabilit asemenea responsabili
tăți precise, concrete, nu s-a asigu
rat peste tot personalul de speciali
tate pentru îndrumarea și controlul 
muncii pe șantierele construcțiilor 
școlare. Dezvoltarea bazei materiale 
a învățămîntului, îmbogățirea și mo
dernizarea zestrei școlilor reprezintă 
o problemă deosebit de importantă — 
în prezent ca și în viitor — căreia 
consiliile populare județene, inspec
toratele școlare trebuie să-i acorda 
atenția cuvenită.

Paralel cu această activitate opera
tivă, de campanie, va trebui însă 
restudiat tot acest mecanism al rea
lizării de noi construcții școlare, 
adoptarea unor măsuri care să ducă 
Ia simplificări și îmbunătățiri, înce- 
pînd de la sistemul de întocmire a 
documentațiilor și finanțărilor, alcă
tuirea proiectelor-tip și pînă la mo
dalitățile concrete de lucru, la asi
gurarea asistenței tehnica pe șan
tiere.

I

REVOLUȚIONAR M•
PITEȘTI. — In fața Muzeului do Isto

rie șl etnografie din Golești a fost or
ganizată Ieri dimineața o adunare 
populară consacrată aniversării a 12» 
de ani de la Revoluția din 1818. Cu 
acest prilej a avut loc un simpozion 
în cadrul căruia s-a vorbit despre re
voluția din 1848 șl despre familia Go- 
Ieștilor ca participantă la acest act Isto
ric din viața poporului nostru. In nu
meroase localități din Județ, cadre di
dactice au prezentat duminică în fața 
a mii de oameni al muncii conferința 
pe tema „Anul revoluționar 1843“.

TG. MUREȘ. — Duminică, la Casa da 
cultură din Tîmăvenl, județul Mureș, 
a avut loc un simpozion Intitulat „Anul 
revoluționar 1848 în Țările Române”. 
Cu acest prilej, cadre didactice uni
versitare și din școlile medii au evocat 
momente din frămintatul an 1848. Con
ferințe, simpozioane, recitaluri de poe
zie, expuneri, precum șl alte mani
festări consacrate acestui eveniment au 
mai avut loc lcrl in peste 20 do locali
tăți din județul Mureș.

PLOIEȘTI. — Sub titlul „Anul revo
luționar 1848 tn Țările Române", Ia că
minele culturale din peste 100 de loca
lități din județele Prahova, Buzău șl 
Dîmbovița au fost organizate duminică 
expuneri pe această temă. De aseme
nea, în numeroase școli, cadre didactice 
au vorbit elevilor despre Idealurile 
generației pașoptiste.

DEVA. — La căminele culturale dla 
Hăjdat, Zlaștf, Bulturl șl Peștlșul 
Mare, din județul Hunedoara, au avut 
loc Ieri expuneri pe tema „120 do ani 
de la revoluția din 1848“.

(Agerprcșg

Dialog 
în eter
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S. O. S. I Salvarea pe mare o o 
datorie morală. O expresie a soli- 
darității umane. Aici, tn camera- 
icoică a radiostafiei centrale, cli
pele de încleștare dramatică do pe 
mare sînt trăite cu intensitate și 
cu o neînfrîntă încredere în reușită.

Un vapor străin lansează un 
S.O.S. I Unul din marinari suferise 
o grea confuzie. De pe nava 
„Oradea* medicul român conduce 
prin stafia de radio o dificilă in
tervenea chirurgicală. Inimi necu
noscute se unesc în eter... Reușită I

Apoi, un alt mesaj... Paradoxal, 
pe mare, dușmanul cel mai de 
temut e focul. In dreptul coastei 
atlantice a Marocului cargoul 
„Reșifa* interceptează un S.O.S. : 
vaporul spaniol „Pico de Mulhe- 
cen’ este cuprins de flăcări „Re
șița* se abate din drum, întîrzie or» 
prefioase pentru a da ajutorul soli
citat. Privind cu ochii minții In
cendiul crezi că totul e pierdut, dar 
marinarii noștri nu-l cunosc pe 
„nu se poate*. Nu precupefesc 
nici un efort — salvează pe toți 
membrii echipajului spaniol și, tn 
ciuda unor mari dificultăți, remor
chează vaporul respectiv pină In 
portul Casablanca unde incendiul a 
putut fi stins. Osfenifi, cînd totul s-a 
terminat, oamenii și-au strîns mît- 
nile. Apoi, firesc, „Reșifa" tși ur
mează cursa.

