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efort în mînui- 
nu-i aduce nici

produse este influențată

(Continuare 
în pag. a III-a)

Independenței — sărbătoare națională a 
plăcere să adresez Maiestății Voastre

In ultima zi a vizitei pe care a efectuat-o în țara noastră, delegația 
Partidului Socialist din Chile, condusă de LUIS JEREZ, secretar general ad
junct al partidului, am rugat pe oaspeți să prezinte cititorilor ziarului 
citeva aspecte actuale ale situației social-economice și politice din Chile. 
La începutul convorbirii, oaspeții au evocat starea de tensiune generată 
de nemulțumirea oamenilor muncii față de persistența unor probleme 
economice cu repercusiuni asupra nivelului de trai al populației,

plan economic, dar și 
pe plan etic — vădu- 
virea răspunderii de 
suportul ei material 
înseamnă a admite o 
discriminare nejustifi
cată între cel ce pă
gubește 
(căruia 
grijă si 
rea lui 
o diminuare a venitu-

afirmat că în a doua 
a anului este posibil ca 

de amoniac să-și atingă

la „masa rotundă", or- 
combinat cu concursul 

județean Dolj al P.C.R. 
au participat cadre de 

ingineri, maiștri, secre-

Haralamb ZINCĂ

trarea în exploatare a 
noilor capacități, sta
țiunea Mamaia va 
putea găzdui in vara 
aceasta cu circa 50 000 
mai mulți turiști de- 
cit anul trecut.

(Agerpres)

Cu prilejul 
Afganistanului, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate personală, iar po
porului afgan urări de continuă prosperitate și progres.

La Mamaia, intr-o 
pitorească poziție din 
apropierea plajei, au 
fost date în folosință 
încă două hoteluri tu
ristice cu 560 de 
locuri. Aici se află în 
stadiu de finisare

locuitorilor municipiului Brăila, 
de Stat prin care muni- 
conferă Ordinul „Steaua 

România" clasa I. Locui- 
salutați apoi de reprezen- 

și municipiilor Galați, Focșani, 
Măcin și altele. Simbolic, pe 

au fost plantați 6 stejari. Na
și străine aflate în rada por
tuarele pavoaz, au salutat adu*

Recorduri mondiale la aruncarea discului © Alte știri din țară și de peste 
hotare în pagina a 3-a

— Cea mai mare bătaie de cap 
ne-au dat și ne mai dau încă 
fabricile-cheie, de amoniac și aceti- 
lenă, care produc materia primă 
pentru continuarea procesului de 
fabricație — a arătat ing. Nicolae 
Daud, directorul general al combi
natului. Pentru aceste unități s-au 
luat zeci de măsuri, iar altele 
urmează să se aplice în continuare, 
în ce privește fabrica de amoniac, 
credem că în scurt timp ea va ajunge 
să funcționeze în condiții optime. 
Dar atît pentru această unitate, cit 
și pentru altele din combinat, o 
serie de lucrări preconizate nu pot 
fi efectuate la timp din lipsa unor 
materiale și utilaje. Numai prin 
relații personale și bunăvoința con
ducerilor unor uzine constructoare 
de mașini reușim să obținem diferite 
utilaje și echipamente 
cesare punerii la punct 
lor.

Reluînd ideea, șeful 
amoniac, ing. Laurențiu Catană, a 
adăugat:

— Și eu cred că din semestrul II 
al anului vom putea atinge capaci
tatea prevăzută. Pentru aceasta este 
nevoie să fim mai mult ajutați de 
forurile ministerului nostru de re
sort, în vederea pregătirii temeinice 
a reviziei generale prevăzute pen
tru luna viitoare. Pînă atunci va tre
bui să obținem echipamentele ne
cesare pentru înlocuirea celor de
teriorate de coroziuni, piesele de 
schimb și alte materiale trebuitoare.

Fără să treacă cu vederea aceste 
cerințe obiective, a căror soluționare 
necesită un sprijin operativ și ho- 
tărît din partea ministerului, mais
trul Gherase Deliu, locțiitor al se
cretarului comitetului de partid, a 
relevat o serie de neajunsuri care

.niferal âT Comîtettilui Central at 
președintele Consiliului de Stat,

rilor) si cei ce vădesc 
o grijă si o conștiin
ciozitate pilduitoare în 
această privință (iar 
ei constituie, neîndo
ielnic, marea majori
tate).

Repunerea în drep
turi a principiului: 
„Ai greșit, fii bun și 
plătește !“' reprezintă 
însă un proces destul 
de complex. Rămăși
țele nefaste ale vechiu
lui fetiș continuă să

BRĂILA (corespondentul „Scînteii"). — Ieri 
au continuat într-o atmosferă entuziastă mani
festările consacrate sărbătoririi a 6 secole de e- 
xistență documentară a orașului Brăila. Expozi
țiile jubiliară, economică, etnografică și de arhi
vistică, precum și muzeul județean de istorie, 
toate deschise în ajun, au primit din primele ore 
ale zilei mii de vizitatori. La ora 9, drept oma
giu adus scriitorului brăilean Panait Istrati, în 
grădina publică din centrul orașului a fost dez
velit un bust al acestuia.

Pe faleza de pe malul Dunării, pe locul unde 
se văd încă și azi urmele celui de-al 8-lea zid 
al cetății, a avut loc la ora 10 o impresionantă 
adunare populară, la care au participat peste 
6'0 000 cetățeni ai Brăilei și oaspeți din comu
nele învecinate. Ei au luat cunoștință cu emo
ție și bucurie de mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, adresat comite
tului municipal de partid, consiliului popular 
municipal, locuitorilor municipiului Brăila, de 
decretul Consiliului 
cipiului Brăila i se 
Republicii Socialiste 
torii Brăilei au fost 
fanții orașelor ; ' 
Tulcea, Buzău, 
faleza Dunării 
vele românești 
tului, arborînd 
narea populară.

Seara, la poarta simbolică a cetății, „negusto
rii brașoveni". sînt întîmpinați de către „străje
rii cetății" care primesc hrisovul lui Vlaicu 
Vodă, emis la 20 ghenarie 1368, prin care li se 
acordă brașovenilor dreptul de a face aici, î» 
cetatea Brăilei, nestingheriți de nimeni, comerț. 
După o impresionantă defilare a tineretului din 
Brăila, au trecut carele alegorice înfățișînd 
breslele de odinioară ale cetății, iar în parcul 
Monument a avut loc un carnaval și uit spec
tacol de estradă.

dăinuie. Ele se cer 
depistate și înlăturate 
cu perseverență.

La Uzinele nr. 2 din 
Brașov, bunăoară, s-a 
înregistrat, în urma 
unei neglijențe, un 
prejudiciu de 5 025 lei. 
Un control financiar a 
stabilit vinovatul în 
persoana lui S.C., fos
tul șef al secției

O Actualitatea culturala 
0 Necesitatea unei largi 
acțiuni împotriva dușma
nilor sănătății O Mișcările 
revendicative din Franța 
O Un apel al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam

o instalație de dehidrogenare ca
talitică a oxiziloi’ de azot (aceasta 
înseamnă o investiție suplimentară 
de circa 30 milioane de lei — n.n.), 
ori să se utilizeze gazele reziduale 
la fabricarea metanolului, așa cum 
se procedează în străinătate. Con
ducerea combinatului a făcut pro
puneri în acest sens ministerului, 
dar nu s-a luat încă nici o măsură.

Participanțil la discuții au con
siderat că problema aceasta nu mal 
suferă amînare, întrucît atunci cînd 
fabrica de acetilenă va funcționa 
normal, va rezulta o cantitate imensă 
de gaze — circa 40 000 mc. pe oră — 
care se va irosi dacă nu i se va 
găsi întrebuințare.

aniversării Zilei 
am deosebita

^admdtația'secfetâțttlui 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Mișcării Naționale a Revo
luției, președintele Republicii Congo, Alphonse Massamba-Debat, va 
face o vizită oficială în Republica Socialistă România în prima ju
mătate a lunii iunie 19G8.

puteau fi evitate. „Cu prilejul dez
baterii sarcinilor de plan pe 1968, 
toată lumea, inclusiv conducerea 
combinatului, a fost de acord că 
sarcinile prevăzute pentru acest an 
sînt pe deplin realizabile. Acest op
timism nu a fost însoțit, totuși, de 
eforturi concentrice, pe diferite pla
nuri, pentru înlăturarea numeroase
lor opriri tehnice și organizatorice, 
întărirea disciplinei în muncă, pen
tru finalizarea studiilor întreprinse 
în acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii. Nerespec- 
tarea disciplinei tehnologice, cit și 
slaba calificare a unor muncitori și 
maiștri au generat avarii frecvente 
la fabrica de amoniac. Exemple se 
pot da multe: oprirea agregatelor 
4 și 5 conversie pentru reparații la 
zidărie și schimbarea catalizatorilor, 
scoaterea cu regularitate din func
țiune a uneia sau mai multor cabine 
de spălare, datorită nerespectării 
prescripțiilor tehnologice".

După cum s-a subliniat în d'scuții, 
asemenea abateri au fost analizate 
de mai multe ori de conducerea teh- 
nico-administrativă, în adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
si în comitetul de partid, dar ele s-au 
repetat în continuare. Locțiitorul 
secretarului comitetului de partid a 
foăt de părere Că''vS’'trebui'grăbita 
elaborarea unui nou regulament de 
organizare și funcționare a combi
natului, care să precizeze mai bine 
sarcinile și atribuțiile diferitelor 
secții și servicii, ale principalilor 
factori de conducere din combinat, 
pe baza căruia să poată fi trași la 
răspundere cei ce încalcă disciplina 
de producție și de muncă.

Nu se poate afirma că toate 
fabricile combinatului chimic craio- 
vean funcționează defectuos, că 
peste tot sînt neglijențe în întreține
rea si funcționarea utilajului, a 
aparaturii de măsură și control. 
Unul din inginerii șefi ai combina
tului, Sorin Stclea, a relevat că 
fabricile de uree, acid azotic, azotat 
de amoniu, oxigen, butanol si de 
catalizatori au atins capacitatea 
prevăzută. Succesul este meritoriu, 
dai’ pentru a avea o imagine de an
samblu asupra rezultatelor este ne
cesar să analizăm și indicatorii 

i : consumurile specifice, 
de cost, productivitatea 

rentabilitatea. Ce arată 
La fabrica de azotat de 
de pildă, productivitatea

tîrziu, creîndu-i-se 
astfel vinovatului un 
„temei" juridic de 
contestație. „Gene
roși" s-au dovedit a 
fi și membrii comisiei 
de soluționare a liti
giilor de muncă în care, 
printr-o analiză su
perficială a cazului, 
l-au achitat. Ce-i 
drept, conducerea u- 
zinei a protestat, însă 
formal. Iar neregula 
a fost mușamalizată, 
vreme de mai bine de 
un an, pînă cînd ca
zul a intrat în atenția 
organelor de anchetă.

E adevărat, în dis
cuții se apelează acum 
mai rar la „a greși, e 
omenește", însă în 
practică unii factori 
de răspundere, călă
uziți de un fals uma
nitarism — fals fiindcă 
nu izvorăște dintr-o 
reală grijă pentru 
omul harnic și cinstit, 
ci exact pentru cel ce 
greșește, pentru cel ce 
sc abate de la norme
le legale — sînt încli
nați să închidă ochii, 
să ierte, să acopere 
prejudiciul, născocind 
tot felul de chițibu
șuri justificative.

„Desfacere". Lucruri
le păreau destul de 
clare. Aplicarea sanc
țiunii a fost însă ter
giversată. „Cum o să 
plătească ? s-au îndu
ioșat unii. Doar îl cu
noaștem de atîția ani!" 
Și „generoșii" i-au să
rit în ajutor. Admi
nistrația a remis dis
poziția de plată nu 
după 15 zile (așa cum 
se prevede în Codul 
Muncii), ci mult mai

SLATINA (corespondentul „Scînteii"). — „Sla
tina 1368—1968, bine ați venit dragi oaspeți". A- 
ceastă inscripție, vizibilă de departe, la toate 
porțile orașului, vestește că slătinenii sărbăto
resc împlinirea a 6 secole de la prima atestare 
documentară a existentei orașului lor. Și, 
în tot ceea ce au întreprins de luni de zile 
în întîmpinarea acestui eveniment, în manifes
tările ce au avut loc sîmbătă și duminică se 
fac simțite mîndria șl prețuirea faptelor de 
seamă ale înaintașilor de pe aceste meleaguri, 
bucuria pentru realizările prezentului, dorința 
și hotărîrea de a nu-și precupeți eforturile 
pentru înflorirea economică, socială și edilitari 
a orașului lor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Nu arareori, în șe
dințe, se puteau auzi 
(uneori încă și astăzi) 
magicele cuvinte: „Nu
mai cine nu muncește 
nu greșește". Faimosul 
dicton latinesc: „erra- 
re humanum est" era 
metamorfozat într-un 
soi de scuză bună la 
toate. într-un „passe
partout" moral. Gre
șeai, te ridicai în șe
dință, rosteai „passe- 
partout“-ul și erai 
iertat din oficiu. Vezi, 
doamne, pagubele nu 
le-ai provocat din su
perficialitate, din lipsă 
de răspundere sau 
pentru că nu-ți cunoști 
îndeajuns profesia, ci 
pentru că ai... muncit. 
Din pricina asta, unii 
începuseră să capete 
complexe de inferiori
tate — nu greșeau și, 
din acest motiv, le era 
teamă să nu se creadă 
că... nu muncesc.

Fermitatea cu care 
conducerea partidului 
nostru reafirmă prin
cipiul răspunderii per
sonale pe toate eșa
loanele vieții, econo
mice și sociale mi se 
înfățișează ca profund 
exemplară. Semnifica
tiv, în această privință, 
este accentul pus pe 
răspunderea materială. 
Căci — nu numai pe

construcția altor 7 
hoteluri turistice cu 
2 140 locuri, deservite 
de trei restaurante, 
care-și vor primi în 
curînd oaspeții. Se 
apreciază că, prin in-

cele mai diferite. De exemplu, a fost 
inițiată o reformă a învățămîntului. 
Din cauza lipsei de fonduri ar fi fost 
nevoie să se facă apel la mono
polurile nord-americane, ceea ce ar 
fi însemnat admiterea imixtiunii, a 
controlului învățămîntului nostru de 
către străini, cu ajutorul capitalului; 
aceasta a stîrnit o profundă deza
probare".

