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Cei mai mare combinat

(fe Ww și celuloză din țară
SUCEAVA. — Lu

crările prevăzute pen
tru etapa 
dezvoltare 
tului 
hîrtie din 
cevii s-au
Alături de vechile hale 
au apărut altele noi, 
care 1'ac ca acest com
binat să fie cel mai 
mare din țară. Fabri
ca de celuloză și-a du
blat capacitatea, iar 
centrala de forță și-a

a doua de 
a comblna- 

de celuloză șl 
Lunca Su- 

închesat.

triplat-o. Noua fabri
că de hîrtie dispune 
de un utilaj foarte 
modern, care permite 
controlul automat al 
proceselor tehnologi
ce. Aici se produce 
hîrtie microcreponată 
și satinată, sortimente 
ce se realizează pen
tru prima oară in tară.

Datorită lucrărilor 
de dezvoltare, combi
natul sucevean va pro-

duce anual 110 000 ton® 
celuloză, 126 000 tone 
hîrtie, 150 milioane 
saci, 5 000 tone pungi 
și o mare cantitate de 
hîrtie înnobilată. La 
sfîrșitul cincinalului, 
cînd noile fabrici vor 
produce la capacitatea 
proiectată, combinatul 
sucevean va da circa 
o treime din producția 
de hîrtie a țării.

(Agerpre»)

afectiva

Productivitatea muncii, fie că este 
privită ca un raport ce determină 
timpul necesar pentru realizarea u- 
nui produs, fie valoarea producției 
pe un salariat, exprimă în ultimă 
analiză eficacitatea cu care este chel
tuită munca socială. în această lu
mină, creșterea ei necontenită con
stituie o cerință de stringentă ac
tualitate, care se îndeplinește prin 
fructificarea unui întreg complex de 
factori, scopul fiind atingerea unei 
productivități a muncii superioare, 
comparabilă cu cea realizată de În
treprinderile șl țările dezvoltate din 
punct de vedere economlo. Factorii 
de caire vorbeam sînt tehnici și 
umani, iar modului lor de utilizare 
intenționăm să-l consacrăm analiza, 
pe baza constatărilor desprinde din 
activitatea unor unități industrial® 
din municipiul Iași.

Ca un corolar al măsurilor aplicat® 
anul trecut în acțiunea de organizare 
științifică a producției șl a muncii, 
la sfîrșitul lui 1967, în ansamblul în
treprinderilor din municipiul Iași," 
s-a înregistrat un spor de produc
tivitate a muncii cu 11 la sută mal 
mare decît în anul precedent. în 
acest an, oontlnuîndu-se valorifica
rea studiilor întreprinse, lnvestlgln- 
du-se noi resurse interne In dome
niul tehnlo și al folosirii forței de 
muncă, productivitatea muncii va fi 
superioară cu peste 8 la sută față 
de nivelul ei din anul trecut. Acest 
spor de productivitate a muncii se 
concretizează într-un plus absolut de 
producție, pe un salariat, de aproape 
13 000 lei. Rezultatele obținute în 
primele patru luni, cînd producti
vitatea muncii a fost realizată în 
proporție de circa 100,5 la sută, atin- 
gîndu-se un ritm de 11 la sută com
parativ cu aceeași perioadă a anului 
trecut, constituie o garanție a înde
plinirii planului la acest indicator 
hotărîtor pentru dinamismul produc
ției și al eficienței activității între
prinderilor ieșene. De remarcat este 
faptul că un mare număr de între
prinderi au dat însemnate cantități 
de producție peste plan numai prin 
creșterea productivității muncii, fără 
să se depășească numărul mediu 
scriptic planificat de salariațl.

Apare cu pregnanță preocupa
rea conducerilor de întreprinderi 
pentru fructificarea factorului teh
nic, a zestrei tehnice, prin intro
ducerea unor tehnologii moderne de 
fabricație, capabile să genereze un 
înalt randament în producție, în uti
lizarea timpului de lucru. Elocvent 
este, în acest sens, exemplul furni
zat de uzina metalurgică. Aici, prin 
îmbunătățirea reparațiilor curente și 
asigurarea unei întrețineri riguroase 
a mijloacelor tehnice, respectarea 
haremurilor de opriri, asigurarea la 
timp cu piese de schimb și S.D.V.-uri, 
so va atinge în acest an un nivel 
al productivității muncii mai mare 
cu 18 la sută față de cel consemnat 
în 1967, ceea ce echivalează cu o 
producție în plus pe un salariat al