PUNȚI NEVĂZUTE. Vaslui, Brăila, 
Piatra-Neamf, Timișoara, Tîrgu Mu
reș... Orașe înscrise pe harta pa
triei. Dar și pe cea a mărilor și 
oceanelor — prin navele româ
nești.

...Vestea a zburat din gură în 
gură. Chiar înainte de a fi fost In 
întregime recepfionafă radiograma, 
fiecare cuvînt fusese transmis pe 
punte cu iufeala fulgerului. Suna 
așa : născută In ziua de 7 mai
ora 19,32, 3,780 kg. Părul negru, 
nasul cîrn. Fruntea bombată ca a 
ta. Numele — Maria. Mama se 
simte bine. Amîndouă te sărută". 
Netnscrisă tncă în registrul de stare 
civilă, Maria își și semnase radio
grama cu un țipăt așteptat și auzit 
tn plin Pacific. In primul port 
unde-l așteptau scrisorile, cel care 
primise întîiul sărut filial din viață, 
o descoperă pe Maria. Pozele trec 
din mînă-n mînă, bucuria din 
Inimă în inimă, cutele de pe frunte 
se destind, în vreme ce fiica mari
narului doarme în pătucul ei la 
mii de mile, neșfiind ce a putut 
stîrni venirea ei pe lume. Fericit, 
tatăl cutreieră magazinele în cău
tare de jucării, rochife, ghetufo 
pentru noua-născută. Brusc își face 
socoteala că o va vedea abia după 
cîteva luni. Rectifică t „Vă rog, un 
număr mai mare...*.

ATENȚIE „FARUL". Radiotelegra
fistul de serviciu îmi întinde o no
tiță : Ion Prodănescu, navigînd 
undeva pe mările Japoniei, a cîș- 
tigat două autoturisme pe C.E.C.

— Și celelalte mesaje ? — fj 
întreb privind curioasă alte foi.

— Rezultatele sportive. Bineîn
țeles™ fotbal I

Căci „Farul* își are suporteri ți 
pe mări și oceane. Ei așteaptă cu 
înfrigurare știrile, iar interlocutorul 
meu, Mihail Dinescu — mai pufin 
microbist (din declarație confiden
țială) — are, împreună cu colec
tivul său, și „sarcina* expresă do a 
strînge intormafii cît mai ample, I 
se solicită nu numai rezultatul ci și 
comentarii despre joc, despre fie
care jucător, despre arbitraj. Mă 
gîndesc că acestor fideli suporteri 
nu le vine deloc ușor cînd află că 
„Farul" pierde™ Deci, atenție 
„Farul* I

„VĂ DORIM NOI SUCCESE*. Un 
țîrîit prelung ne readuce pa pa
ralela 45°. De data aceasta o voce 
dictează : „Din partea conducerii 
Ministerului Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene și a conducerii 
Direcfiei generale a navigației 
civile, cu ocazia îndeplinirit și de
pășirii planului de transport, ecM» 
pajul navei, împreună cu coman
dantul său, se evidențiază, decomtn- 
du-i-se pavilionul de navă fruntașă- 
Vă dorim noi succese“.
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DESPRE VIZITA
PREȘEDINTELUI DE GAULLE

IN ROMÂNIA
PARIS 19. •— Trimisul special 

Agerpres, G. Davidescu, transmite : 
Săptămînalela care apar duminică 
la Paris, „Le Journal de Diman- 
che" și „l’Humanitd Dimanche", 
acordă spații largi încheierii vizi
tei președintelui de Gaulle în 
România și declarației comune date 
publicității cu această ocazie.

Trimisul special al lui „Le Jour
nal de Dimanche", Maurice Dela- 
rue, arată că vizita generalului de 
Gaulle a constituit o reușită de
plină. Autorul articolului arată că 
Parisul și Bucureștiul sînt interesa
te să-și dezvolte colaborarea. în a- 
cest sens, el citează partea din de
clarația comună care anunță lăr
girea cooperării româno-franceze 
în domeniile industriei chimice și 
mecanice, electronicii, construc
țiilor navale, în tehnica irigațiilor, 
precum și în ce privește folosirea 
în scopuri pașnice a energiei nu
cleare. Este redat, de asemenea, 
pasajul privind cooperarea științi
fică. Ziarul consemnează faptul că 
va fi creată o Comisie de cooperare 
în domeniile economic, tehnio și 
științific și că vor fi deschise, pe 
bază de reciprocitate, la București 
și la Paris, biblioteci și centre de 
documentare.