Referindu-se la alte cauze ale ac
tualei efervescențe sociale, Luis Jărez 
continuă :

„Cred că sînt foarte semnificative 
citeva cifre. Potrivit datelor ofi
ciale, inflația la noi în țară a sporit 
în acest an cu 23 la sută ; indicele șo
majului este, de asemenea, ridicat — 
6 la sută la Santiago și mult mal 
mare în alte regiuni, cum ar fi Con
cepcion, Valparaiso, Antofagasta. In
flația, șomajul, creșterea costului

Dumitru ȚINU 
Dan MUNTEANU

„La plecarea noastră din Chile — 
spune LUIS JEREZ — mișcarea re
vendicativă lua cu fiecare zi propor
ții. Greva declarată de lucrătorii de 
la poștă și telefoane în luna aprilie 
poate fi considerată ca momentul so
cial cel mai „cald" al acestui an. Un 
larg ecou a avut greva profesorilor, 
declarată în semn de protest față 
de hotărîrea vizînd micșorarea sala
riilor lucrătorilor din învățămînt. 
De fapt, în cursul anului tre
cut a fost promulgată o lege 
care hotăra mărirea salariilor pro
fesorilor în etape succesive. Re
cent însă, Congresului i-a fost 
înaintat un proiect de lege în care 
se arăta că starea bugetului țării nu 
este satisfăcătoare și nu _ permite 
realizarea majorărilor prevăzute. A- 
ceasta a fost cauza declanșării gre
vei profesorilor, care pînă la pleca
re» noastră nu se sfîrșise".

„Fără îndoială — intervine în 
discuție MARIO OLEA, membru al 
Comitetului Central al P.S. din Chile 
— motivele dn nemulțumire sînt din

Cu toate că au trecut mai bine 
de trei ani de la intrarea în 
funcțiune a primelor instalații și 
fabrici ale Combinatului chimic 
Craiova, acestea nu au ajuns nici 

.■?«im să lucreze la nivelul tuturor 
V dicatorilor tehnici și economici 
ppjvăzuți în documentația tehnică. 
Este evident că o asemenea situație 
împiedică să se obțină în întregime 
rezultatele scontate de pe urma 
fondurilor materiale și financiare 
cheltuite de stat pentru construcția 
acestei noi „cetăți" a industriei noas
tre chimice.

Discuțiile 
ganizată în 
Comitetului 
— la care 
conducere, 
tari de organizații de bâză din în
treprindere, specialiști de la comisia 
economică a comitetului județean de 
partid, ai Comitetului municipal de 
partid Craiova și Sucursalei județene 
a Băncii de Investiții — au avut ca 
scop să reliefeze ce anume stă încă 
în calea atingerii tuturor parametri
lor tehnico-economici proiectați la 
fabricile și instalațiile în funcțiune, 
precum si factorii de care depinde 
revirimentul mult așteptat în acest 
domeniu.

Situația, așa cum se prezintă ea 
în timpul scurs de la intrarea în 
funcțiune a combinatului, demons
trează că în întreprindere nu s-a 
ajuns să se stăpînească pe deplin 
complicatele instalații și fabrici, teh
nologia de lucru, existînd o variație 
mare de producție de la un an la 
altul și chiar de la o lună la alta. 
Nici în răstimpul care a trecut din 
•acest an, rezultatele în activitatea 
economică a combinatului nu sînt pe 
măsura posibilităților. în primul tri
mestru a fost realizată o producție 
globală și marfă cu 37 milioane de 
lei sub sarcina planificată, combina
tul rămînînd în restanță cu 9 000 
tone azotat de amoniu, 1 800 tone de 
butanol și cantități însemnate de alte 
produse chimice; în aceeași perioadă, 
cheltuielile planificate de producție 
au fost depășite cu 32 milioane de 
lei.

* 'BRĂILA

© RUGBI: în „Cupa F.I.R.A.", România a învins Cehoslovacia cu 17—3 

® FOTBAL : Steaua a rămas în fruntea clasamentului dar a pierdut un 
punct din avansul față de F. C. Argeș. în divizia B, Vagonul Arad șl Poli
tehnica lași, virtuale promovate în A ® TENIS DE CÎMP : în „Cupa Davis", 
la Oslo, România

Crosul tineretului, competiție de masă a speranțelor atletismului nostru, s-a desfășurat ieri în Capitală, 
bucurîndu-se de un frumos succes, lată cîștigătorii , acestei competiții : junioare — Fița Rafira (județul 
Galați) 1 000 m în 2’45” ; juniori — Iulian Săvescu (județul Gorj) 2 000 m în 5’54” ; senioare — Eva Marcoș 
(județul Harghita) 1 200 m în 4’04” ; seniori — Aurel Scolobiuc (județul Suceava) 3 000 m în 8’55”

economici 
prețul < 
muncii, 
cifrele? i 
amoniu, 
muncii a fost în trimestrul I cu 48 
la sută mai scăzută față de nivelul 
stabilit în proiect, iar prețul de cost 
pe tonă în loc de 880 de lei, cit era 
prevăzut, s-a ridicat la 1258 de lei.

— Problema economicității pro
ducției acestei fabrici este strîns le
gată de costul amoniacului, mult mai 
ridicat față de cel prevăzut în 
proiect — a spus directorul general 
ai combinatului. Atîta timp cit 
amoniacul este mai scump față de 
prevederi, eficiența economică a ce
lorlalte 
negativ.

— Ați 
jumătate 
fabrica 
capacitatea. Se va realiza atunci și 
prețul de cost din proiect?

— O îmbunătățire se va simți, 
dar prețul de cost pe tona de 
amoniac, respectiv pe tona de în
grășăminte azotoase, va rămîne mai 
mare decît s-a prevăzut. Există aici 
o dificultate a cărei rezolvare nici 
măcar nu se întrevede azi — utiliza
rea gazelor reziduale de la fabrica 
de acetilenă ca materie primă la 
fabricarea amoniacului, care ar de
termina reducerea importantă a 
cheltuielilor de producție, așa cum 
s-a prevăzut în documentația teh
nică. La proiectare nu s-a cunoscut 
că gazele reziduale nu pot fi folosite 
în acest scop, ele conținînd oxizi de 
azot ce fac imposibilă funcționarea 
fabricii de amoniac. Sînt două 
alternative : ori să se construiască
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PREMIERE TEATRALE Turnee în
(Urmare din pag. I)

proiectat
Âctualitat culturală ^aramefru

TEATRUL MIC anunță pentru joi, 30 mai, premiera piesei originale 
„Nemaipomenitele măscări de pe pămint și din cer ale prea umilu
lui siînt Jacquinot bulonul, făcuta una după alta in timpul vieții și 
după moartea sa pînă în zilele noastre" de Vasile Nițulescu. Spec
tacolul, în regia lui Valeriu Moisescu și scenografia Adrianei Leo- 
nescu, va reuni pe actorii Ion 
Alexandru, Constantin 
nescu, Tatiana Iekel

Dinescu, 
etc.

Marinescu, Eliza Plopeanu, Matei 
Constantin Codrescu, Traian Stă-

avut loc la TEATRUL NAȚIONAL „VASILESîmbătă, 25 mai, a
ALECSANDRI" din Iași premiera piesei „Lungul drum al zilei către 
noapte" de Eugen O’Neill, în direcția de scenă a Soranei Coroamă 
și scenografia Hristofeniei Cazacu. Din distribuție au făcut parte : 
Teofil Vâlcu, Adina Popa, Sergiu Tudose, Costel Constantin, Silvia 
Popa.

TEATRUL DE STAT DIN PLOIEȘTI a prezentat în premieră o suită 
Caragiale ; „O noapte furtunoasă’, „Conul Leonida față cu reac- 
țiunea’ și două momente. Regia artistică a spectacolului este sem
nată de Romulus Vulpescu, decorurile de Vintilă Făcăianu, iar 

costumele Irina Boronschi.

TEATRUL „MIHAIL EMINESCU" DIN BOTOȘANI a prezentat (la 
25 mai) premiera piesei „Luceafărul’ de Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea. Regia — Sorana Coroamă, decorurile — Hristofenia Ca- 
racu, costume — George Doroșenco. In distribuție : Stelian Preda, 
Aurel Ionescu, George Gheorghiu, Florin Predună, Gheorghe 
Gheorghiu, Dumitru Petrescu, Elisabeta Preda (de la Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale”), Lucia Boga. In ziua de 2 iunie, colectivul bo- 
toșenean va prezenta în premieră pe țară piesa „Dragoste pe 
neașteptate" (Surpriza dragostei) de Marivaux. Regia : Gh. Mileti- 
neanu, scenografia : Mihai Mădescu. Cu : Anca Alexandra Crețu, 
Doina Alexe Popescu, Despina Prisăcaru, Sică Stănescu, Mircea 
Crețu, Ștefan Pană, Igor Haucă.

Capitală
TEATRUL DIN ARAD prezintă 

marți 28 mai la București în pre
mieră pe țară comedia lui Al. Mi
rodan „Camuflaj". Spectacolul este 
montat de regizorul Dan Alexan- 
drescu în cadrul scenografic sem
nat de Sever Frențiu și Eva 
Gyorffy. In distribuție: Dan Ivă- 
nescu, Constanța Comăneanu, Ha- 
nibal Teodorescu, Victor Ionescu, 
Emilia Dima, Teodor Vușcan, Dan 
Antoci.

PREMIERE 
CINEMATO
GRAFICE

IADUL SFARlMAT — producție 
cinemascop a studiourilor sovieti
ce, inspirată dintr-o piesă de A. 
Salînski. Filmul, realizat de Ivan 
Lukinski, are în distribuție pe 
Ghenadi Bortnikov, N. Skoroboga- 
tov, I. Kahiani, S. Iakovlev etc.
ZOLTAN KARPATHY — producție a 

studiourilor maghiare, a cărei ac
țiune conturează un tablou social 
al Ungariei de la jumătatea veacu
lui trecut (regia : Zoltăn Vărkonyi). 
Cu : Ferenc Bessenyei, Istvan Dar- 
vas, Eva Ruttkai ș.a.

Scenă din piesa „Camuflaj’ de Al. 
Mirodan, prezentată de colectivul 

teatrului din Arad
Foto\ Agerpres

In perioada 5—9 iunie, secția ro
mână a TEATRULUI DE STAT 
DIN TG. MUREȘ va întreprinde un 
turneu în Capitală, prezentînd co
media clasică franceză „Cu ochii 
legați" de Georges Feydeau și pie
sa polițistă a Agathei Christie 
„Cur9a de șoareci". Primul spec
tacol este realizat de regizorul Emil 
Mândrie, în decorurile lui Ștefan 
Hablinski și costumele Piei Orovea- 
nu, iar cel de-al doilea este regizat 
de Gheorghe Harag, avînd sceno
grafia semnată de Florica Mălu- 
reanu.

EXPOZIȚII
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O La galeriile de artă din calea Vic
toriei va avea loc în ziua de 31 mai 
vernisajul expoziției de pictură (uleiuri 
■— peisaje ți compoziții) ale pictorului 
Radu Costinescu.

® In incinta atelierului său din 
casa-muzeu „Pictor Gh. Tattarescu", 
artistul plastic George Ștefănescu va 
expune public o suită de uleiuri și 
acuarele.

o La Cluj, în galeria de arfă din 
Piața Libertății, se va deschide între 
27 mai și 8 iunie expoziția de pictură- 
imprimeuri a pictoriței Voichifa Căpra- 
riu Nicola.

>

C

CALEIDOSCOP
Ciclu radiofonic 

inspirat din evenimentele
anuSui 1848

Cu prilejul împlini
rii a 120 de ani de la 
evenimentele revolu
ționare ale anului 
1848, teatrul radio
fonii? prezintă între 2 
și 12 iunie un ciclu de 
șapte emisiuni, dintre 
care cinci lucrări dra
matice în premieră. 
Ciclul începe cu sce
nariul radiofonic „Pro 
Patria" de Mircea 
Ștefănescu (duminică 
2 iunie ora 20,40, pr. 
I.) ; scenariul evocă 
momente din viața lui 
Nicolae Bălcescu, a 
mamei și fraților. săi,

Restaurarea

precum și a altor re
voluționari. Printre 
lucrările care vor fi 
difuzate în cadrul a- 
cestui ciclu figurează 
„Iubita lui...", dra
matizare radiofonică 
după o schiță a lui 
George Călinescu (în 
care se redă un mo
ment sugestiv și pito
resc din viața lui Ni
colae Bălcescu), evo
carea dramatică „Ian- 
cu la Hălmagiu" de 
Paul Everac (evoca
re, învăluită într-o 
aură poetică, a figurii 
lui Avram Iancu, pe

care autorul îl contu
rează în cîteva scene 
emoționante ca pe un 
vizionar inspirat al 
destinelor de liberta
te, dreptate socială și 
independență a Ro
mâniei viitoare) și 
altele. In 
mierelor, 
cuprinde, 
scenariile
care-și aduc amin
te" (realizat după o 
povestire de Cezar 
Petrescu), „Bălcescu" 
(după piesa lui Camil 
Petrescu),

afara pre- 
ciclul mai 
în reluare, 

„Mîinile

Debut ssbiain
Ca rezultat al preocupărilor Li

ceului de muzică din Sibiu pentru 
susținerea tradiției locale a muzicii 
de cameră, în sala Filarmonicii 
sibiene a avut loc un interesant 
concert vocal-instrumental de mu
zică de cameră preclasică. Un au
ditoriu numeros a ascultat piese de 
Telemann, Hăndel, Bach, interpre
tate de formații de cameră alcătui
te din elevi și îndrumate de tînă- 
rul și talentatul muzician Heinz 
Acker.

Cu aceeași ocazie a debutat co
rul de cameră al Liceului de mu
zică, sub îndrumarea profesorului 
Eugen Erzse. Programul alcătuit 
din madrigale renascentiste a cu
noscut o tălmăcire cizelată, adec
vată stilului, remareîndu-se . omo
genitatea vocală a ansamblului al
cătuit din 12 elevi-coriști.

Dumitru F'LiP

H SĂLILE DE CONCERT
o Astă seară, la orele 20, ansamblul din Stuttgart prezintă pe scena 

Operei Române ultimul spectacol cu „Elektra" de R. Strauss.
o Tot în această seară. Filarmonica de stat din Tîrgu-Mureș concer

tează sub bagheta lui Mircea Cristescu, avîndu-1 ca solist pe violonistul 
Ion Voicu. Programul cuprinde lucrări de Webern, Beethoven și Mozart.

o Pianistul Alexandru Demetriad susține, tot astăzi la orele 20, în Sala 
mică a Palatului, un program Schumann, însoțit de propriile comentarii 
asupra pieselor executate.

® în cadrul „Tribunei tinerilor soliști’, orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii prezintă, în sala din strada Nuferilor, în această seară, patru 
tineri pianiști : Victoria Petri, Ștefania Jienescu, Lavinia Tomulescu și 
Corneliu Rădulescu.

o Dirijorul Vasile Pîntea conduce, duminică 2 iunie, la Timișoara 
concertul de muzică preclasică și modernă al corului filarmonicii din lo
calitate ; soliști: Eleonora Oarcea și Mircea Emandi.

© Formația de muzică de cameră „Musica Nova’ prezintă, miercuri 
29 mai, un program complet de prime audiții de muzică românească 
contemporană (la sala mică a Palatului).