uzinei de 60 000 lei. La Uzina meca
nică Nicolina și-au făcut tot mal 
mult loc, în activitatea colectivului, 
preocuparea pentru introducerea u- 
nor tehnologii moderne, cum ar fi 
executarea de suduri automate și se
miautomate, forjări în matrițe la 
produsele de serie, turnări în forme 
și miezuri întărite cu bioxid de car
bon, care vor avea ca eficiență fi
nală tot creșterea susținută a pro
ductivității muncii — într-un ritm de 
11,7 la sută — și obținerea unei e- 
conomii substanțiale la forța d® 
muncă.

Este meritul conducerilor acestor 
întreprinderi, al colectivelor lor și 
al organizațiilor de partid respecti
ve, care au pus accentul pe ampli
ficarea sistematică a productivității 
muncii șl i-au acordat locul cuvenit 
în cadrul acțiunii de organizare știin
țifică a producției și a muncii. Pe 
această linie, întreprinderile amin
tite și altele din municipiul Iași au 
întreprins și măsuri în vederea ușu- 

• rării muncilor grele și de volum 
mare, mecanizării lor, reducerii con
sumului de manoperă la lucrării® 
auxiliare. O dovadă o oferă utiliza
rea creditelor de mică mecanizare, 
orientate cu precădere spre crește
rea productivității muncii. în acest 
sens, 81 de lucrări de mai mare am
ploare, din 91 prevăzute pentru acest 
an, vizează tocmai ridicarea nive
lului indicatorului amintit, multe din 
ele aflîndu-se în curs de realizare. 
Dar intervine întrebarea : apreciind 
la justa valoare stăruința și străda
nia colectivelor de întreprinderi din 
municipiul Iași pentru atragerea în 
circuitul economic a resurselor teh
nice interne, se poate spune că au 
fost epuizate mijloacele de învio
rare permanentă a productivității 
muncii și, în final, a eficienței acti
vității economice?

Răspunsul este negativ și lată 
unele din argumentele care îl sus
țin. Alături de factorul tehnic, în 
oreșterea productivității muncii un 
rol la fel de important îl are fac
torul uman. In condițiile producției 
moderne, ale gradului actual de înzes
trare tehnică a întreprinderilor in
dustriale, randamentul folosirii mij
loacelor tehnice este strîns legat de 
calificarea forței de muncă, de în- 
demînarea și priceperea dovedite în 
exploatarea lor. Mai concură însă — 
în pondere foarte importantă — toate 
celelalte măsuri de asigurare a con
tinuității procesului tehnologic, evi- 
tîndu-se stagnările în desfășurarea 
lui. Or, așa cum dovedește practica, 
din acest punct de vedere există o 
serioasă rămînere în urmă în mai 
toate întreprinderile municipiului 

loan MIRCEA 
șeful comisiei economice 
a Comitetului municipal 
al P.C.R.
Viorel SALĂGEAN

După cum s-a anunțat, Consiliul do Miniștri a adoptat ho- 
tărîri cu privire Ia delimitarea municipiilor, orașelor șl comu
nelor. Acum, în comune și localitățile declarate orașe au loo 
adunări ale comuniștilor și deputaților pentru constituirea co
mitetelor orășenești șl comunale de partid și a consiliilor popu
lare respective.

In cadrul acestor adunări comuniștii șl deputății dezbat cu 
înalt simț de răspundere probleme complexe și de mare însem
nătate ale vieții economice și social-culturale din localitățile 
respective, Iau hotărîri privind acțiunile ce trebuie întreprinse.

Cuprinzînd cinci sate apropiate 
ale fostelor comune Mircești și Ră- 
chiteni, situate în frumoasa Luncă a 
Șiretului, noua comună Mircești are 
o populație de peste 6 500 de locui
tori. Dar cel mai important lucru 
este că noua unitate administrativă 
are o bază materială puternică : 
două cooperative agricole de produc
ție care dețin peste 4 200 ha teren, 
o stațiune de mașini și tractoare ; 
pe teritoriul comunei sînt 11 unități 
comerciale, 6 școli de cultură ge
nerală, 4 grădinițe de copii, un sa
natoriu de reumatologie infantilă, o 
casă de nașteri, trei cinematografe, 
5 cămine culturale, două biblioteci 
publice, o bază de recepție, un oficiu 
P.T.T.R., o stație C.F.R. Muzeul șl 
casa memorială „V. Alecsandri", a- 
șezarea în pitoreasca Luncă a Șire
tului și la răscruce de șosele 
ționale situează comuna pe un 
portant traseu turistic al țării.