„Le Journal de Dimanche" relevă 
pasajele din Declarație care se re
feră la stabilirea unei situații 
normale în Europa pe calea 
destinderii și a cooperării. El 
arată că ambele țări au fost de a- 
cord că raporturile dintre state, fie 
ele mari sau mici, trebuie să se ba
zeze pe principiile independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, stabi
lirii de relații prietenești cu toate 
țările, dezvoltării între toate țările 
a schimburilor și a cooperării în 
vederea întăririi păcii în lume.

„L’Humanite Dimanche" des
prinde din declarația româno-fran- 
ceză acele paragrafe care se referă 
la faptul că sînt întrunite toate 
condițiile pentru a fi lărgită în 
cursul anilor viitori cooperarea bi
laterală în interesul ambelor po
poare și al destinderii păcii în Eu-

ropa și în întreaga lume. Se subli
niază faptul că în domeniul politi
cii externe declarația consideră că 
este necesar ca între națiunile eu
ropene să se dezvolte relații în 
toate domeniile, care vor deschide 
calea - unei cooperări în întreaga 
Europă. Săptămînalul redă, de ase
menea, pasajele privind problema 
vietnameză și situația din Orientul 
Mijlociu.

SAIGON 19 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze au 
declanșat duminică un bombarda
ment surpriză cu rachete și mor- 
tiere asupra centrului orașului 
Saigon. Potrivit relatărilor a- 
gențiilor occidentale de presă, ra
chetele și obuzele au atins clădi
rile mai multor posturi de poliție, 
precum și o clădire situată în 
imediata apropiere a locuinței co
mandantului suprem al forțelor ar
mate ale S.U.A. din Vietnamul de 
sud, generalul Westmoreland. Eli
copterele americane care au pornit 
în căutarea patrioților s-au înapoiat 
la bazele lor fără a fi putut stabi
li un contact cu aceștia.

Au continuat luptele șî în apro
pierea bazei americane de la Da- 
Nang în cursul cărora 19 militari a-

mericani au fost uciși și alți 104 au 
fost 'răniți. Pe de altă parte s-a 
anunțat că petrolierul „Anco 
Queen", a fost atins de tirul patrio- 
ților.

Oficialitățile militare american 
de la Saigon au anunțat că un avio 
cu reacție, de tipul „F-100* a fost 
atins de artileria antiaeriană a for
țelor patriotice și s-a prăbușit la 
33 km nord de capitala sud-vietna- 
meză.

„Orășelul* ridicat la Washington de participanfii la „Marșul săracilor"

INCIDENTE LA
CIUDAD DE PANAMA

CIUDAD DE PANAMA 19 (A-
gerpres). — Situația din Panama 
se menține încordată. Sîmbătă, a- 
depții lui David Samudio, candi
datul guvernamental la alegerile 
prezidențiale desfășurate duminica 
trecută, au deschis focul asupra a- 
depților candidatului opoziției, Ar-

nulfo Arias. Incidentul s-a sordat 
cu doi răniți. Pe de altă parte, mai 
multe bombe incendiare au fost a- 
runcate asupra clădirii postului na
țional de televiziune, a cărui con
ducere a sprijinit candidatul gu
vernamental. Rezultatele scrutinu
lui nu au fost publicate nici pînă 
în prezent.

Colaborarea româno-fniKezi
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operare între instituțiile specialize 
te, să se creeze, pe bază de recipro
citate, biblioteci și centre de docu
mentare tehnică și științifică în ca
pitalele țărilor respective. A fost 
semnată o convenție consulară și 
vor avea loc convorbiri în vederea 
încheierii unui acord de asistență 
juridică. Intensificarea continuă a 
relațiilor bilaterale româno-franceze 
contribuie la prosperitatea celor 
două națiuni, precum și la cauza 
dezvoltării cooperării internațio
nale.

Convorbirile dintre președintei» 
Consiliului de Stat al României și 
președintele Republicii Franceze, 
cuvîntările rostite, declarația pu
blicată au relevat, în mod deosebit, 
dorința celor două state de a cola
bora mai activ în viața politică in
ternațională, de a-și spori, prin e- 
forturi comune, contribuția la des
tindere, la soluționarea probleme
lor majore ale actualității, la îmbu
nătățirea climatului politic și con
solidarea păcii în lume. „Examina
rea problemelor internaționale — se 
arată în Declarația comună — a re
liefat acordul României și Franței 
asupra principiilor care trebuie să 
stea la baza raporturilor între state: 
independența și suveranitatea nați
unilor, mici și mari, neamestecul în 
treburile interne, stabilirea de re
lații amicale cu toate țările, dez
voltarea schimburilor și a coope
rării internaționale, menținerea sau 
restabilirea păcii în întreaga lume. 
Cei doi șefi de stat sînt convinși 
că numai respectarea acestor prin
cipii asigură condițiile necesare 
pentru ca fiecare țară, oricare ar fi 
ea, să pbată contribui la progresul 
material și la înflorirea spirituală a 
națiunilor, la apărarea păcii și la 
dezvoltarea spiritului de înțelegere 
și cooperare între state". Tocmai 
așezarea pe această bază a asigurat 
continua îmbunătățire a relațiilor 
dintre România și Franța, astfel în- 
cît acestea să poată deveni un mo
del de conviețuire pașnică și coope
rare rodnică între două țări inde
pendente, stăpîne pe destinele lor, 
avînd orînduiri sociale diferite.