RE-RESTAURĂRILOR
La Strehaia, în județul Mehedinți, 

se lucrează intens din 1963 la res
taurarea mînăstirii-cetate, ctitoria 
lui Matei Basarab, de care sînt le
gate și o serie de alte evenimente 
ce-i măresc și mai mult valoarea 
istorică. Dar eforturile susținute 
rămîn adesea infructuoase, căci, 
vorba legendei, „ce ziua clădea, 
noaptea se surpa". Cărămizile folo
site pentru construcție au început 
de pe acum să dea semne de „obo
seală". Cele exterioare, datorită 
faptului că sînt absorbante, se cra
pă și cad jos. tn interiorul zidului 
situația este identică. Din cauza 
permeabilității, zidul restaurat ab
soarbe apa, iar aceasta, prin evapo
rare scoate la suprafață varul, în
tocmai ca igrasia. Partea superioa
ră a zidului expusă la intemperii, 
recent refăcută, arată mult mai 
prost decît porțiunile care au în
fruntat vremile timp de 300 de ani. 
Discutînd cu un director adjunct 
al D.M.I. despre calitatea slabă a 
lucrărilor, ni s-a spus că degradă
rile se vor repara prin plombare 
înainte de recepție. Cu alte cu
vinte, cu acea ocazie se va da un 
„lustru" efemer, restaurînd restau
rarea făcută, pentru a arunca praf 
în ochii celor ce o vor recepționa. 
Dar după recepția solemnă, cără
mida își va continua vertiginosul 
proces de degradare și. după cîțiva 
ani va fi din nou nevoie de o 
restaurare a re-restaurării. Cine va 
suporta cheltuielile 7 D.M.I.-ul sau 
Întreprinderea de cărămizi din Tg. 
Mureș ?

C. ISBĂSO1U
și C. A. PROTOPOPESCU 
profesori, Liceul Strehaia

Atractivitate
Cu un gest de gazdă nobilă șl 

generoasă, cu o ospitalitate promp
tă și deschisă sugestiilor, ma
gazinele bucureștene cu autoser
vire „Unic" și „Bitolia" au deve
nit cadrul unei originale expoziții, 
o expoziție — subliniem noi — ar
tistică, putînd fi „vizitată" la orice 
oră din zi și din noapte. „O expo
ziție de desene ale copiilor în vi
trina unui magazin, printre con
serve și lapte praf" ? — s-ar putea 
întreba cu scepticism și ironie un 
superrafinat. Iată o întrebare deloc 
justificată, o întrebare care n-ar 
ține seama de faptul că în lumea 
întreagă vitrina a încetat să mai 
fie un depozit de mărfuri devan
sat în stradă, ci însăși cartea de 
vizită a unui magazin elegant și ci
vilizat. Aș putea da exemple de 
celebre magazine care și-au con
ceput vitrinele în raport cu numai 
un singur tablou celebru semnat de 
un nume prestigios, aducînd astfel 
un real serviciu și comerțului, și 
gustului. Nu mai sînt necesare ase
menea exemple, căci magazinele 
bucureștene „Unic" și „Bitolia" 
pledează convingător în același 
sens. Ne plictisisem, după ce la în
ceput ne indignasem, de acele „de
corații" cu roți de cașcaval din car
ton și fulgi de zăpadă sintetică. De
senele copiilor, — despre frumu-

sețea cărora s-a scris de nenumă
rate ori — aduc acestor vitrine o 
noutate surprinzătoare, plăcerea 
deosebită de a le privi, și te de
termină, astfel, să urmărești și ul
timele' noutăți comerciale. în pri
mul rînd însă ele conferă celor 
două magazine prestigiu, 
dorim amplificat și de 
menea idei.

și adolescenți
pe care-1 
alte ase-

I. M.

I-

MOARA DE 
IEZERUL 
CLOȘANI

PE
DIN

tn 
de la

anii
1821,

Tudor Vladimirescu, 
premergători răscoalei 
și-a desfășurat activitatea în a- 
propierea izvoarelor Motrului. în
deplinind funcția de căpitan de 
plai la vătășia cloșanilor. Memoria 
generațiilor a păstrat amintirile 
legate de eroul drag care a po
posit pe meleagurile lor.

Bucuria oamenilor este însă um
brită de un fapt. O moară de apă 
de pe iezerul din Cloșani, care 
aparținuse lui Tudor, se mai vedea, 
întreagă, pînă în urmă cu cîțiva 
ani. Moara de apă din mijlocul 
satului a fost incendiată de turci 
după răscoală, dar refăcută în 
urmă cu 130 de ani, întocmai cum 
era pe vremea lui Tudor. Așa cum 
s-a păstrat pînă în zilele noastre, 
reprezenta un interesant monument 
istoric și etnografic. Astăzi, local
nicii nu mai pot arăta turiștilor 
care poposesc pe plaiurile lor de- 
cît o parte a morii, fiindcă restul 
a fost demolat.

Scocul putrezește în apa ieze
rului împreună cu paletele turbi
nei, pe pietrele morii (pe una este 
înscris numele lui Tudor) copiii 
sparg nuci, iar sus în jumătatea 
de pod a morii rămas ca o relicvă, 
vîntul șuieră prin șindrilele sparte 
și intemperiile distrug 
piese aruncate acolo, 
trebuie remediată acum, cînd pie
sele respective se mai păstrează, 
cînd nu este prea tîrziu !

7 000 de titluri și 140 milioane 
exemplare. Iată două 
condensează o activitate

' două decenii a Editurii 
Eață de marele interes 
bucură lucrările apărute în această 
editură, între 25 mai și 1 iunie se 
va desfășura în toată tara „Zilele 
cărții pentru copii și adolescenți", 
acțiune menită să contribuie la edu
carea tinerei generații. Cu acest pri
lej se vor organiza expoziții cu 
vînzare de cărți în principalele li
brării din fiecare județ, se vor ame
naja vitrine și colturi festive, stan
duri speciale. De asemenea, tinerii 
cititori vor avea prilejul să se 
întîlnească cu scriitori și redactori 
care vor lua parte la manifestările 
consacrate acestui eveniment.

cifre care 
de aproape 
tineretului, 
de care se

Mozaic line
De curînd, la Ploiești, a văzut lu

mina tiparului placheta de versuri 
„Mozaic literar", rezultat al activi
tății cercurilor literare din școlile 
județului Prahova, unde micile con
deie, sub îndrumarea atentă a pro
fesorilor de specialitate, fac primii 
pași în universul creației artistice. 
Grupate pe teme specifice vîrstei, 
poeziile din culegerea de fată pre
zintă pentru pionierii și școlarii din 
județ un deosebit interes, deoarece 
răspund unor preocupări și înclina
ții reale. Prin poeziile publicate, ti
nerele condeie îsi aduc prin vers 
prinosul de recunoștință față de co
pilăria lor fericită, ciută frumuse
țile patriei, răsplătesc grija ce le-o 
poartă dascălii lor.

Prof. P. ANDREI

celelalte 
Greșeala

Ion RUSU ȘIRIANU populară
„îndrumătorul!

cultural ÎS

Publicația care tratează proble
mele teoretice și practice ale cul
turii de masă, „Îndrumătorul cultu
ral", își lărgește continuu zona de 
cuprindere. în prezent ea poate fi 
procurată, pentru prima dată, de 
la chioșcurile de difuzare a presei 
din toată țara. Faptul răspunde 
interesului din ce în ce mai mare 
de care se bucură problemele cul
turii de masă în rîndul publicului 
larg. Din sumarul ultimului nu
măr al revistei se remarcă o serie 
de studii și anchete despre educa
ția adulților și tineretului, despre 
activitatea culturală de masă de la 
orașe și sate (Cultură, educație, 
umanism, Știința și arta educării 
tineretului, Cibernetica și educația 
adulților, In sprijinul autodaxiei, 
Sociologia ■ cinematografului și fil
mologie). In numărul următor se 
vor inaugura rubrici noi, destinate 
să sporească varietatea și atracti- 
viiătea publicației.

Geniul popular nu are nevoie de 
prezentări. El se recomandă singur. 
Și o face pe un ton deosebit de 
convingător, așa cum am avut pri
lejul să ne convingem la o expo
ziție de sculptură în piatră si 
lemn, și de măști populare, deschisă 
în aceste zile la Casa de 
din Tîrgu Neamț. Artistul 
necunoscut amatorilor de 
nici criticilor ; se numește 
V. Popa, țăran de prin 
Neamțului, și s-a făcut remarcat 
la diversele concursuri republicane 
de artă populară. Panoul special 
care domină sala, dedicat în între
gime celebrelor măști populare, a- 
duce o nouă mărturie a fanteziei 
artistului, a capacității sale de in
venție, ferită de pastișă și autore- 
petare. Varietatea tipurilor pre
zente, a materialelor și a modali
tăților de confecționare a măștilor 
merge pe linia vechilor și autenti
celor tradiții. Admirînd asemenea 
comori ale artei populare (expozi
ția cuprinde si cusături lucrate de 
Elena Niță Ibrian) salutăm ideea 
organizatorilor de a le prezenta în 
mai multe localități din județ. Din 
păcate, popularizarea, ca și inexis
tentă, împiedică valorificarea lor 
așa cum s-ar cuveni.

cultură 
nu este 
artă și 
Nicolae 
părțile

Aniversări
MIERCUREA CIUC (corespon

dentul „Scînteii"). — La Casa de 
cultură a municipiului Odorheiul 
Secuiesc se află o vitrină, în care 
sînt expuse cupe, lauri, diplome și 
diferite'documente privind istoridui j 
corului din localitate. Corul a luat1 • 
ființă la 26 aprilie 1868 sub denu
mirea de „Asociație corală". Acti
vitatea corului pe lîngă concertele 
locale a cuprins deplasări și ma
nifestări publice permanente atît 
în localitățile din județele apropia- ; 
te, cît și în localități îndepărtate. 
De la înființare și pînă acum a pre- i 
zentat aproape 600 de programe ; i 
numai în perioada de după 23 
august 1944 a avut peste 300 de , 
manifestări. în activitatea desfășu
rată timp de un secol, corul din 
Odorheiul Secuiesc a fost clasat de i 
mai multe ori printre fruntașii 
concursurilor corale. I

★ !
Sărbătorirea tradițiilor culturale 1 

oferă întotdeauna prilejul unor ;

fructuoase treceri în revistă, a unor 
utile retrospecții de la nivelul că
rora perspectivele de viitor apar și 
mai clare. Un astfel de sentiment 
a fost, prezept și la aniversarea a 
40 ide ani de existență a Școlii 
populare de artă din Brașov, care 
s-a desfășurat sîmbătă și duminică 
în orașul de la poalele Tîmpei. E- 
vocările făcute cu acest prilej au 
scos în evidență continuitatea aces
tor preocupări pe meleagurile bra
șovene : bogata activitate a conser
vatorului „Astra" — premergătorul 
școlii sărbătorite — existența ve- 
chei reuniuni de gimnastică și cîn- 
tări, a unor entuziaști animatori lo
calnici. Spectacolele festive, care 
au însoțit manifestările, la care 
și-au dat concursul elevi ai școli
lor populare de artă din Ploiești, 
Sibiu, Tg. Mureș, Brașov au con
stituit o strălucită replică peste 
timp, adresată prin rezultatele ac
tuale aspirațiilor înaintașilor.

Produsele realizate de combinat 
sînt totuși mai scumpe și din alte 
cauze, dintre care pe un prim loc 
se situează depășirea consumurilor 
specifice de materie primă, materiale 
auxiliare și utilități, Cîteva cifre 
grăitoare, referitoare la fabrica de 
amoniac, au fost prezentate de șeful 
serviciului tehnic din combinat, ing. 
Eugen Beca. Consumul de gaz metan 
a fost în primul trimestru cu 230 
Nmc/t mai mare față de normele din 
proiect, cel de oxigen — cu 226 Nmc/t, 
iar cel de energie electrică — cu 
149 kWh/t. Numai prin depășirea 
consumului specific de gaz metan 
cheltuielile de producție au fost 
majorate la această fabrică cu 
417 000 lei.

—După părerea mea, neîncadrarea 
în normele de consum prevăzute și 
efectuarea unor cheltuieli mai mari 
la diferite alte elemente ale prețului 
de cost sînt consecința unei preocu
pări insuficiente a conducerii com
binatului pentru rentabilizarea pro
ducției — a spus ing. Ion Doca, 
activist în comisia economică a 
Comitetului județean Dolj al P.C.R. 
Consider că va trebui impulsionată 
activitatea colectivelor de specialiști 
din secțiile de producție, constituite 
pentru analiza posibilităților de în
lăturare a pierderilor și de rentabili
zare a produselor. Este necesar ca 
în această acțiune să se studieze 
îndeaproape structura prețului de 
cost al fiecărui sortiment și să se 
aplice măsuri eficace pentru dimi
nuarea în primul rînd a cheltuielilor 
materiale de producție. O atenție 
aparte se cere acordată eliminării 
cheltuielilor neproductive, deosebit 
de mari, care numai în primele trei 
luni s-au ridicat la 4,4 milioane lei.

— Dacă vom cerceta mai atent 
cauzele unora din neajunsurile amin
tite înainte — a spus tov. Gheorghe 
Dragu, directorul Sucursalei jude
țene Dolj a Băncii de Investiții — 
vom constata că multe dintre ele 
provin din modul defectuos în care 
s-au dat în exploatare unele din 
noile capacități de producție. Se cu
noaște că, în primele trei luni din 
acest an, fabrica de acetilenă a rea
lizat o producție de numai 349 de 
tone, cu mult sub capacitatea proiec
tată care trebuia atinsă în perioada 
respectivă. în condițiile în care a- 
ceastă fabrică a mers, fără ca 
instalațiile componente să fie inte
gral date în funcțiune — procesul 
de fabricație fiind prin urmare de
parte de a corespunde tehnologiei 
prevăzute — este și normal ca ni
velul producției să fie scăzut, iar 
consumurile specifice de materie pri
mă, materiale, utilități și, în ultimă 
instanță, prețul de cost să fie exa
gerat de mari.

Dezvoltînd această idee, directorul 
tehnic al combinatului, ing. Iacob 
Geomăleanu, a precizat:

— întrucît furnizorul general străin 
nu reușise să pună Ia punct anumite 
părți? ale fabricii, cum sînt instalația 
de distilare a amoniacului și 
filtrare a motorinei, am fost 
să pornim acest obiectiv, în 
anul trecut, fără instalațiile
tive. Consecințele au apărut îr scurtă 
vreme: s-au produs înfundări 
utilaje, conducte, aparatură, a 
eliminare a necesitat oprirea 
lungată a fabricii. Cu prilejul 
rațiilor efectuate recent, s-a
să se pornească și cele două instalații 
și s-au adus o serie de alte îmbu
nătățiri, astfel că fabrica de aceti
lenă a început să funcționeze mai 
bine.