La adunarea comuniștilor șl 
putaților pentru constituirea comi
tetului comunal de partid șl a con
siliului popular provizoriu, atît în 
materialul prezentat de tov. Grigore 
Călin, secretarul comitetului comu

la definitivarea sistematizării comu
nei, pentru ca stabilirea și amplasa
rea noilor construcții economice șl 
social-culturale să se facă mai re
pede șl cu respectarea prevederilor 
legale.

Una din secțiile Combinatului de hîrtie ți celuloză de la Suceava

v.s
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TURISMUL
și sportul școlar
Pornind de 

obiective care 
|iei fizice sarcini deosebite 
în contextul vieții sociale 
contemporane, conducerea 
partidului și statului nostru 
a luat, în ultimul timp, o 
seamă de măsuri menite să 
asigure condițiile necesare 
continuei îmbunătățiri și 
dezvoltări a sportului și tu
rismului, cu deosebire în 
rînduriie tineretului. In acest 
cadru, Organizației pionieri
lor îi revin importante sarcini 
în direcția realizării unei 
largi și multilaterale activități 
turistice și sportive de masă 
în școli, în tabere de odihnă 
și colonii, pentru îmbogăți
rea sub aceste aspecte a 
activităților din vacanțe. Cu

la cerințele 
impun educa- Convorbire cu conf. univ. Traian POP, 

președintele Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, adjunct al ministrului învățămîntului

privire la aceste probleme, 
am solicitat tovarășului conf. 
univ. Traian Pop să ne răs
pundă la cîteva întrebări :

— Nu de mult, în cadru) 
Consiliului Nafional al Or
ganizației Pionierilor a fosl 
analizată activitatea sportivă 
și turistică ce se desfășoară 
în unităfile și detașamentele 
de pionieri. Vă rugăm să ne 
spuneji, mai înfîi, care au fost 
concluziile acestei analize, de(Continuare în pag. a HI-a)
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la ce premise au pornit mă
surile preconizate ?

— In ședința plenară la 
care vă referiți, atît raportul 
prezentat, cît și discuțiile au 
evidențiat, cum era și firesc, 
ca o caracteristică generală, 
faptul că în toate unitățile 
școlare a crescut preocupa
rea pentru organizarea și des
fășurarea activității de educa
ție fizică și sport, pentru 
cuprinderea unui număr, cît 
mai mare de pionieri și- șco
lari în acțiuni interesante și 
atractive. Se poate aprecia 
că, după reorganizarea ac
tivității pionierești, și în do
meniul sportului și turismu
lui se constată o înviorare 
generală, ale cărei rezultate 
nu vor înfîrzia să apară. 
Totodată, însă, au fost sem
nalate și o seamă de nea
junsuri în principalele as
pecte ale activității sportive 
și turistice pionierești. Bună
oară, ..unitățile și defașamen- ' 
tele de * piorșieri n-au atras 
încă toți școlarii în practica
rea exercițiilor fizice în mod 
permanent și sistematic. 
Acțiunii® sportive și turistice 
n-au un caracter de masă, 
așa' cum ar fi de dorit, și nu 
se asigură continuitatea aces- 

pe toată perioada anu- 
Sisfemul actual de folo- 
a mijloacelor și formelor 
organizare a educației

fizice nu a reușit să stîrnească 
interesul și să satisfacă ne
voia de mișcare în aer liber 
a copiilor, să contribuie la 
folosirea cît mai plăcută a 
timpului liber al acestora. 
Atletismul, gimnastica, îno
tul, schiul, turismul, activități 
accesibile și îndrăgite de 
masa școlarilor, nu ocupă lo
cul cuvenit în ansamblul 
preocupărilor unităților și 
detașamentelor de pionieri.

nal de partid, cît șl In cuvîntul par- 
ticipanților la discuții s-a subliniat 
că constituirea acestei comune creea
ză un cadru adecvat folosirii rațio
nale a bazei materiale existente, 
lorificării largi a posibilităților 
sporire a producției agricole, de 
bunătățire a activității în toate 
meniile.