în centrul convorbirilor și al cu- 
vîntărilor care au fost rostite de 
cei doi șefi de stat s-au aflat, cum

este și firesc, problemele asigurării 
■ păcii și securității pe continentul 

european, probleme cărora România 
și Franța le acordă o însemnătate 
deosebită. După cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea 
iova, „condiția principală pentru 
asigurarea unei adevărate atmos
fere de pace și securitate în 
Europa este stabilirea unor relații 
de încredere și cooperare între toate 
statele continentului, întărirea în
crederii între popoare, colaborarea 
lor în toate domeniile lor de activi
tate— A acționa pentru unirea tutu
ror națiunilor în vederea apărării 
păcii și securității în Europa în
seamnă a răspunde intereselor esen
țiale ale tuturor popoarelor euro
pene, a asigura condiții pentru acce
lerarea progresului material și spiri
tual al continentului, exercitînd ast
fel o înrîurire binefăcătoare asupra 
întregii atmosfere internaționale, a- 
supra luptei popoarelor pentru pace 
și securitate în întreaga lume".

România și Franța, prin cuvîntul 
conducătorilor lor de stat, au expri
mat cu putere, în cursul acestei vi
zite, hotărîrea lor fermă de a merge ' 
împreună pe calea realizării dezide
ratului major al tuturor popoarelor 
europene — statornicirea unei Eu
rope în care toate națiunile să se 
dezvolte independent și liber, în 
care să domnească pacea și coope
rarea între țări și popoare. Așa cum 
au subliniat atît tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cît și generalul de 
Gaulle, cooperarea ro.mâno-franceză 
pentru atingerea acestui nobil țel 
nu urmărește nici un fel de scopuri 
egoiste, nu este îndreptată împotri
va nimănui; ea tinde nu să dezbine 
popoarele sau să rupă anumite prie
tenii ; dimpotrivă, tinde să slujească 
întăririi cooperării între toate națiu
nile și țările europene. Este știut că 
România pune la baza politicii sale 
colaborarea frățească, prietenia și 
alianța cu toate țările socialiste ; în 
același timp ea dezvoltă colaborarea 
internațională în lumina princi
piilor coexistenței pașnice între 
state cu orînduiri sociale 
ferite. O importanță esențială are 
depășirea obstacolelor care mai 
există în calea realizării securității 
europene, frînarea cercurilor neo
naziste, revanșarde care vor să

rostită la Cra-

di-

se impună din nou în viața po
litică, normalizarea relațiilor între 
toate statele continentului, pornin- 
du-se de la realitățile istorice create 
în perioada postbelică, de la exis
tența celor două state germane, de 
la respectarea granițelor stabilite 
după război. în ce privește Româ
nia, în cuvîntările rostite de pre
ședintele Consiliului de Stat sînt 
exprimate, cu toată claritatea, po
ziția ei în problemele securității eu
ropene, voința ei de a milita, îm
preună cu celelalte state socialiste, 
cu toate statele europene pentru 
făurirea păcii pe continentul nostru 
și în lume, pentru destindere și 
cooperare.

Abordînd problemele care privesc 
lichidarea focarelor de neliniște și 
încordare, cei doi șefi de state și-au 
exprimat îngrijorarea față de conti
nuarea războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam și speranța că convorbirile 
începute la Paris vor duce la înce
tarea bombardamentelor, a oricăror 
acte de război în Vietnam, la asi
gurarea dreptului poporului vietna
mez de a-și hotărî singur soarta. în 
legătură cu evoluția îngrijorătoare 
din Orientul Apropiat, ei au subli
niat necesitatea aplicării rezoluției 
Consiliului de Securitate.