Cine a suportat pierderile provo
cate de nefuncționarea instalațiilor 
repective și, în general, de tărăgă
narea atingerii indicatorilor tehnici 
și economici proiectați ? însuși com
binatul și, în ultimă instanță, econo
mia națională, prețul de cost al ace- 
tilenei fiind în primul trimestru 
enorm amplificat față de cel prevă
zut în proiect. Dar efectele economice 
ale producției scăzute și costisitoare 
de acetilenă sînt mult mai ample. 
Toate celelalte instalații, a căror fa
bricație pornea de la această materie 
primă — de acetaldehidă, butanol, 
acid acetic — au funcționat sporadic, 
cu o foarte mică parte din capacita
tea lor de producție. „Firesc era, în 
acest caz — a remarcat tov. Gheor
ghe Dragu — ca furnizorul general 
să fie făcut direct răspunzător de 
aceste pierderi. Dar lucrurile nu 
s-au petrecut așa, întrucît firma fur
nizoare străină a fost oarecum avan
tajată de clauzele contractuale. Con
sider că din acest caz și din altele 
similare, forurile de resort din Mi
nisterul Industriei Chimice — titu
larul investiției — și din Ministerul 
Comerțului Exterior trebuie să tragă 
învățămintele cuvenite și să nu mai

cea de 
nevoiți 
aprilie 

respec-

de 
căror 
înde- 
repa- 
reușit

t V
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17.30 — Pentru noi, femeile ! Din cuprins : „Originalitatea" la adolescentă :
Mic curs de croitorie ; Sfaturi cosmetice.

18,00 — Actualitatea industrială. Din cuprins : Electrificarea liniei de cale 
ferată București—Brașov ; Prezențe românești la tîrguri șl expo
ziții internaționale ; Noutăți tehnice.

18.30 — Curs de limba franceză.
19,00 — Alma-Mater — emisiune pentru studenți. Transmisiune de la „Sa

lonul studențesc de primăvară" deschis la sala Dalles.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,00 — Trepte spre viitor. „Porțile". Un reportaj despre gara Bărboși, 

portul Galați — adevărate porțl ale Combinatului siderurgic Galați.
20.20 — Ce-ați dori să revedeți 1 Vă oferim filme cu : Jocuri icarlene ;

Petrolul ; Pla Colombo.
20,45 — Tele-universitatea. Istoria civilizației — Geneza omului și a cul

turii. Participă la emisiune : acad. Ștefan Milcu, prof. dr. Vladimir 
Dumitrescu.

21.20 — Filmul artistic : „Vulturii zboară devreme" — producție a studiou
rilor iugoslave.

22.50 — Telejurnalul de noapte.

g g o e o g go
gWBBI

cinema
pentru ecran panora-

— 11,15; 13,45; 16,15;
20, GRĂDINA EXPO- 
13,45; 16,15; 18,45; 21,

o Căderea Imperiului roman — film 
mic : PATRIA — 12,45; 16,30; 20.
A Ce noapte, băieți ! : REPUBLICA 
18,45; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 
ZIȚIA - 20, BUCUREȘTI - 11,15;
MODERN — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
e Pasărea timpurie : LUCEAFĂRUL
18,15; 20,45, GRADINA DOINA — 20, CAPITOL — 
16; 18,30; 21; la grădină — 20, FEROVIAR — 11; 
18,30; 21, EXCELSIOR — 12,15; 15; 17,30; 20.
o Zoltan Karpathy ; FESTIVAL — 11,15; 13,30;
21, STADIONUL DINAMO — 20.
O Ultima noapte a copilăriei : CENTRAL — 11,15 ; 13,30 ; 
15,45; 18,15; 20,45.
O Eddie Chapman, agent secret : VICTORIA — 12; 15; 18; 
21, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30; la grădină — 20.

Ah, Eva ! : CINEMATECA — 10; 12; 14, 16,30.
Fata cu balonul : DOINA — 11; 13; 16; 18,15; 20,30. 
Leul african : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
Iadul sfărîmat : LUMINA — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45. 
Topkapi : UNION — 15,30; 18; 20,30, MUNCA — 15,30; 18;

© 
o 
0
O - - . .
20,30.
e K.O. : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
o Balul de sîmbătă seara : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
o O fată fericită : DACIA — 8—15,30 în continuare ; 
20,30.
© Gioconda fără surîs : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30. 
e Răpirea fecioarelor : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20.30. 
o Statornicia rațiunii : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2418 — orele 19,30), GRIVIȚA — 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
o Ea va ride : BUCEGI — 9—13 în continuare ; 16; 18,15; 
20,30; la grădină - 20, ARTA — 9,15—15,45 în continuare : 
18,15; 20,30; la grădină — 20.
e Oscar : GLORIA - 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA
— 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FLAMURA — 11,15; 13,30; 
16; 13,15; 20,30.
e Zile de vară : UNIREA — 11; 15,30; 18.
© Obsesia : TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15; la gră-

dină — 20,15, AURORA — 11,30; 14; 16,30; 19,30; la 
— 20,15.
e O lume nebună, nebună, nebună : FLACĂRA — 
O Loana : VITAN — 15,30; 18; 20,30.
© Răzbunarea haiducilor : MIORIȚA — 11,30; 13,45;
20,45, VOLGA .......................... .. ’ ----- -----

grădină

15,30; 19.

16; 18,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.

Sînt și cu numai o femele : POPULAR — 15,30;
Trei grăsuni : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.
Pentru un pumn de dolari : VIITORUL — 15,15; 19,30. 

El Dorado : FLOREASCA — 12; 15,30; 18; 20,30.
Cele două orfeline : RAHOVA — 15,30; 18; la grădină 

20,15.
o Sfîrșitul
20,30.
0 Climate :
O Eroii de
e Eu, eu, eu... și ceilalți : COTROCENI — 14,30
0 Un bărbat și o femeie : PACEA
O Compartimentul ucigașilor : GRĂDINA VITAN
© Căutați idolul : GRĂDINA UNIREA — 20,15.
•
©
O

18; 20,30.

©

agentului W 4 C s PROGRESUL — 15,30; 18;

LIRA — 15,39; 18; Ia grădină — 29,15.
la Telemark : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30. 

17,30; 20,30. 
15,30; 18; 20,30.

Samba : GRĂDINA BUZEȘTI — 20.
Escrocii Ia mînăstlre : GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 20.
Capcana : GRĂDINA PARCUL HERĂSTRĂU — 20.

20.

* Teatrul de stat de operetă : My Fair Lady — 19,30.
c Teatrul Giulești (in sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : Omul care a văzut moartea — 19,30.
o Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : Nenorocirile din dragoste ale lui Arlcchino 
și ale celorlalți — 20.
a Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" : De la București la 
vale — 20.

încheie contracte fără stipuîarea ex
presă a unor garanții reale pînă la 
atingerea parametrilor proiectați".

în cadrul discuțiilor s-a subliniat 
și necesitatea creșterii responsabili
tății proiectantului pentru bunul 
mers al noilor instalații. Tov. Con
stantin Cornea, inginer-șef al com
binatului, a arătat că proiectantul 
general — IPROCHIM-București — 
și-a declinat orice răspundere după 
ce noile obiective au fost date în 
funcțiune. Toate îmbunătățirile pre
conizate pentru punerea la punct a 
fabricilor au fost propuse, în general, 
de combinat, fiind necesare apoi 
multe discuții cu proiectantul și forul 
tutelar pentru efectuarea lor. Direc
torul general al combinatului a ară- ‘ 
tat că însăși legislația ar trebui să 
oblige pe proiectant să participe ne
mijlocit la operațiunile necesitate de 
atingerea parametrilor proiectați, iar 
în caz de nereușită, acesta să su
porte penalizări economice. Obser
vația merită să fie luată în conside
rare de forurile în drept.

Mai mulți vorbitori — între care 
ing. Gheorghe Lupu, secretar al Co
mitetului municipal de partid Craio
va, ing. Ion Radu, șeful fabricii de 
acetilenă, și Ion Istudor, secretarul 
organizației de bază de la fabrica 
de amoniac — au arătat că o pro
blemă de mare actualitate în com
binat, soluționată doar într-o mică 
măsură, o constituie asigurarea cu 
cadre calificate atît a secțiilor în 
funcțiune, cit și a secțiilor noi. Com
binatul are nevoie. în momentul de 
față, de circa 900 de muncitori, maiș
tri și tehnicieni, iar conducerea teh- 
nico-administrativă nu a luat măsuri 
la timpul oportun pentru recrutarea 
și calificarea lor.

— Lipsa de cadre este alimentată ■ 
și de fluctuația mare de personal — 
a arătat tov. Ion Istudor. Numai în 
trimestrul I au plecat din secția 
noastră 27 de muncitori, dintre care 
unii cu o bună experiență în meseț\&... 
pe care au cîștigat-o în combir.»if ‘ 
Dacă 
dată, 
că la 
drele 
îngrășăminte azotoase. Dacă 
va interveni hotărît acum 
pregătirea cadrelor necesare, 
la intrarea în funcțiune a 
grup, spre sfîrșitul anului, vom fi 
puși, practic, în situația de a nu mai 
avea cu cine conduce instalațiile.

Tov. Scarlat Marinescu, inginer șef 
al combinatului, a relevat că în ul
timii trei ani au părăsit întreprinde
rea 1 600 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. Aceasta este o mare 
pierdere pentru combinat, pen
tru că este vorba mai ales de oameni 
gata formați,, pentru instruirea că
rora s-au cheltuit însemnate fonduri. 
El a amintit că specialiști din Minis
terul Industriei Chimice și de la 
Comitetul de Stat pentru Organizare 
și Salarizare, analizîrid' situația din 
combinat, și din alte întreprinderi 
ale acestei ramuri, au elaborat, cu 
mai bine de un an și jumătate în 
Urmă, un studiu pentru stabilirea 
măsurilor necesare în vederea sti
mulării permanentizării cadrelor în 
tinerele unități ale industriei chimice. 
Este de neînțeles — a adăugat voro
bitorul — de ce după atîta timp, 
soluțiile preconizate cu acel prilej 
nu-și găsesc încă aplicarea practică.

Chestiunea asigurării de noi cadre 
calificate pentru combinat și a găsi
rii mijloacelor eficace pentru înlătu
rarea fluctuației lor este, desigur, 
de maximă însemnătate pentru bunul 
mers al instalațiilor tehnologice, pen
tru funcționarea lor la întreaga ca
pacitate și, în general, pentru succe
sul preocupărilor care vizează reali
zarea indicatorilor tehnici și econo
mici proiectați. Dar se ridică și în
trebarea : cadrele existente sînt bine 
folosite, participă ele cu toată expe
riența și puterea lor de muncă în 
procesul de producție pentru obți
nerea de maxime rezultate econo
mice ?

— După părerea mea, nu se asi
gură încă o utilizare corespunzătoare 
a cadrelor cu pregătire medie și în
deosebi a maiștrilor — a spus ing. 
Ion Doca. în unele fabrici, munca 
maiștrilor este făcută de ingineri, 
aceștia din urmă ocupîndu-se adesea 
de probleme mărunte, în loc să a- 
bordeze anumite aspecte tehnice și 
tehnologice importante prin a căror 
rezolvare ar contribui la perfecțio
narea activității productive.

Contribuția maiștrilor în produc
ție este nesatisfăcătoare și pentru că 
nu se face mai nimic pentru perfec
ționarea calificării lor — a adăugat 
tov. Gherase Deliu. El a făcut pro
punerea ca, în perioada imediat ur
mătoare, să se organizeze forme a- 
decvate de specializare a maiștrilor, 
iar o serie de posturi din instalații 
să fie repartizate acestei categorii de 
personal, eliberîndu-se un număr de 
ingineri absolut necesari pentru dez
voltarea activității de cercetare.

★

Dezbaterile la „masa rotundă" nu 
au epuizat nici pe departe complexi
tatea problemelor ce se ridică . la 
Combinatul chimic Craiova în legă
tură cu realizarea indicatorilor teh
nici și economici proiectați. Fapt este 
că în această mare unitate a indus
triei chimice se mențin carențe se
rioase în funcționarea și întreținerea 
unor instalații tehnologice, nu se a- 
cordă întreaga atenție problemelor ■ 
legate de folosirea și calificarea ca
drelor de muncitori, ingineri și teh
nicieni, de gospodărirea mijloacelor 
materiale și bănești. Desigur, multe 
dintre neajunsurile amintite ar fi 
putut să fie lichidate dacă conduce
rea combinatului și organizația de 
partid ar fi acționat cu mai multă 
operativitate și competență, dacă fo
rurile de resort din Ministerul In
dustriei Chimice și proiectanții în 
subordine ar fi acordat. Ia timpul 
oportun, tot sprijinul necesar pentru 
eliminarea greutăților în punerea la 
punct a fabricilor și instalațiilor, 
combinatului. Este evident că o a- 
semenea stare de lucruri nu mai 
poate să fie tolerată și pentru 
curmarea ei trebuie să se acționeze 
cu hotărîre și responsabilitate.

lipsa lor nu se resimte deocam- 
aceasta se datorește faptului 
noi lucrează o parte dintre ca- 
care vor deservi noul grup de 

nu se 
pentru 
atunci 
noului
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MISMICA SPORTIVĂ Tovarășul losif dane a primit pe membrii Comitetului 
director al Consiliului International de Vinătoare 
\ I

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE

OSLO, 26. — Aici pe Beptuon 
Idrettsforeming, lingă capitala 
Norvegiei, echipa de tenis a 
țării noastre a obținut o foarte 
frumoasă victorie, în cadrul 
„Cupei Davis", turul al doilea, 
în fața reprezentativei Norve
giei.

Singura partidă de dublu, des
fășurată sîmbătă, a fost oare
cum echilibrată — setul II a- 
vînd nevoie de prelungiri pen
tru a departaja pe învingători 
de învinși. Altfel, tenismenii 
noștri au avut o netă superio
ritate, nedîndu-le partenerilor 
lor de întrecere nici măcar sa
tisfacția unei victorii... consola
toare în jocurile de simplu de 
duminică, deși rezultatele aces
tora nu mai puteau influența 
soarta calificării. ILIE NĂS- 
TASE l-a învins pe MARTIN 
ELVIK cu 6—2, 6—3, 6—1, iar 
ION TIRIAC pe FRITHJOF 
PRYDZ cu 6—1, 6—4, 6—2.

Prin această victorie, echipa 
României s-a calificat în semi
finalele zonei europene (grupa 
B) a „Cupei Davis", urmînd să 
întîlnească selecționata Repu
blicii Sud-Africane.

Astăzi, pe terenurile „Roland 
Garros" din Paris urmează să 
înceapă întrecerile tradiționa
lelor campionate internaționale 

a'e Frantei- La actuala 
Jnv'p care se va desfășura sis

fl ,em-’ „open" este prezentă elita 
X Jb.bnisului mondial profesionist 

și amator.
în concursul masculin, prin

cipalul favorit este jucăto
rul profesionist australian 
Rod Laver. Lista favoriți
lor turneului mai cuprinde pe 
profesioniștii Ken Rosewall, 
Roy Emerson, Fred Stolle, 
Lewis Hoad (toți din Australia), 
Andres Gimeno (Spania) și Pan
cho Gonzales (S.U.A.), precum 
și pe jucătorii amatori ION 
TIRIAC (România), Robert 
Hewitt (Republica Sud Africa
nă), Nicola Pietrangeli (Italia), 
Alexandr Metreveli (U.R.S.S.) 
și alții.