— în primul rînd — spunea 
Florin Ungureanu de la C.A.P.
chitenl — trebuie să avem în vedere 
dezvoltarea economică a comunei. 
Se va putea organiza mal rațional 
producția. De ce apun aceasta ? Co
operativa agricolă de la Răchitenl a 
amenajat în acest an sisteme de iri
gații pentru 205 ha. Am fi putut ex
tinde Irigațiile pînă la 500 ha dacă 
am mai fi avut patru agregate de 
aspersiune și forța de muncă necesară 
la executarea lucrărilor. C.A.P. Mir
cești, care nu are surse de apă pen
tru irigare, are, în schimb, forțe de 
muncă. Dar, făcînd parte din co
mune diferite, la o Intr-ajutorare nu 
s-a gîndit nimeni. Eu propun ca în 
viitor spre acest obiectiv să ne în
dreptăm atenția. Lunca Șiretului tre
buie toată irigată.

Mai mulțl vorbitori s-au referit 
la continuarea acțiunii de comba
tere a efectelor negative ale secetei 
prin prașile, ca și la pregătirile ce 
trebuie făcute pentru apropiata cam
panie de recoltare, S.M.T. Iugani a- 
vînd rolul principal în rezolvarea a- 
cestor probleme. Tehniciană zooteh- 
nlstă Elena Hermenciuc a propus să 
se ia măsuri imediate pentru cositul 
furajelor și însilozare.

Discuții vii au fost purtate în le
gătură cu activitatea social-cultu- 
rală. Referindu-se la perspectiva 
dezvoltării învățămîntului în comu
nă, prof. Dumitru Licurici, directo
rul școlii din Mircești, a propus con
siliului popular comunal să acorde 
toată atenția construirii într-un 
viitor apropiat a unui nou local de 
școală la Mircești și să la măsuri 
pentru terminarea construcției în
cepute la Răchitenl,

Dr. Leon Haidău, directorul sana
toriului reumatologie, a arătat că 
consiliul popular comunal trebuie să 
înscrie în planul său de muncă un 
sprijin mai substanțial și pentru u- 
nitățile sanitare, prin găsirea unul 
local și mal tîrzlu prin construirea 
unei clădiri noi pentru dispensarul 
circumscripției sanitare, ca și pen
tru construirea unei băl populare. 

..... .-..îâ„cu5dptul,..sAu. Constantin. Vra
bie,’ președintele consiliului popu
lar comunal, a cerut Consiliului 
popular județean Iași să acord® 
sprijin mal substanțial șl operativ

★
Cele zece sate care alcătuiesc co

muna Corneștl, așezate intr-o zonă 
cu pronunțat caracter agricol a ju
dețului Dîmbovița, au fost cuprins® 
pînă acum în trei comune. Desigur, 
ca urmare a cooperativizării, acesta 
sate s-au dezvoltat In ultimii ani. 
Dar faptul că potențialul economia 
și forțele lor au fost dispersate, 
multe acțiuni economic® și social- 
culturale nu au fost 
capăt. în cadrul noii 
ministrative, comuna 
constituit ca imitate
nind aceste sate în jurul localității 
Corneștl — așezată mai în centru. 
Acum, comuna a devenit o unitate 
administrativă complexă, echilibra
tă, cu o însemnată forță economică, 
cu largi șl multiple posibilități de 
dezvoltare. în cele 10 sate, cu o 
populație de 9 500 locuitori șl o su
prafață de 6 600 ha teren agricol, își 
desfășoară activitatea trei coopera
tive agricole, o fermă a I.A.S., car® 
dispun de condiții deosebit de fa
vorabile pentru dezvoltarea tuturor 
ramurilor agriculturii.

Despre toate acestea s-a vorbit în 
cadrul adunării comuniștilor șl de- 
putaților pentru constituirea comi
tetului comunal de partid și a con
siliului popular comunal provizoriu, 
în cadrul acesteia au fost dezbă
tute probleme de mare însemnă
tate ale dezvoltării comunei. A fost 
o ședință de lucru în care s-au sta
bilit cele mai importante sarcini da 
viitor ale activității organelor 
partid și de stat nou
Materialul prezentat de către tov. 
Petre Hilite, secretarul 
comunal de partid, a reliefat stră
dania locuitorilor în activitatea do 
dezvoltare a cooperativelor agricola 
de producție, a comunei lor, sarci
nile pe linie de partid, de stat, eco
nomice și social-culturale care stau 
în fața comunei, precum și măsurii® 
concrete ce trebuie luate pentru re
alizarea lor.