Dialogul franco-român, pe care 
această vizită l-a dezvoltat, va fi, 
desigur, continuat. După ciim se a- 
rată în Declarație, președintele de 
Gaulle a invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să facă, împreună cu 
soția, o vizită oficială în Franța, iar 
invitația a fost acceptată cu plăcere, 
urmînd ca data să se stabilească 
ulterior.

Vizita președintelui de Gaulle în 
România se înscrie ca un moment 
istoric în dezvoltarea relațiilor ro
mâno-franceze ; ea s-a transformat 
într-o manifestare sărbătorească a 
străvechii prietenii româno-france
ze, menite să joace un rol impor
tant în viața celor două popoare și 
în lupta pentru destindere și pace 
în lume. Poporul român va face to
tul pentru a întări prietenia și soli
daritatea cu poporul francez, cu de
plina convingere că aceasta poate fi 
un factor activ în lupta pentru fău
rirea unei Europe și a unei lumi fe
rite de pericolul războiului, a unei 
lumi a păcii, colaborării și progre
sului.

VIENA 19. — Corespondentul A- 
gerpres; P. Stăncescu, transmite : 
Vremea rece nu i-a împiedicat pe 
vienezi să fie prezenți în 
mare, ca în fiecare an, la deschi
derea tradiționalei manifestații cul
turale „Wiener Festwochen*. Cea 
de a 18-a ediție a „Săptămînilor 
festive' a întrunit în Piața primă
riei o mulțime entuziastă.

Președintele Republicii, Franz 
Jonas, a declarat deschisă festivi
tatea. în acordurile Orchestrei sim
fonice vieneze, corpul de balet al 
Operei de stat a interpretat un fru
mos număr coregrafic.

Reprezentațiile teatrale sub titlul 
„Comedianții lumii' vor fi susținu
te de formații vieneze și din străi
nătate. între acestea, afișele anun
ță prezența Teatrului Mic din Mi
lano, Teatrului Vahtangov din Mos
cova și Teatrului de Comedie din 
București.

număr

Ansamblul cîntece șt
dansuri al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, care 
a fost aplaudat în numeroase 
spectacole la Alger, Oran, 
Sidi-bel-Abes, Constantine și 
Annaba, a prezentat sîmbătă 
seara la teatrul de vară lrEl 
Kettani" din capitala Algeriei 
un spectacol, bucurîndu-se de 
un deosebit succes. Au fost 
prezenți reprezentanți ai auto
rităților orășenești, personali
tăți ale vieții culturale artisti
ce algeriene, membri ai corpu
lui diplomatic.

In cronicile consacrate an
samblului românesc, presa al
geriană a subliniat înalta ținu
tă artistică a orchestrei, dansa
torilor, soliștilor vocali și in
strumentali. „Spectacolele an
samblului U.G.S.R., scrie 
Moudjahid", se remarcă 
prin bogăție și varietate, cît yt 
prin soluțiile coregrafice ori
ginale. Românii nu au ezitat 
să introducă în tradițiile fol
clorice elemente moderne*. A- 
preciind frumusețea dansuri
lor, vivacitatea și prospețimea 
lor, directorul Teatrului Națio
nal din Alger a declarat! „Un 
spectacol perfect, de o rară 
spontaneitate degajată din re
frenele vocale și din mișcările 
dansatorilor, costume de o fru
musețe inegalabilă, armonie 
perfectă între succesiunea de 
tablouri, mișcare, culori, per
fecțiune tehnică — iată cîteva 
cuvinte ce caracterizează în
treaga formație".

C. BENGA

acum 
Basel, 
Stock- 
de a

Alegerile din Italia
ROMA 19. — Corespondentul. Ax 

. gerpres. N . Puicea, transmite;.'în-.’ 
cepînd de duminică dimineața, în 
întreaga < Italie au început' operați
unile de votare pentru alegerea, 
a 630 de deputați și 315 senatori ai 
celei de-a 5-a legislaturi republi
cane.

Sînt înscriși pe listele electorale 
aproape 36 milioane de alegători 
— pentru Camera Deputaților și 
32 600 000 de alegători — pentru 
Senat.

Duminică la ora 20,00, procen
tajul participării la vot varia în
tre 35 la sută în unele regiuni din 
sudul și nordul Italiei, ridicîndu-se 
la peste 50 la sută în cîteva loca
lități din centrul peninsulei. Pre
ședintele republicii, Giuseppe Sa- 
ragat, secretarul general al Parti
dului Comunist Italian, Luigi Lon
go. și alți fruntași politici au vo- ■O

... țat la Roma, iar primul ministru 
Aldo Mo’ro în sudul țării, la Bari.