Marea favorită a turneului fe
minin este jucătoarea profesio
nistă americană Billie Jan King. 
Șanse apreciabile li se mai a- 
cordă și sportivelor Ann Jones 
(Anglia), Francoise. Durr .(Fran- 

,ța),- Rose Mary-..(iasals...(Ș.U.A.)- 
— jucătoare profesioniste — 
precum și „amatoarelor" Helga 
Schulze (R. F. a Germaniei), 

. Nancy Richey (S.U.A.), Vlasta 
Vopickova (Cehoslovacia), Ga
lina Bakșeeva (U.R.S.S.), Gail 
Sherriff (Australia) și Elena 
Subirats (Mexic).

Fază din meciul de rugbi România-
Cehoslovacia

(Foto : Gh. Vințilă)

Steaua 25 13 7 5 42-25 33
F. C. Argeș 25 14 4 7 39-22 32
Dinamo Buc. 24 12 5 7 31-25 29
Petrolul 25 12 2 11 26-26 26
Farul 25 10 5 10 36-28 25
Jiul 25 11 3 11 35-34 25
U.T.A. 25 10 4 11 23-23 24
Dinamo Bacău 25 11 2 12 29-37 24
Rapid 24 9 5 10 30-30 23
„U“-Craiova 25 11 1 13 28-30 23
„U“-Cluj 25 9 5 11 31-37 23
Steagul roșu 25 8 5 12 20-30 21
Progresul 25 6 8 11 22-30 20
A.S.A. Tg. M. 25 6 8 11 26-41 20

Rapid—Universitatea Craiova
A.S.A. Tg. Mureș—Steagul roșu 
Dinamo Bacău—Farul
U.T.A.—Jiul
Petrolul—Steaua
Universit. Cluj—Dinamo Buc. 
Progresul—F. C. Argeș

RUGBI: România-Cehoslovacia 17-3

.Jucătorii noștri au acționat
prea individualist"

remarcă maestrul emerit al sportului Alexandru PENCIU

Contînd pentru „Cupa F.I.R.A.", meciul 
de ieri din Capitală, dintre echipele repre
zentative ale României și Cehoslovaciei a 
atras un mare număr de spectatori în tri
bunele stadionului „Republicii". In rîndul 
acestora, firește, s-a aflat și maestrul eme
rit al sportului ALEXANDRU PENCIU, fost 
pînă de curînd căpitan al naționalei noastre 
de rugbi.

Iată-i competenta părere despre acest al 
13-lea meci dintre cele două reprezentative :

,,,A fost un meci cu 
faze plăcute. Tran
spus în atmosfera tri
bunelor, am aplaudat 
și eu unele acțiuni. 
Sincer să fiu, anterior 
consideram jocul ceva 
mai dificil pentru e- 
chipa noastră, cunos- 
cînd că în ultima vre
me rugbiștii ceho-

slovaci au deprins mul
te din secretele rugbiu- 
lui modern. Tactica lor, 
după cît se pare, a vi
zat un rezultat egal sau 
oricum o înfrîngere la 
limită. De aici și per
manenta lor preocupare 
de a aștepta declanșa
rea atacurilor noastre.

Acestei orientări ad
verse, echipa noastră 
i-a dat replica fireas
că : o continuă și vigu
roasă ofensivă, și nu 
numai cu linia de trei- 
sferturi, ci și cu pache
tul de înaintași. Așa 
s-a făcut că domina
rea teritorială a aparți
nut rugbiștilor noștri. 
La fel de adevărat este 
însă și faptul că ei au 
jucat mult prea indi
vidualist ; înaintașii, 
mai ales, au căutat să 
ia acțiunile pe cont 
propriu, fiecare după 
cum credea de cu
viință.

Mi-au 
deosebit 
mirescu

plăcut în mod 
Wusek. Drago- 

și Veluda“.

„CAMPIONATELE Despre gimnastele 
noastre și despre

convorbire cu fostul campion
mondial Ion CERNEA

— Cum apreciați finalele acestei a 42-a ediții a 
campionatului național individual de lupte greco- 
remane ?

— Atît prin valoarea tehnică deosebită la care s-au 
ridicat, cît și prin numărul record de participant (181), 
aceste „finale" sînt, după opinia mea, cele mai mari din 
întreaga istorie a luptelor greco-romane din țara 
noastră. Succesul lor este de netăgăduit. Este re
marcabil faptul că titlurile au fost atacate de foarte mulți 
tineri bine pregătiți : Gheorghe Berceanu (categoria 52 kg) 
și Ion Enache, (categoria 70 kg) sînt două nume noi pe 
tabloul de onoare al campionilor României, două nume 
care ne dau speranțe îndreptățite.

Sîntem bucuroși, de asemenea, să constatăm că „olim
picii" au contribuit efectiv la înălțarea valorii întrecerii, 
ex.cepție făcînd doar campionul mondial Ion Baciu, ce a 
apărut complet ieșit din formă, deși într-un recent con
curs desfășurat în Cehoslovacia s-a comportat foarte 
bine.

Neplăcuta surpriză provocată de Baciu va constitui o- 
biectul unei minuțioase analize în biroul federal. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît alături de comportarea 
slabă sub raportul performanței, el, ca și Ciorcilă, au 
„cedat" fără luptă întîlnirile cu Marin Cristea și respectiv 
Țăranu (colegi de club) pentru a le facilita acestora cîș- 
tigarea titlurilor. De altfel această practică incorectă a 
fost și rămîne, din păcate, o gravă abatere în sportul 
luptelor de la noi. Ea a umbrit și actuala ediție a campio
natelor, iscînd justificate nemulțumiri. .La aceste aranja
mente de culise se fac părtași și unii arbitri.

— Vă rugăm să ne spuneți cîteva cuvinte despre 
programul luptătorilor fruntași, în continuare.

— Vor intra în pregătire pentru „europenele" de la 
Văsteras (Suedia), adevărata lor teză în vederea marelui 
examen din octombrie de la Ciudad de Mexico. La pre
gătire participă primii 3 clasați la fiecare categorie.

Campionii anului 1968 : cat. 52 kg — Gh. Berceanu 
(Electroputere — Craiova) ; oat. 57 kg — M. Cristea 
(Steaua) ; cat. 63. kg — S. Popescu (Steaua) ; cat. 
70 kg — I. Enache (Dinamo) ; cat. 78 kg — I. Țăranu 
(Dinamo) ; cat. 87 kg — N. Neguț (Steaua) ; cat. 97 kg 
— Gh. Popovici (Dinamo) ; cat. plus 97 kg — N. Mar- 
iinescu (Dinamo).

aprecierile prof. Sonia IOVAN

maestră emerită a sportului

Am avut ocazia după 15 ani de activitate competițio- 
nală să. urmăresc pentru prima dată desfășurarea campio
natelor internaționale de gimnastică ale României, în pos
tură de simplă spectatoare. A fost pentru mine un fapt 
inedit și trebuie să recunosc că rolul de spectator este 
uneori la fel de dificil ca cel de concurent. A.cum mi-am 
putut da seama că omul din tribună dorește să urmă
rească întreceri frumoase, spectaculoase.

Nu mică mi-a fost însă mirarea cînd am văzut că în 
tribunele cochetei noastre săli Floreasca nu se găsesc 
decît cîteva zeci de spectatori. Nu au trecut mulți ani 
de cînd veneam la sala Floreasca pentru aceleași „inter
naționale" și cu greu puteam răzbate din cauza cunos
cutului refren : „N-aveți un bilet în plus ?“.

Amintirile mă poartă cu cîțiva ani în urmă cînd pe 
covorul verde au evoluat stele de primă mărime în gim
nastica mondială. Este suficient dacă enumăr pe : Larisa 
Latînina, Eva Bosakova, Ingrid Forst, Sofia Muratova, 
Utte Starke, Polina Astahova, pentru a ilustra prestigiul 
de care se bucura gimnastica noastră și interesul major 
ce-l acordau țările participante acestei competiții. Nu 
o dată aceste campionate internaționale au constituit o re
petiție hotărîtoare pentru campionatele europene și pen
tru alte întreceri de amploare. Am amintit aceste lucruri 
văzînd numărul infim de gimnaste valoroase prezente 
la această a 11-a ediție, interesul minim cu care sînt 
privite internaționalele noastre la ora actuală de țările 
cu tradiție în gimnastică, care altădată ne onorau cu 
prezențe de prestigiu.

Cîteva cuvinte despre desfășurarea întrecerii. Lipsit de 
prezența unor gimnaste de valoare cu nume de răsunet 
pe plan mondial, acest concurs nu ar fi trebuit să fie 
dificil pentru sportivele noastre. Posibilitățile gimnastelor 
române sînt mult mai mari. Dar nu toate componentele 
reprezentativei au concurat la valoarea reală. Cîștigătoa- 
rea, Elena Ceampelea, are meritul că față de evoluțiile 
anterioare a mers constant (în afară de bîrnă, unde nu 
și-a executat exercițiul în întregime...), ceea ce i-a asi
gurat succesul, dar un mare „merit" trebuie rezervat și 
arbitrajului care, cred, a fost prea „exigent" cu princi
palele ei adversare.

AZI Campionate!® box
so si© c a i a o - c a n o @

& Pe rtocjal roton- 
taî în incinta sta- 
diomihti „Repu
blicii", azi de ia

ora 18 primele 
partide ale cam
pionatului repu
blican de box.

o „Pista de apă* 
a Snagovului găz
duiește, tot de as
tăzi, întrecerile fi

nale ale campio
natului de caiac- 
canoe.

o FARUL—PROGRESUL 2—0 (0—0). A marcat: Iancu (min. 51 și 73). 

e F. C. ARGEȘ—PETROLUL 1—0 (1—0), A marcat: Kraus (min. 11).
o

(min. 9) și Ivăncescu — din 11 m (min. 24) pentru Steagul roșu ; I. Ionescu 
(min. 58) pentru Rapid.

O JIUL—DINAMO BACĂU 2—0 (1—0). A marcat: Libardi.

o UNIVERSITATEA CRAIOVA—U.T.A. 2—0 (1—0). Au marcat: 
M. Popescu (min. 35) și Sfîrlogea (min. 76).

e DINAMO BUCUREȘTI—A.S.A. TG. MUREȘ 5—2 (3—0). Au 
marcat: Dumitrache — din 11 m. (min. 26), Pîrcălab (min. 36 și 70), 
Naghi (min. 43) și Haidu (min. 47) pentru dinamoviști; Popa — autogol 
(min. 48) și Chiru (min. 71) pentru A.S.A.

• STEAUA—UNIVERSITATEA CLUJ 1—1 (1—0). Au marcat: Voinea 
(min. 34) și respectiv Anca (min. 77).

STEAGUL ROȘU—RAPID 2—1 (2—0). Au marcat: Ardeleanu

0 egalitate neprevăzută
Poate că nici unul dintre jucătorii 

echipei Steaua nu și-a închipuit că 
meciul cu studenții clujeni va fi 
atît de aspru, că ultimul sfert de oră 
al acestei partide va fi — pentru ei — 
atît de scurt, cînd alergau după un 
gol ai victoriei. Cu atît mai mult 
cu cît în toamnă, la Cluj, 
Steaua rezolvase relativ ușor „di
ferendul" cu Universitatea, învin- 
gînd-o fără drept de apel pe stadionul 
de pe malul Someșului. Meciul de ieri 
părea, înainte de desfășurarea lui, o 
chestiune de discutat sub aspectul 
scorului, al veleităților pe care le are 
Voinea, în ceea ce privește titlul de 
golgeter al actualei ediții a campio
natului.

De altfel, excesul de entuziasm al 
înaintașului bucureștean, în min. 34, 
cînd a înscris, după o combinație cu 
D. Popescu, poate fi un argument în 
sprijinul acestei afirmații. Și supor
terii Stelei — ce asistaseră pînă a- 
tunci destul de nedumeriți la jocul 
fără orizont al favoriților lor — și-au 
manifestat „deconectarea" tot atît de 
spectaculos, trlmițînd spre teren toa
te resursele... vocale de care dispu
neau, iertîndu-i pe bucureșteni pen
tru numeroasele gafe făcute pînă a- 
tunci și, mai ales, pentru incapacita
tea de a ieși din modalitatea de mică 
producție de... fotbal pe care-o prac
ticau partenerii lor de întrecere.

Golul înscris de Voinea avea, în 
virtutea tradiției (stabilită în acest 
campionat), darul să-i liniștească, 
atît pe spectatorii din tribune, cît și 
pe... opozanții de pe teren.

Dar, după pauză, studenții clujeni, 
departe de a accepta situația, au 
reînceput jocul cu vădita intenție de 
a realiza „imposibilul". O vreme, in
tervențiile salutare ale lui D. Nico- 
lae au creat impresia că situația de 
pe tabela de marcaj este ireversibilă, 
însă hărțuielile continue — un fel de 
directe de stînga repetate — ale îna
intării oaspe au sfîrșit prin a-1 scoate 
din „stereotip" pe D. Nicolae, obli- 
gîndu-1 să comită erori. Și dacă în 
min. 60 Haidu a scăpat cu fața cu
rată datorită lui... Mustețea, șut im
precis, în min. 77, Anca (care a jucat 
mijlocaș dreapta), „urcat" în atac, a 
șutat senzațional de la 25—30 m., ne- 
dîndu-i timp portarului gazdelor nici 
măcar să respire : 1—1. Un gol ce con
semna situația de fapt de pe teren, 
bucureștenii fiind dominați cu insis
tență, marile ocazii ratate de Jenei 
(min. 58), Voinea (min. 65 și 75), fiind 
numai rodul unor acțiuni realizate în 
momentele de relaxare ale studenți
lor.

A urmat finalul, despre care am 
vorbit la începutul acestei scurte re
latări.

IERI LA ATLETISM

Și, astfel, clujenii pleacă de la 
București cu o neprevăzută egalitate, 
obținută într-un meci destul de scă
zut ca nivel tehnic, dar în cadrul 
căruia ei au evoluat aproape de li
mita superioară a posibilităților lor, 
reușind — în repriza a doua — faze 
de efect.

Arbitrul Zaharia Drăghici (Con
stanța) a condus necorespunzător, in- 
fluențînd direct calitatea și rezulta
tul partidei, neacordînd în min. 67 
o lovitură de la 11 m. pentru Steaua 
(fault la Sorin Avram) și alta în min. 

68, henț în careu — Negrea, pentru 
clujeni.

Valentin PĂUNESCU

DIVIZIA B

Politehnica lași si » 9
Vagonul Arad s-au 
calificat în divizia A

Scria. I. Poiana Cimpina-Por- 
tul Constanta 1—0; Chimia Su- 
ceava-Politehnica București
2— 0 ; Electronica Obor-C.F.R. 
Pașcani 9—2 ; Flacăra Moreni- 
Metrom Brașov 1—1 ; Ceahlăul 
Piatra Neamț-Metalul Bucu
rești 3—0 ; Politehnica Iași- 
Victoria Roman 5—1 ; Chimia 
Rm, VUcea-Politehnica Galați 
1—0.

In clasament conduce POLI
TEHNICA IAȘI, virtual cali
ficată în divizia A, urmată de 
Electronica Obor.