1 S-au1 întors în țară pentru a par
ticipa la vot cîteva sute de mii de 
italieni care muncesc în 
ta te.

Pe întregul teritoriu al 
votarea se desfășoară în 
normal, fără incidente.

Primele date parțiale ale votării 
de duminică și luni se vor cunoaș
te luni seara.

străină-

Italiei 
general

Caracterizînd situa
ția monetară actuală a 
lumii occidentale, un 
comentator arăta că lu
crurile se petrec sub a- 
ceeași tensiune ca în- 
tr-un film polițist: ță
rile accidentale așteaptă 
cu încordare o hotărîre 
care... nu apare. Căci 
este evident că măsuri
le luate pînă 
succesiv la 
Washington și 
holm în scopul
opri specula cu aur, 
care a luat o mare am
ploare, nu sînt, de fapt, 
decît niște paleative. 
Zilele trecute, la Lon
dra, Ziirich, Paris, ce
rerea de metal prețios 
a fost atît de mare în- 
cît cursul acestuia — în 
continuă creștere în ul
timele două săptămîni 
— a depășit cu mult 
prețul oficial (35 dolari 
uncia). Pe piața londo
neză, de pildă, uncia de 
aur s-a vîndut cu 41,25 
de dolari.

Posesorii de dolari și 
lire sterline din Europa 
occidentală — bănci, oa
meni de afaceri — cau
tă să scape de acesta 
mijloace de plată, su
puse unui accentuat 
proces de depreciere și 
să le investească în aur. 
Ca urmare, tezaurele 
țărilor membre ale car
telului aurului, și îndeo
sebi cele ale S.U.A. și 
Angliei au pierdut me
tal galben în valoare 
de peste trei miliarda 
de dolari, cifră echiva
lentă cu valoarea pro
ducției de aur pe doi 
ani a lumii capitaliste.

Sporirea vertiginoasă 
a prețului aurului, dato
rită cererii în continuă 
creștere, marchează de
precierea de fapt a do
larului și lirei sterline, 
ceea ce stîrnește îngri
jorarea autorităt?or a- 
mericane și engleze, 
care nu mai au certi
tudinea că vor putea 
evita devalorizarea ofi
cială. Semnalul de alar
mă l-a dat recent pre
ședintele Consiliului 
Băncilor federale de re
zerve din S.U.A., Wil
liam McChesney Martin, 
declarînd,. în cadrul u- 
nei conferințe ,;de "'pre
să : „S.UTA. se află în 
viitoarea celei mai pu
ternice crize financiare 
pe care au cunoscut-o 
după 1931”. El a arătat 
că dezechilibrul buge
tar si deficitul cronic 
al balanței de plăți a 
S.U.A. — cauzele prin
cipale ala „crizei de în-

credere" în moneda a- 
mericană, și, implicit, 
ale goanei după aur — 
sînt „intolerabile", men- 
ținînd pericolul unei 
devalorizări a dolaru
lui care va declanșa o 
„reacție în lanț" de 
devalorizări ale altor 
monede occidentale.

în fața enormelor 
presiuni financiare la 
care este supusă mo
neda americană atît pe 
plan extern, cît și pe 
cel intern. Casa Albă a 
preconizat mult discu
tatul „program de aus
teritate" concretizat, în
tre altele, în „refluxul" 
investițiilor în străină
tate șl creșterea resur
selor bugetare, prin in
troducerea unei supra
taxe fiscale de 10 la 
sută. Dar, de mai bine 
de patru luni, membrii 
Congresului nu au vo
tat nici una din acesta 
soluții care sînt nepopu
lare în S.U.A.

între timp, dezechili
brul balanței de plăți 
americana continuă să 
se accentueze. Astfel, în 
anumite cercuri de spe
cialitate se vorbește 
despre un deficit sporit 
în 1968, de aproximativ 
5 miliarde dolari, față 
de 3,6 miliarde în 1967.

în încercarea stărui
toare de a ieși din im
pasul financiar, auto
ritățile monetare ame
ricane au hotărît să 
urce taxa scontului în 
două reprize, începînd 
din luna martie. Prin 
aceasta băncile federale 
rețin un procent mal 
mare din sumele date 
băncilor sau persoane
lor particulare care vor 
să obțină achitarea îna
inte de scadentă a unor 
împrumuturi acordate 
la terți. Sporită în mar
tie de la 4,5 la 5 la 
sută, această taxă a de
venit acum de 5,5 la 
sută, cifră ce reprezintă 
cel mai înalt nivel în
registrat după criza din 
1929—1933.