Seria a Ii-a. Vagonul Arad- 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 
4—1 ; A. S. Cugir-Crișul Oradea 
1—0 ; C.S.M. Sibîu-Metelul Hu
nedoara 1—0 ; Politehnica Timi- 
șoara-Minerul Baia Mare 2—2; 
C.F.R. Clui-C.S.M. Reșița 5—1 ; 
Olimpia Oradea-C.F.R. Arad
3— 0 ; Gaz metan Mediaș-C.F.R. 
Timișoara 1—0.

în clasament conduce echipa 
VAGONUL ARAD, care practic 
este calificată în divizia A, ur
mată de Crișul Oradea, candi
dată de asemenea la promovare 
(urmează' să ia parte la barajul 
necesar).

Un singur rezultat bun
în a doua zi a concursului 

republican de primăvară al seniori
lor, proba cea mai disputată a fost 
săritura în lungime — bărbați. 
Victoria a repurtat-o Vasile Să- 
rucan cu 7,72 metri (la nu
mai 2 cm de recordul național), dar 
și următorii clasați au realizat sări
turi bune : Vasile Mureșan (7,65 m), 
Mihai Zaharia (7,64 m). De re
marcat că Sărucan a cîștigat între
cerea datorită unei singure încercări 
reușite, celelalte 5 fiind anulate pen
tru depășirea pragului.

Proba de aruncare a discului, cîș- 
tigată de Iosif Nagy cu 55,36 m, a 
fost interesantă nu atît prin perfor
manțele atleților, cît prin prezența 
neobișnuită a... Liei Manoliu ! Aceas
ta, sosită prea tîrziu din Italia pen
tru a mai putea participa Ia proba 
feminină de lansare a discului, a ce
rut și i s-a aprobat să concureze a-

Duminică seara, losif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a 
primit la Mamaia pe membrii Co
mitetului director al Consiliului In
ternațional de Vinătoare.

La primire au fost de față Flo- 
rea Tiță, președintele Asociației Ge
nerale a Vînătorilor șl Pescarilor 
Sportivi din România, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Filip Tomulescu, adjunct al 
ministrului economiei forestiere.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

CONSTANTA. — Duminică după- 
arniază. la Mamaia s-a încheiat cea 
de-a 15-a adunare generală trienală 
a Consiliului Internațional de Vî- 

i nătoare.
în cursul dimineții au continuat 

lucrările unor comisii de speciali
tate ale C.I.C.

în ultima ședință plenară, adu
narea generală a aprobat raportul 
privind situația financiară a C.I.C, 
si rapoartele comisiilor de speciali
tate. Rezoluțiile propuse de comisii 
si adoptate de adunare prevăd, în
tre altele, măsuri pentru ocrotirea 
păsărilor migratoare și a speciilor

de vinat pe cale de dispariție, une* 
le măsuri organizatorice etc.

Apreciind activitatea îndelungată 
și contribuția adusă la înființarea 
Consiliului Internațional de Vî- 
nătoare, adunarea generală a ales 
pe Nicolae Săulescu. membru de 
onoare al C.I.C. și l-a conferit me
dalia de aur. cea mai înaltă distinc
ție a acestui organism internațio
nal cinegetic.

In continuarea ordinii de zi, s-a 
trecut la alegerea noilor organe de 
conducere ale Consiliului Interna
tional de Vinătoare. Președinte al 
C.I.C. a fost ales dr. Johann G. 
Van Maasdijk (Olanda), iar pre
ședinte de onoare contele Enrico 
Marone Cinzano (Italia).

Consiliul de administrație al 
C.I.C., alcătuit din reprezentanții tu
turor țărilor membre, a ales apoi ca 
vicepreședinți ai Consiliului pe re
prezentanții României, R. F. a Ger
maniei. Elveției, Italiei, Ungariei și 
Spaniei.

Seara, dr. Johann G. Van Maas
dijk, președintele C.I.C., a oferit un 
dineu în saloanele hotelului „Inter
național" din Mamaia.

(Agerpres)

lături de bărbați în ziua a doua a 
concursului. Cu o constanță impre
sionantă, Lia Manoliu a obținut în 
toate încercările peste 55 de metri, 
cea mai bună lansare măsura
56.16 m. (bineînțeles cu discul pen
tru probele feminine).

Alte rezultate : masculin : 200 m 
plat — Bucur Iliescu 21,2 (cu vînt 
favorabil de 2,5 m pe secundă) ; 
400 m garduri — V. Jurcă 53,4 ; 
800 m plat — M. Neamțu 1:51,4 ; 
10 000 m — A. Barabaș 29 :59,2 ; Cio
can — Gh. Costache 63,76 m.

Feminin : 200 m plat — Mariana 
Goth 24,7 ; 800 m — Ileana Silai 2:07, 
2 ; 80 m garduri — Valeria Bufanu, 
11,3; greutate — Ana Sălăjan
16.17 m ; suliță — Mihaela Peneș 
53,84 m ; înălțime — Virginia Bonei 
1,63 (a ratat cele 3 încercări la 
1,70 m).

Din lumea largă
e Tradiționalul concurs internațio

nal de scrimă „Floreta de argint" a 
fost cîștigat de sovietica Elena Novi
kova — (5 victorii), urmată de Olga 
Orban-Szabo (România) — 4 victorii, 
Ildiko Bobisz (Ungaria) — 2 victorii. 
Ileana Drîmbă din echipa română a 
ocupat locul 5. Pe țări locul I a re
venit echipei U.R.S.S., urmată de Ro
mânia și Ungaria.

© Atleta Christine Spielberg (R. D. 
Germană) a stabilit un nou record 
mondial feminin la aruncarea discu
lui : 61,64 m. Vechiul record, deținut 
de Liesei Westermann (R. F. a Ger
maniei), era de 61,26 m.

O Meciul pentru titlul mondial 
profesionist de box la categoria mij- 
locie-mică, disputat duminică după- 
amiază pe stadionul San Siro din Mi
lano. între italianul Sandro Mazzin- 
ghi și sud-coreeanul Kim Ki Soo, de
ținătorul centurii, a revenit .primu
lui. Mazzinghi, care și-a trimis ad
versarul la podea în repriza a treia, 
a cîștigat la puncte (în 15' reprize), 
devenind astfel campion al lumii.

a> Concursul triunghiular de floretă 
pe echipe bărbați, desfășurat în Ca
pitală, a revenit selecționatei Polo

niei, urmată de România și Japonia. 
Rezultate tehnice : Polonia—Japonia 
10—6, România—Japonia 10—6, Polo
nia—România 10—6.

O în turneul internațional feminin 
de șah de la Tbilisi, după 11 runde, 
conduce Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 
cu 8 puncte, urmată de Tatiana Zatu- 
lovskaia (U.R.S.S.) 7,5 puncte și Eli- 
sabeta Polihroniade (România) 7 
puncte. Polihroniade a remizat par
tida întreruptă cu Sanadze.

o Echipa de tenis a S.U.A. s-a ca
lificat în finala zonei americane a 
„Cupei Davis". Tenismenii ameri
cani conduc cu 3—0 în meciul de la 
Berkeley cu selecționata Mexicului, 
în proba de dublu, cuplul Stan 
Smith, Bob Lutz a învins cu 4—6, 
6—3, 9—7, 10—8 perechea Osuna-Za- 
razua.

o Nou record mondial la aruncarea 
discului. Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Modesto (California), 
atletul american Jay Silvester a sta
bilit un nou record mondial la arun
carea discului : 66,54 m. Vechiul re
cord (65,22 m) aparținea cehoslovacu
lui Ludvik Danek.

Vizitele delegației Partidului laburist 
din Marea Britanic

Delegația Partidului laburist 
din Marea Britanie, condusă de 
Jennie Lee, președinta partidului, 
ministru de stat la Departamentul 
pentru Educație și Știință, mem
bră în Parlament, însoțită de Ion 
Pas, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, a vizitat duminică 
dimineața stațiunile de pe litoralul 
românesc. La Eforie Nord, oaspe
ții au poposit la sanatoriul 
„Grand", unde s-au interesat de 
organizarea și eficiența terapeu

tică a tratamentelor medicale ce 
se aplică aici.

în cursul după-amiezii, membrii 
delegației Partidului laburist din 
Marea Britanie au vizitat orașul 
Constanța, acvariul, muzeul de ar
heologie și edificiul roman cu mo
zaic din localitate. Seara, în cin
stea oaspeților, Petre Ionescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., a oferit 
o masă în saloanele Cazinoului din 
Constanța.

(Agerpres)

Cronica zilei
Industriașul american Cyrus Eaton, 

împreună cu fiul său Cyrus Ea
ton jr., însoțiți de Nicolae Bozdoc, 
președintele Oficiului Național de 
Turism, au vizitat sîmbătă și dumini
că complexul de sere de la Ploiești, 
ferma zootehnică de la Prejmer și 
stațiunile turistice de pe Valea Pra
hovei și Poiana Brașov.

★
Duminică s-a întors de la Paris Ni

colae Găină, președintele Comitetu
lui foștilor deținuți antifasciști, și 
Victor Ionescu, membru al C.F.D.A., 
care au participat la Congresul Fe

derației internaționale a deportaților, 
intennaților rezistenți și patrioți din 
Franța.

★
Duminică la amiază în sala mică 

a Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia s-au încheiat lucrările celui 
de-al 12-lea Congres național de 
chirurgie, organizat de Uniunea So
cietăților de Științe Medicale.

Timp de 5 zile au fost dezbătute 
probleme legate de reintervenții în 
chirurgie, care constituie o preocu
pare a chirurgilor din toată lumea.

(Agerpres)

Sărbătoarea celor șase secole
(Urmare din pag. I)

i Momentul culminant al manifestă
rilor din ziua de sîmbătă a fost 
spectacolul de sunet și lumină „Sla
tina ani 600", de pe stadionul oră
șenesc, urmărit cu adîncă emoție de 
slătineni și oaspeții lor din localită
țile vecine și din mai multe orașe 
ale tării pînă în miez de noapte.

Se poate spune însă că Slatina a 
petrecut ieri și o duminică ca nici o 
alta pînă acum. Tineretul și-a ară
tat iscusința si energia în întreceri 
sportive — de handbal, volei, atle-

tism, lupte. La Teatrul de vară șt 
pe estrada de pe .. Grădiște tui pre
zentat în tot cursul zilei spectacole 
numeroase brigăzi artistice, coruri, 
echipe de dansuri, tarafuri, grupuri 
vocale, formații de muzică ușoară.
din Slatina cît si din alte orașe șt 
sate ale județului. O mare atracție 
a acestei zile sărbătorești a consti
tuit-o deschiderea bîlciului la mar
ginea orașului, pe malul Oltului, 
care oferă o mare varietate de dis
tracții îndrăgite tie localnici. Ziua 
de duminică s-a încheiat cu carna
valul tineretului, organizat seara, sus 
pe dealul Grădiștei.

Sub scutul
unui

(Urmare din pag. I)

„5 025 lei... Ce. ăș- 
tia-s bani ? Nu con
tează. Uzina-i bogată, 
nu se observă". Oare 
aceeași generozitate îi 
caracterizează pe res
pectivii și în viața lor 
particulară ? Sînt con
vins, de pildă, că dacă 
puștiul vecinului, gre
șind direcția șutului, 
îi va sparge un geam, 
„generosului" îi va 
sări îndată țandăra de 
gospodar. Nici o clipă 
nu-i vor trece prin 
gînd înțelegătoarele 
cuvinte : „Numai cine 
nu se joacă, nu gre
șește," ci va pretinde, 
răspicat, să fie despă
gubit. Iată, deci, că 
ceea ce consideră a fi 
foarte normal în ca
drul relației individ- 
individ devine cîte- 
odată anormal în ca
drul relațiilor dintre 
același individ și 
obște. De ce oare ?! 
Noțiunea de „avut 

H obștesc" are un înțe
les foarte limpede și 
atotcuprinzător. Să 
încercăm s-o particu
larizăm în toate îm
prejurările, astfel incit 
fiecare să simtă că în 
măsura în care sînt 
aduse prejudicii co
lectivității este și el 
păgubit.

Așa-numitul pseudo- 
umanitarism a generat 
în practica muncii co
tidiene o metodă de 
„educare" a celor care 
— fie din incompe
tență profesională, fie 
din prostie — cauzea
ză netulburat preju
dicii avutului obștesc. 
Metoda se numește 
„duhul blîndeții", iar 
cel supus „dădăcelii" 
va fi luat la rost (în
tr-o adunare sau în 
biroul cuiva) cam în 
felul următor : „Ce-ai 
făcut, măi băiete ? 
Iarăși ai rebutat ? 
Vai, ce ne facem cu 
tine ?“ Sau (mai „se
ver") : „Măi to'.-arășe, 
dă-o încolo de treabă! 
E timpul să te în
drepți !“ Omul va fi 
„moralizat" în cîteva

dicton...
rînduri și tot în atî- 
tea rînduri va făgădui 
solemn să se îndrep
te. Dar, în ciuda an
gajamentelor, el va 
continua să perseve
reze (căci dacă a greși 
e omenește, a perse
vera... se știe!) Sub 
scutul faimosului dic
ton, în colectivul res
pectiv se înstăpînește, 
încetul cu încetul, un 
climat de toleranță 
reciprocă, dăunătoare 
intereselor obștești. 
Iar nimănui dintre cei 
chemați să vegheze a- 
supra îndatoririlor fi
rești de serviciu nu-i 
va trece prin cap să 
aplice metoda tera
peutică cea mai potri
vită : „Ai greșit, fii 
bun și plătește !", 
avînd o eficiență pe
dagogică verificată.

Indiferența este la 
fel de dăunătoare ca și 
„duhul blîndeții". A 
lua la timp o atitu
dine clară și fermă 
față de greșeala omu
lui de lingă tine re
prezintă o îndatorire 
etică elementară. Tî- 
nărul strungar N.L., 
dintr-o mare uzină, 
luase obiceiul să se 
prezinte în atelier nu
mai după ce se „îm
bărbăta" cu o canti
tate de coniac. Unii 
se amuzau de la dis
tantă pe seama aces
tui „flăcău vesel", 
alții, nu-l „vedeau". 
In decurs de un an, 
flăcăul a acumulat a- 
tita „bărbăție", incit 
„saltul calitativ" s-a 
produs în chip inevi
tabil. După o absență 
de două zile, a apărut 
la strung în stare de 
ebrietate; l-a bătut 
pe maistru, a lovit pe 
un alt muncitor in 
etate șl nu s-a poto
lit pînă n-au inter
venit mai mulți strun- 
aari din secție.

Fenomenul ne in
teresează și sub alt 
aspect — acela al dis
ciplinei, al respectului 
firesc pe care omul e 
dator să-l nutrească 
față de locul său de 
muncă și de colectivul

căruia îi aparține. Tn 
cazul în speță, numai 
slăbirea unor ase
menea criterii și exi
gențe morale in rîndul 
celor din jurul lui N. 
L. — tradusă în indi
ferentă proteguitoare 
— i-au îngăduit aces
tuia manifestări huli
ganice. La procesul 
care a avut loc la clu
bul uzinei, indiferența 
a apărut la bară sub 
masca așa-zisei milos- 
tivenii, sfidînd opinia 
publică. Deși era clar 
și se dovedise, prin 
nenumărate probe, că 
N. L. săvîrșise serioase 
abateri, s-au găsit to
tuși și cetățeni (din 
afara întreprinderii), 
care să-i acorde, fără 
nici un fel de rezervă, 
referințe de bună pur
tare.

Răsfoind — și în alte 
împrejurări — astfel 
de „certificate de bună 
purtare", m-am între
bat : de ce simt unii 
nevoia de a fi atît de 
binevoitori față de 
abaterile grave de la 
normele sociale ? Oare 
de ce grad trebuie să 
fie greșeala pentru 
a-și manifesta opinia 
deschis, sincer și fără 
prejudecăți ? Nu este 
vorba aici de o falsă 
înțelegere a omeniei ? 
Căci adevărata omenie 
nu se sprijină pe „în
țelegerea" și iertarea 
celor care încalcă le
gile scrise sau nescrise 
ale colectivității, ci pe 
cultivarea și întărirea 
legalității, a răspun
derii sociale — adică 
a ceea ce reprezintă și 
apără efectiv valorile 
omenești.

Umanismul orîndui- 
rii noastre, cel mai 
profund și mai auten
tic de-a lungul istoriei, 
trebuie ferit de prac
tica dăunătoare, insi
nuantă, a oricăror în
cercări de a folosi „o- 
menescul greșeliiM 
drept scut împotriva 
controlului moral pe 
care este în drept să-l 
exercite opinia de 
masă sănătoasă, in
transigentă, dreaptă.
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mișcările revendicative p^e^a
din Franța economica

PRETEXT PENTRU ARESTĂRI ?

a revenit spre di- 
șapte ore de Cioc-

In cadrul 
ganizat la 
ră din Paris, Alain Geismar,

unui miting or-
Cetatea Universita-

• A fost dată fri exploatare 
prima centrală electrică geotermală 
sovietică, construită în Peninsula 
Kamciatka (nord-estul U.R.S.S.). 
Centrala, cu o putere proiectată 
de 5 000 kW, funcționează pe 
baza apelor termale în care a- 
ceastă peninsdfă este bogată,

UN APEL
AL ADUNĂRII NAȚIONALE

HANOI 26 (Agerpres). — Adu- 
i'narea Națională a Republicii De
mocrate Vietnam, întrunită în cea 
de-a 4-a sesiune, a adresat luptă
torilor și populației din cele două 
părți ale Vietnamului un apei în 
care subliniază că poporul vietna
mez continuă lupta pentru înfrîn
gerea agresiunii americane. După 
ce trece în revistă victoriile obținu
te pînă acum de forțele armate șl 
populația din Vietnamul de sud, 
sub conducerea Frontului Național 
de Eliberare, apelul subliniază că 
Statele Unite, în timp ce vorbesc 
despre tratative de pace, continuă 
războiul. Pacea nu poate fi reali
zată atîta timp cît S.U.A. nu vor 
pune capăt tuturor actelor de 
război împotriva Vietnamului, se 
declară în apel. Statele Unite, care 
sînt agresoare, nu au dreptul de 
a cere în această privință nici un 
fel de reciprocitate. Adunarea Na
țională a R. D. Vietnam adresează 
„adunărilor naționale, guvernelor, 
popoarelor din lumea întreagă a- 
pelul de a condamna agresiunea a- 
mericană din Vietnam, a sprijini 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez împotriva agresorilor ameri
cani, a sprijini poziția în patru 
puncte a guvernului R. D. Vietnam 
și programul politic al F.N.E. din 
Vietnamul de sud, a întreprinde 
acțiuni energice pentru a determi
na imperialismul american să pună 
capăt războiului de agresiune din 
Vietnam, să retragă toate trupele 
sale și ale aliaților săi, să pună 
capăt definitiv și necondiționat 
bombardamentelor și oricăror alte 
acte de război asupra teritoriului 
R. D. Vietnam". Treburile interne 
ale Vietnamului de sud, se subli
niază în apel, „trebuie rezolvate 
de însăși populația Vietnamului de 
sud, în conformitate cu programul 
politic al Frontului Național de 
Eliberare, fără amestec străin. 
Reunificarea Vietnamului trebuie 
realizată de poporul vietnamez din 
cele două zone ale țării și trebuie 
reglementată prin mijloace pașnice, 
pe o bază democratică, fără amestec 
străin".

in încheierea apelului, Adunarea 
Națională a Republicii Democrate 
Vietnam adresează populației și 
luptătorilor din Vietnamul de nord 
apelul de a participa activ la cam
pania de mobilizare a întregului 
popor sub cuvîntul de ordine „Totul 
pentru înfrîngerea agresorilor ame
ricani", de a lupta pentru îndepli
nirea cu succes a planului de stat 
pe 1968 prin intensificarea produc
ției agricole și industriale și prin 
asigurarea comunicațiilor și trans
porturilor.

O Cordoane de ordine ale studenților în Cartierul 
Latin © Mitingul de la Cetatea Universitară din Paris

PARIS 26 (Agerpres). — După 
11 ore de discuții, prima întîl- 
nire a „mesei rotunde", care a 
reunit pe reprezentanții guvernu
lui, ai patronatului și sindicatelor, 
s-a încheiat în zorii zilei de du
minică. Participanții la „masa ro
tundă" nu au realizat, deocamda
tă, nici un acord asupra vreunei 
probleme aflate pe ordinea de zi. 
S-a convenit Să aibă loc o nouă 
reuniune.

La Paris, în cursul nopții de 
sîmbătă spre duminică, ca și în tot 
timpul zilei de sîmbătă, nu au a- 
vut loc demonstrații. în Cartierul 
Latin, studenții au organizat cor
doane de ordine pentru a împie
dica orice fel de acte de violență. 
In schimb, la Bordeaux s-au pro
dus în cursul nopții serioase cioc
niri între demonstranți și poliție. 
Este semnalat un mare număr de 
răniți. Calmul 
mineață, după 
niri.

IN AFGANISTAN
note de drum

Cu 49 de ani în urmă, poporul 
afgan a pus capăt dominației co
loniale, fiind proclamată indepen
dența țării. Ziua de 27 mai a de
venit ziua națională a Afganistanu
lui. Călătorul neavertizat care 
vrea să cunoască istoria milenară 
a poporului afgan, bogatele sale 
tradiții ce se împletesc cu efortu
rile actuale, îndreptate spre asigu
rarea progresului țării este atras 
în primul rînd de provincia Balkh, 
de pe malul stîng al Amu-Dariei.

După cîțiva kilometri de la Ma
zar-i-Sharif, centrul regiunii, pă
răsind marea arteră ce duce la 
Shibargan și Herat, un drum prin 
pustiu te poartă spre Balkh. Din 
masa strălucitoare a nisipurilor 
erupe mulțimea copacilor de un 
verde aprins. în fața ochilor, ca un 
miraj, se deschide o oază, un colț 
viu în oceanul fierbinte de nisip.

Considerată de băștinași ca unul 
din leagănele ___ 1 ",
Balkhului a reunit în jurul ei, 
veacuri de-a 
centrul Asiei avea mai de preț în 
artă și știință. La școala de aci 
s-au format cunoscutul poet persan 
Omar Khayan și renumitul savant 
Avicenna, ca și alți reprezentanți 
de seamă ai culturii și științelor 
de la începutul mileniului nostru, 
care în semn de mîndrie, își adău
gau la numele lor și pe acela de 
Balkhi (născut sau crescut la 
Balkh).

Deși, în semn de omagiu adus a- 
cestui leagăn de civilizație, regiu
nea de nord a Afganistanului poar- 
tă vechea denumire, centrul eco-

omenirii, cetatea

rîndul, tot ceea ce

nomic și administrativ S-a mutat 
la Mazar-i-Sharif. Situată la 20 km 
de Balkh, într-o fîșie îngustă de 
teren fertil de Ia poalele Munților 
Hinducuși și marginea pustiului, 
noua capitală a provinciei repre
zintă simbolul unificării Afganis
tanului. Ea are o personalitate 
nouă, proprie, în care se resimte 
pulsul dezvoltării întregii provin
cii. Căci astăzi sînt încurajate nu 
numai ramurile industriale tradi
ționale — producția manuală de 
covoare, piei de caracul, fructe 
uscate — ci și altele noi, bazate 
pe bogatele zăcăminte de gaze na
turale descoperite în ultimul dece
niu. Lingă Mazar-i-Sharif este ‘ în 
curs de construcție o termocen
trală, iar la Shibargan în curînd 
va intra în producție un mare com
binat de îngrășăminte chimice. A- 
cesteă sînt primele mari obiective 
industriale dintr-o serie care ur
mează a fi ridicate în regiune, în 
cursul celui de-al treilea plan de 
dezvoltare economică pe 5 ani.

La cererea guvernului afgan, 
grupuri de specialiști români și-au 
adus contribuția la descoperirea 
zăcămintelor de gaze naturale, care 
constituie materia primă de bază 
pentru industrializarea regiunii. 
Misiunea specialiștilor noștri, în
cheiată cu rezultate bune, a mij
locit, totodată ,o mai bună cunoaș
tere reciprocă, reprezentînd o con
tribuție la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări și 
popoare.

seoretarul general al Sindicatu
lui național al învățămîntului 
superior, s-a declarat pentru 
renunțarea la orice acțiune violen
tă. El a arătat că este necesar să 
se aleagă noi forme de acțiune ur
mărind informarea populației des
pre acțiunea mișcării studențești.

Această declarație intervine ca 
urmare a unei serii de luări de 
poziție care au condamnat acțiuni
le violente întreprinse în capitala 
Franței de elemente iresponsabile 
în fruntea cărora se află Cohn- 
Bendit, un tînăr de orientare anar
histă, fost student la Nanterre, care 
în prezent duce o activitate de 
instigare a studențimii în diferite 
țări vest-europene. Aflat în ultimul 
timp la Frankfurt pe Main, în 
Germania occidentală, Cohn-Ben- 
dit a făcut mai multe încercări de 
a se înapoia la Paris, însă autorită
țile franceze i-au interzis intrarea 
în țară. După cum scrie ziarul 
„l’Humanite", „Cohn-Bendit face 
tot ce poate pentru a ridica pe 
muncitori împotriva sindicatelor 
lor, nu apără pe studenți, ci îi sfi
dează". El a proclamat la Amster
dam că „drapelul francez este fă
cut pentru a fi sfîșiat". Dar clasa 
muncitoare din Franța ține strîn» 
împreunate drapelul roșu și drape
lul tricolor. Ea â reunit 
leza" cu „Internaționala", 
spune adevărul despre rolul 
Cohn-Bendit înseamnă a apăra 
teresele celor care ar putea fi 
șelați de el. Manifestațiile în 
voarea lui Cohn-Bendit nu pot 
semna decît scindare, diversiune, < 
provocare". S

Benoit Frachon, membru al dele- < 
gației C.G.T. la tratativele cu gu- ( 
vernul și patronatul, a calificat ac- ; 
țiunile lui Cohn-Bendit; ca „ires- < 
ponsabile". Frachon a adăugat: \ 
„Vrem să fim alături de studenți > 
pentru a le apăra revendicările < 
lor justificate. Avem răspunderea S 
a 15 milioane de oameni ai muncii ? 
și înțelegem să ducem la bun sfîr- < 
șit acțiunea mișcării noastre". \

„Marseil-
,,A 
lui 
in- 
în- 
fa- 
în-

• •

Demonstrajie Ia Frankfurt pe 
Main (R.F.G.) împotriva adop

tării legislației excepționale

MOSCOVA 26 — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : Continuîndu-și vizita în 
Uniunea Sovietică, delegația Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. și a Consiliului popular al 
municipiului București, condusă de 
tov. Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.Q. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capi
talei, a făcut duminică dimineața 
o Călătorie în localitatea Gorki 
din apropierea Moscovei. Aici, oas
peții români, însoțiți de V. V. Gri- 
șin, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., au vizitat 
casa, actualmente muzeu, în care 
a trăit, a lucrat și s-a odihnit 
V. I. Lenin în ultimii ani de viață.

Revenind la Moscova, reprezen
tanții Bucureștiului au vizitat în 
cursul după-amiezii turnul televi
ziunii centrale sovietice și Ga
leriile Tretiakov.

(Urmare din pag. I)

o între 3 și 8 iunie va avea 
loc în capitala tunisiană un 
colocviu internațional pe tema 
„Bilanțul primilor ani de pla
nificare economică în Africa", 
în cadrul colocviului vor fi 
examinate o serie de probleme 
privind îmbunătățirea siste
mului de planificare economi
că în țările continentului afri
can. Vor fi studiate, totodată, 
modalitățile de intensificare a 
cooperării țărilor Africii în 
domeniul economiei.

o După ce anul trecut a fost 
de numai 1,5 la sută, ritmul 
de creștere a producției in
dustriale a Indiei se cifrează 
în prezent la 4,5 la sută, s-a 
anunțat oficial la Delhi. Ex- 
perții indieni speră că dacă 
actuala îmbunătățire a pro
ducției industriale a țării va 
fi menținută, ritmul ei de creș
tere se va ridica în 1969 la <\ 
aproximativ 6 la sută. <1

< • Societatea franceză „Matra
S Velizy", grupul vest-german
> „Aegtelefunken Frankfurt" și 
c societățile „Siemens Miinchen" 
( și „Erno Raumfahrttechnik 
? Bremen** au fuzionat sub de- 
c numirea de „Symcosat", gru-
> pînd interesele economice ale
> acestora. Obiectivul principal 
; al lui „Symcosat" este lansarea
> satelitului de telecomunicații
> „Symphonie", ce urmează să 
( fie plasat pe orbită în 1971
> cu ajutorul rachetei vest-eu-
> ropene „Eldo-Pas". El va per- 
( mite retransmiterea emisiuni-
> lor de televiziune și a convor-
> birilor telefonice între Europa, 
( Africa și Statele Unite.

indonezia COMPLOT SAU

DJAKARTA 26 (Agerpres). — La 
Djakarta a fost anunțată recent desco
perirea unui complot împotriva pre
ședintelui Suharto și a 19 dintre 
colaboratorii săi apropiați, care urma 
să se concretizeze în asasinarea pre
ședintelui la 9 martie trecut. în legă
tură cu aceasta, un purtător de cuvîrit 
al comandamentului militar al capita
lei indoneziene a declarat sîmbătă că 
au fost arestate șapte persoane, pro
cesul lor urmînd să înceapă în curînd.

Observatorii de presă consideră că 
de fapt „complotul" nu a existat, ci 
este vorba de o știre lansată de antu
rajul generalului Suharto pentru *

oferi guvernului prilejul unor arestări 
în rindul persoanelor ostile.