Majorarea taxei scon
tului, se precizează în , 
Comunicatul Consiliu
lui Băncilor ^ețjerale, 
tinda „să frîneze . pre-' 
siunile inflaționiste 
crescînde și să restabi
lească poziția dolarului 
pe plan extern". Deo
camdată, efectul ime
diat vizibil este crește
rea dobînzilor, adică 
scumpirea creditelor a- 
cordate de bănci. Prin

urmărește 
procesului 
și a cum- 
credlt, ca

aceasta sa 
încetinirea 
de investiții 
părărilor pe 
și oprirea scurgerii da 
capital american pesta 
graniță. Pe de altă par
te, procesul de desfa
cere a mărfurilor, atît 
pe piața internă, cit și 
în exterior se va acce
lera. Posesorii de capi- 
tal-marfă vor prefera 
să-1 transforme în ca
pital bănesc, pentru a-1 
fructifica sub formă da 
credit. Dobînda ridi
cată pe piața americană 
va atrage capitaluri din 
străinătate.

Observatorii sînt da 
părere că, de fapt, e- 
fectele măsurilor ini
țiate de Consiliul Băn
cilor federale al S.U.A. 
sînt mai mult de na
tură psihologică decît 
tehnică. Autoritățile 
monetare americane vor 
probabil astfel să exer
cite presiuni asupra 
Congresului în vederea 
votării suprataxei fis
cale.

însemnătatea mane
vrei de ridicare a taxei 
scontului pentru stăvi
lirea Inflației și redu
cerea deficitului balan
ței de plăți este apre
ciată de către anumiți 
experți ca fiind mino
ră, întrucît această mă
sură nu poate influen
ța asupra reducerii de
ficitului extern al 
S.U.A. După cum arăta 
David Rockefeller, pre
ședintele lui „Chasa 
Manhattan Bank", pen
tru a fi eficace, „aceas
tă măsură trebuie să J 
fie însoțită de o redu
cere a cheltuielilor gu
vernamentale". Iar Ar
thur Okun, președinte
le grupului de consi
lieri economici al Casei 
Albe, de pildă, preciza că - - ■ -
ale 
nu 
lui, 
de 
Vietnam, război 
înghite anual circa 30 
de miliarde dolari.

In concluzie, măsuri
le inițiate pînă în pre
zent la Washington nu1' 
atacă adevăratele cauze 
care macină poziția do
larului pe plan interna
țional. Echilibrarea ba
lanței de plăți america
ne nu poate fi realiza
bilă fără o revizuire a 
politicii cheltuielilor 
militare.

Viorel POPESCU

adevăratele cauza 
inflației sînt legat» 
de politica creditu- 
ci de războiul dus 
Statele Unita în 

care

NIGERIA

Port Harcourt ocupat
de trupele federale

LAGOS 19 (Agerpres). — Postul de 
radio Lagos a anunțat duminică ocu
parea de către trupele federale nige- 
riene a orașului Port-Harcourt, unul 
din principalele puncte de sprijin ale 
secesioniștilor biafrezi.

Aeroportul din Port-Harcourt era 
singura cale de aprovizionare a bia- 
frezilor cu arme și muniții.

Conducătorul Biafrei, colonelul 
Ojukwu, a reafirmat că Biafra 
este hotărîtă să rămînă independen
tă. Enumerînd principiile care vor 
călăuzi delegația biafreză la tratati
vele de la Kampala, el a declarat că 
Biafra va accepta organizarea unui 
plebiscit în regiunile minorităților 
tribale. Ojukwu a subliniat că nu 
vor putea avea loc tratative fruc
tuoase fără un acord cu privire la 
încetarea focului si „nu poate exista 
pace atîta timp cît trupele nigeriene 
rămîn pe teritoriul biafrez*.

agențiile de presă transmits
In localitatea Salisbury, 

din statul american Mary
land, a fost decretată starea 
de urgență pentru a se pune ca
păt tulburărilor rasiale izbucnite sîm
bătă. Garda națională din Maryland 
se află în stare de alarmă.

Delegații regionali al Par
tidului social-democrat din 
landul Baden-Wurttemberg, 
întruniți la Kehl, într-o conferință ex
traordinară, au hotărit să nu mai con
tinue coaliția cu Uniunea creștin-de- 
mocrată în Parlamentul landului.

Reprezentantul permanent 
al R.A.U. la O.N.U., M. A. el 
Kony, a adresat secretarului general al 
O.N.U., U Thant, o scrisoare în care 
cere să se cerceteze neîntîrziat măsu
rile luate de autoritățile israeliene îm
potriva populației arabe în regiunea 
Gaza.