Comentînd aceste informații de pro
veniență oficială, agenția americană 
A.P. relatează că observatorii experi
mentați din capitala Indoneziei pun 
la îndoială veridicitatea știrilor legate 
de așâ-zisul complot Aceștia remarcă 
în primul rînd faptul că pentru dezvă
luirea loviturii de stat a fost necesarii 
o perioadă prea lungă. Pe de altă 
parte, contfnuă agenția citată, la Dja
karta nu au fost luate măsuri de 
securitate neobișnuite, deși ele ar fi 
trebuit să urmeze în mod normal după 
descoperirea unui complot atît de im
portant.

agențiile de presă
transmit:

La Budapesta se află o de
legație guvernamentală viet
nameză, condusă de Le Țhanh 
Nghi, membru al Biroului Politic aJ 
C.G. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
între delegația R. D. Vietnam și de
legația ungară, condusă de Feher La- 
jos, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
guvernului ungar, au început trata-

unei largi acțiuni
împotriva dușmanilor sănătății

I
I
I 
I

tive. Duminică dimineața, delegația I 
guvernamentală a R, D. Vietnam a I

Ivizitat Pavilionul României la Tîrgul 
internațional de la Budapesta, unde 
a fost întîmpinată de Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Budapesta.

!■ Argentina s-a sărbătorit, la 
25 mat a 158-a aniversare a zilei in
dependenței. în Piața centrală din 
Buenos Aires a avut loc o paradă 
militară. Alte festivități prilejuite de 
această aniversare au fost organizate 
în diverse orașe da provincie.

La invitația ministrului co
merțului exterior al R. P. 
Bulgaria* Ivan Budinov, la Sofia 
a sosit ministrul comerțului al Aus
triei, Otto Mitterer. După cum a- 
nunță agenția B.T.A., între cele două 
țări urmează să fie semnat un acord 
comercial pe termen lung, pe peri
oada 1968—1972.

Gheorghe VALERIU

Clădiri noi în centrul orașului Kabul

Un atlas al situației sani
tare mondiale a fost schițat 
în cadrul lucrărilor celei 
de-a XXI-a Adunări Mon
diale a Sănătății, încheiată 
cu cîteva zile in urmă. Dacă 
în Europa sau în America 
de Nord „atentatele" împo- 
triva sănătății decurg din 
însuși gradul înalt de civi
lizație al acestor regiuni 
(poluarea apei, aerului și 
solului, zgomotele, acciden
tele de circulație, abuzul de 
medicamente), în așa-zisa 
„a treia lume" —unde civi
lizația tehnică este absentă 
sau are un caracter embrio
nar —ț decalajul . creează 
probleme foarte greu de so
luționat. Subdezvoltarea se 
confundă cu lipsa de locu
ințe, insuficiența aprovizio
nării cu apă, carența ali
mentară, grava penurie de 
personal medical și lipsa 
unei infrastructuri sanitare. 
In Asia de sud-est, evoluția 
demografică depășește ade
sea ritmul de creștere a e- 
conomiei, posibilitatea de a 
se crea servicii sociale și 
sanitare, capacitatea de a 
răspunde exigențelor ali
mentare. în Africa fac ra
vagii paludismul. rujeola, 
oncocercoza, poliomielita, 
variola, lepra. în regiunea 
Pacificului preocupările
principale sînt parazitozele 
intestinale, lepra, tubercu
loza.

Bilanțul activităților Or
ganizației Mondiale a Sănă
tății — realizat cu prilejul 
sesiunii încheiate — con
stituie un fel de examen de 
conștiință permițînd eva
luarea atît a succeselor, cît 
și a insucceselor din ulti
mele două decenii.

Datorită campaniilor între-

prinse de O.M.S. și organis
mele naționale, populația 
zonelor în care paludismul 
a fost eradicat și a celor în 
care se desfășoară actual
mente programe de eradi
care se cifrează la 1 328 mi
lioane.

O altă campanie a O.M.S.
— aceea împotriva variolei
— a înregistrat, de la ini
țierea ei în 1967, unele reu
șite. In Africa occidentală 
și centrală au fost vaccina
te pîr.ă acum peste 30 mi
lioane perso'ane, iar în Bra

dispensar la 10 000 locuitori 
și un total de numai 60 
medici, concentrați însă mai 
ales în orașe. Lipsei unei 
infrastructuri sanitare i 
se adaugă, ca o circumstan
ță agravantă, în țările slab 
dezvoltate, penuria de echi
pament medical și de medi
camente.

Formarea de personal ca
lificat rămîne „activitatea 
fundamentală a O.M.S., sar
cina ei esențială — ne 
spune președintele Adună
rii Mondiale a Sănătății,
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zilia 10 milioane. în aproa
pe toate țările Africii o- 
rientale și în majoritatea 
țărilor de endemicitate din 
Asia de sud-est se desfă
șoară programe de eradi
care. Problemele continuă 
totuși a fi considerabile, 
după cum o demonstrează 
faptul că cele 121612 ca
zuri înregistrate în anul 
1967 reprezintă aproape du
blul celor din anul prece
dent.

O problemă vitală este 
aceea a penuriei de cadre 
medicale șl paramedicale, 
fapt ce preocupă toate ță
rile industrializate și are as
pecte dezastruoase în țările 
în curs de dezvoltare. Este 
suficient să spunem că Ye
menul de sud dispune nu
mai de șase medici autoh
toni șl că nu are nici o in
firmieră. Togo, cu o popu
lație de 1 700 000 locuitori, 
dintre care 90 la sută popu
lație rurală, are numai un

prof. E. Aujaleu. Organiza
ția a făcut mult în acest 
domeniu, mai ales în for
marea de personal auxiliar. 
In trecut însă a dominat 
tendința formării de cadre 
pentru țările în curs de 
dezvoltare în țările indus
trializate. Raționamentul 
s-a dovedit fals. La termi
narea studiilor, absolvenții 
importau metode inaplica
bile în țările lor. Este evi
dent că nu se poate lucra 
în Senegal în aceleași con
diții ca în Franța, de pildă. 
Pregătirea cadrelor sanita
re trebuie făcută în funcție 
de specificul problemelor 
existente și, în măsura po
sibilului, chiar in respecti
vele țări". Problema formă
rii de cadre medicale a 
constituit de aceea o preo
cupare majoră a recentei 
Adunări Mondiale a Sănă
tății. Delegația română a 
inițiat o rezoluție privind

formarea de cadre naționa
le în domeniul sănătății, 
care a fost adoptată în una
nimitate. De asemenea, ea 
a fost coautoare a rezoluției 
cu privire la modalitățile 
de ajutorare a țărilor în 
curs de dezvoltare pe plan 
sanitar.

Dacă O.M.S. a avut de 
înregistrat insuccese, una 
din cauze este, indiscutabil, 
aceea a perspectivei limita
te prin campanii-șoc. După 
20 ani de existență, necesi
tatea reconsiderării proble
melor sănătății într-o pers
pectivă globală apare cu 
evidență. Rezoluția inițiată 
de delegația română cu pri
vire la realizarea planifică
rii pe termen lung va per
mite — așa cum spunea de
legatul român, prof. I. Mo- 
raru — utilizarea mai ra
țională a resurselor de care 
dispun organizațiile inter
naționale.

Amplu dezbătute, toate 
aceste probleme au fost a- 
nalizate în raport cu fac
torul determinant al între
gii evoluții a omenirii: 
pacea. Pe drept cuvînt, de
legații României, Mexicu
lui, Ungariei, Libanului 
etc. au arătat că numai prin 
abolirea războiului se poa
te crea o solidă bază mate
rială pentru sănătatea fizi
că și psihică a umanității. 
Mai mult ca oricînd. Adu
narea Mondială a Sănătății 
a demonstrat că oamenii de 
știință nu se consideră lo
catari solitari ai turnului de 
fildeș, că ei își înțeleg ro
lul ce le revine în cadrul 
eforturilor generale ale 
omenirii împotriva a ceea 
ce constituie încă obstacole 
în calea progresului ei.

Prima transplantare du
blă, a inimii și a unui rinichi, 
din istoria medicinii, a fost 
fectuată ieri, la Sao Paulo, 
perația a fost realizată de o 
chipă de chirurgi condusă 
prof. Zerbini.

e- 
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Cu prilejul aniversării a 
cinci ani de la crearea Or
ganizației Unității Africane* 
președintele Republicii Mali, Modibo 
Keita, a subliniat că sub egida O.U.A. 
au fost obținute succese însemnate 
printre care crearea grupărilor regio
nale din Africa orientală, Africa cen
trală și Africa occidentală, făcîndu-se 
în acest fel noi pași spre realizarea 
unității continentului. Datoria fiecă
rui african este de a sprijini lupta 
patrioților africani pentru eliberarea 
națională, a spus în continuare Keita,

Un ansamblu de soliști 
ai Operei române din 
București a participat sîm
bătă la cel de-al 24-lea concert 
Berolina al Radiodifuziunii berli- 
neze, în Sala Congreselor din 
capitala R. D. Germane. Sub ba
gheta lui Mircea Popa, dirijorul 
Operei române, orchestra de es
tradă a Radiodifuziunii berlineze 
« interpretat Rapsodia română 
de George Enescu. Publicul a 
răsplătit cu entuziaste aplauze pe 
dirijor și orchestră.

Primul Festival internațio
nal al teatrelor pentru tele- II 
viziune a luat sfîrșit la Sofia. Ju- II 
riul a decernat televiziunii române u 
diploma specială de onoare pentru J 
spectacolul „Surorile Boga“. •

I vieții — acestea sînt cauze imediate 
ale largii mișcări revendicative din 
țara noastră. Nemulțumirea popu
lară este amplificată și de menți- 

I nerea unei permanente stări da ten
siune socială".

„Mai persistă încă în memoria tu
turor — adaugă JAIME SUAREZ, de 
asemenea membru al C.C. al P.S. 
din Chile — ecoul grevei de la mina 
„El Teniento". Pentru prima dată în 
istoria țării armata a fost folosită a- 
tunci ca un instrument represiv. 
Forțe ale armatei au intrat în mina 
„El Salvador". Au fost uciși cîțiva 
muncitori, mulți fiind răniți. Cu pri
lejul grevei generale din noiembrie 
anul trecut armata a intrat din nou 
în acțiune ; au fost folosite gaze la
crimogene și care de asalt. La San
tiago au fost omorite cinci persoane.

Dat armata nu a rămas în. între
gul ei în postura de instrument de re
presiune împotriva revendicărilor le
gitime ale maselor populare. Chiar 
cu puțin timp înainte de plecarea 
noastră din Santiago, 150 de ofițeri 
și-au prezentat demisia, desolidari- 
zîndu-se de acțiunile represive. A 
urmat imediat schimbarea ministru
lui apărării". }

„Problemele țării noastre sîni-pr. 
blemele întregii Americi Latine sul,-' 
dezvoltate — spune Luis Jârez. To
tuși, nu se poate spune că Chile este 
o țâră săracă. Posedăm mari rezerve 
de minereu de cupru (țara noastră 
ocupă locul al patrulea în producția 
mondială), de fier, zăcăminte de pe
trol. Terenurile agricole fertile, mai 
ales cele situate în Valea Centrală, 
ar putea satisface necesitățile țării. 
Care este însă situația în acest do
meniu ? In Chile există circa 800 de 
mari proprietari de moșii cu supra
fețe între 5 000 și 100 000 de hectare. 
Aceștia dețin 60 la sută din pămin- 
turile cultivabile, în timp ce mai 
mult de jumătate din familiile țără
nești nu au nici un petec de pămint. 
Schimbarea structurii existente în a- 
gricultură a devenit tot mai mult 
în ultima vreme un imperativ. Re
forma agrară este de mulți ani o re
vendicare principală a partidelor de 
stingă*’.

Referindu-se Ia modul cum se apli
că în practică reforma agrară, secre
tarul general adjunct al Partidului 
socialist din Chile a spus :

„Necesitatea unei schimbări a si
tuației din agricultură este recunos
cută și de celelalte grupări politice. 
Pentru Partidul democrat-creștin, de 
guvernămînt, de pildă, reforma agra
ră a fost punctul principal al progra
mului electoral din 1964. Anul trecut 
s-a promulgat o lege de reformă;, a- 
grară. Deci, există instrumentul lț 
gal pentru această reformă, rod 
unei îndelungate lupte a țărănimii'■ 
sprijinită de toate forțele 
greslste. Această lege nu _ .... 
însă aplicată decît parțial. în a- 
numite regiuni țăranii au ocupat 
pămînturile și le-au împărțit. în 
fața presiunilor țărănești, guver
nul a expropriat, în unele cazuri, pe 
moșierii ale căror pămînturi au fost 
luate de țărani. Dar exproprierile se 
fac acordîndu-li-se moșierilor despă
gubiri însemnate care vor împovăra 
în mod considerabil finanțele țării".

In lupta pentru prefaceri democra
tice, împotriva prezenței monopolu
rilor străine, forțele progresiste din 
Chile acționează pe o platformă co
mună. Referindu-se la activitatea 
Partidului socialist, la colaborarea 
lui cu Partidul Comunist din Chile în 
cadrul Frontului de acțiune populară, 
la roadele și perspectivele acestei co
laborări, Luis Jârez ne-a spus :

„In 1957, împreună cu partidul co
munist, partidul nostru a format 
Frontul de acțiune populară. Marile 
lupte electorale le dăm împreună cu 
partidul comunist. La alegerile din 
anul 1958 ne-au lipsit 30 000 de vo
turi ca să putem forma guvernul. In 
1964 cele două partide s-au bucurat 
de o largă popularitate, peste 30 la 
sută din corpul electoral votînd pen
tru candidați! Frontului de acțiune 
populară. Frontul nostru unește lao
laltă muncitori, țărani, păturile mij
locașe de la orașe. Putem spune, da 
asemenea, că majoritatea intelectua
lității noastre este grupată în jurul 
partidelor de stînga. Partidele noas
tre se află în fruntea marilor acțiuni 
ale oamenilor muncii pentru reven
dicări economice, drepturi și liber
tăți politice. Diferentele dintre con
cepțiile noastre le confruntăm într-un 
dialog deschis. Avem însă convinge
rea deplină că ceea ce ne unește este 
mult mal important: lupta pentru 
prefaceri profunde în țara noastră, 
împotriva imperialismului. Pentru 
noi, colaborarea cu partidul comu
nist constituie centrul de gravitație 
al liniei noastre politice. Și vom face 
totul pentru a menține această co
laborare".

în încheierea convorbirii, oaspeții 
și-au împărtășit impresiile cu car* 
părăsesc țara noastră.

„Ceea ce am văzut în România este 
reconfortant — menționează Luis 
Jârez. Nici unul din membrii 
delegației noastre nu a mai vi
zitat pînă acum o țară socia
listă și ne bucurăm că primul con
tact l-am avut cu România". Arătînd 
că a fost impresionat de realizările 
poporului român în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, construcției de 
locuințe, interlocutorul s-a referit 
apoi la recentele hotărîri ale Plenarei 
C.C. al P.C.R. „Faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vorbește într-un 
raport prezentat activului de partid 
despre necesitatea întăririi democra
ției de partid, a democrației socialiste 
— a spus el — că partidul își apleacă 
urechea la ceea ce spun masele, se 
consultă cu ele, este un lucru 
foarte important. Convorbirile pe 
care le-am avut aici ne-au reîntărit 
convingerile noastre și, întorși în 
țară, vom vorbi clasei muncitoare 
din Chile despre realizările Româ
niei socialiste, îi vom transmite me- 
sa-ul de prietenie al poporului ro
mân".

pro- 
a fost
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