Primul Festival Internațio
nal al teatrului la televiziune 
s-a deschis la Sofia. La festival sînt 
reprezentate Cehoslovacia, Iugosla
via, Finlanda, R. D. Germană, Polo
nia, România, Ungaria, Uniunea So
vietică și Bulgaria. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de L. Mileva, di
rector al televiziunii bulgare. Din

tori nu s-au prezentat la centrele de votare

partea României în cadrul festivalului 
va fi prezentată piesa „Surorile Boga“ 
de Floria Lovinescu.

Cel de-al 57-lea Tîrg Inter
național al Parisului, unde se 
află de asemenea cel de-al nouălea 
salon internațional de turism, s-a des
chis în parcul de expoziții de la Portes 
de Versailles. La ediția din acest an 
a tîrgului participă 29 de țări. Româ
nia participă la acest tîrg cu un stand 
al cărții tehnice, precum și cu un 
stand turistic al O.N.T.

Noi experiențe legate de 
sistemul de aterizare a nave
lor cosmice vor fi efectuate în pe
rioada 20 mai 30 iunie în Uniunea 
Sovietică. Elemente separate ale sis
temelor de rachete vor cădea în două 
zone ale Oceanului Pacific. (TASS)

Un personal special va con
trola intrarea studenților în 
facultățile universității din 
Madrid, a anunțat rectorul acestei 
universități. El a adăugat că decanii 
facultăților vor putea apela la inter-

venția poliției în scopul evacuării lo
calurilor universității în cazul unor 
manifestații studențești. La Madrid au 
avut loo ciocniri violenta între stu- 
denți și poliție. O demonstrație a stu
denților madrileni, care s-a îndreptat 
spre Facultatea de științe politice șl 
economice a Universității, a fost ata
cată de forțele polițienești. S-a anun
țat că la demonstrație au luat part» 
6 000 de studenți. Poliția a arestat a- 
proximativ 100 de demonstranți.

Șeful statului sirian. Nou- 
reddin El Atassl, a primit pa 
Hoang Van Loi, ministru adjunct 
al afacerilor externe al R. D. Viet
nam. După cum s-a mai anunțat, 
Hoang Van Loi întreprinde un tur
neu printr-o serie de state arabe.

Telegraflștii din servlciilo 
P.T.T, din Roma s-au ală
turat grevei poștarilor, care a 
început luni. Greviștii revendică îm
bunătățirea salariilor și a condițiilor 
de muncă. Pînă în prezent, aproxima
tiv 60 de tone de corespondență și 
colete au rămas stocate, neputînd fi 
distribuite.

»)

MIȘCAREA GREVISTĂ^
DIN FRANȚA

9

o grevă nelimitată însoțită de o*' 
cuparea localurilor.

Duminică, festivalul cinemato
grafic de la Cannes a fost suspen
dat, cu cinci zile înaintea încheierii 
sale, ca urmare a grevei tehnicie
nilor care deservesc festivalul.

Imobilul Biroului central de 
radio, de unde pornesc toate le
găturile radio naționale, interna
ționale și intercontinentale, a fost 
ocupat sîmbătă seara de poliție. 
Anterior, personalul biroului de-« 
clarase grevă- <

★

PARIS 19 (Agerpres). — Pre-< 
ședințele de Gaulle a avut du
minică dimineața întrevederi cu 
premierul Pompidou și cu diverși 
membri ai cabinetului. El a 
dezbătut cu colaboratorii săi si
tuația creată ca urmare a mișcării 
greviste și a agitației studențești.

PARIS 19 (Agerpres). — Mișca
rea grevistă continuă în Franța, 
numărul muncitorilor care au în
cetat 
ceva 
Peste 
mare 
fost ocupate de greviști. Nume
roase alte întreprinderi sînt afec
tate de greve. Pe de altă parte, 
traficul feroviar este considerabil 
restrîns în întreaga Franță, iar 
transporturile urbane, mai ales la 
Paris și la le Hâvre, sînt perturbate 
serios. Peste 3 000 de călători au 
rămas blocați duminică dimineață 
la frontiera franco-spaniolă, ca 
urmare a grevei feroviarilor. Au 
fost declanșate greve la serviciile 
poștale. Muncitorii șl tehnicienii 
de la Operă și Opera comică 
din Paris au declarat la miezul 
nopții de «îmbată «pre duminică

lucrul fiind apreciat la 
mai mult de 2 milioane. 
100 de întreprinderi de mai 
sau mai mică importanță au
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