Organizarea muncii în cadrul co
operativelor agricole, folosirea rațio
nală a fondurilor bănești, executa
rea la timp și de calitate a lucră
rilor agricole sînt cîteva din 
blemele care au stat în centrul 
baterilor adunării. în prezent 
execută întreținerea culturilor
șitoare, lucrare de mare importanță 
pentru recolta acestui an. Mobili
zarea cooperatorilor pentru realizarea 
acestei lucrări în timpul optim, ca 
mijloc însemnat de combatere a 
efectelor secetei, precum șl pregă
tirea campaniei de recoltare a cerea
lelor păioase constituie sarcini d® 
mar® urgență, irigațiile, deși cu
prind o part® importantă de teren.

de
constituite.

comitetului

pro* 
dez«

sa
pră-

(Continua?® tn pag. a U-e)

Deși ușor de organizat și ne- 
presupunînd o calificare și 
bază materială specială, 
drumețiile, excursiile, expe
dițiile, cicloturismul, taberele 
în corturi n-au reușit să intre 
în tradiția pionierească. 
Numărul pionierilor și școlari
lor care participă la excursii, 
drumeții sau tabere este încă 
mic.

— Din ce cauze T
— Cauzele acestor nea

junsuri rezidă în insuficienta 
înțelegere de către unitățile 
și detașamentele de 
nieri a importanței pe care 
o au sportul și turismul în 
educarea și formarea multi
laterală a copiilor. De aci 
slaba preocupare a unor 
comandanți de pionieri pen
tru studierea, alegerea și 
desfășurarea unor acfivități 
permanente, variate și atrăgă
toare, pentru valorificarea su
perioară din punct de vedere 
educativ 
nate de 
pe care 
patriei 
vorbi și 
de inventivitate a unor con
silii pionierești în inițierea 
unor acțiuni atractive și in
teresante, de insuficienta 
stimulare a fanteziei și en
tuziasmului copiilor înșiși în 
desfășurarea unor asemenea 
activități. Ar fi fost, de ase
menea, necesar în această 
privință un plus de interes, 
strădanie și combativitate 
penfru depășirea unor dificul
tăți reale inerente organizării 
turismului școlar.

— Și acum, concret, ce 
măsuri au fost adoptate, în 
ce direcții se vor îndrepta 
eforturile și preocupările 
cadrelor didactice și orga
nizației de pionieri I
— Consiliilor pionierești, 

unităților și detașamentelor 
de pionieri le-a fost făcută 
recomandarea de a-și spori 
eforturile în vederea dezvol
tării turismului, punînd ac
centul pe drumeții, marșuri,

pio-

a condițiilor minu- 
excursie și drumefie 
le oferă meleagurile 
noastre. Se poate 
de o oarecare lipsă

Florica DINULESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Au devenit o constantă a rela
țiilor româno-iugoslave din ultima 
vreme întîlnirile între conducătorii 
de partid și de stat al celor două 
țări vecine și prietene, în cursul că
rora sînt abordate într-o ambianță 
cordială, tovărășească, probleme do 
interes reciproc, creîndu-se mereu 
noi premise pentru amplificarea co
laborării între popoarele, partidei® 
și statele noastre.

Acum, la capătul celor șase zile 
ale vizitei pe care delegația de par
tid și de stat română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fă
cut-o în R.S.F. Iugoslavia, la invi
tația președintelui Iosip Broz Tito, 
se poate spune cu certitudine că în 
cronica relațiilor româno-iugoslave 
a fost înscrisă o nouă pagină de sea
mă. Vizita a prilejuit, o dată cu rea
firmarea vitalității legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Iugoslavia, deschiderea de noi 
orizonturi și posibilități pentru evo
luția continuu ascendentă a acestor 
relații frățești, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii.

Opinia publică din țara noastră a 
salutat cu satisfacție rezultatele rod
nice ale vizitei și convorbirilor, con
semnate în comunicatul publicat în 
presa de ieri.

Pe tot parcursul vizitei — în stră
vechiul și înfloritorul Belgrad, în 
orașele Liubliana, Novi Sad și Krani, 
în încîntătorul Dubrovnik, ca și în 
celelalte localități de pe coasta dal- 
mată, pretutindeni unde s-au oprit 
— înaîntreprinderi industriale și uni
tăți 'agricole, pe șantiere și în insti
tuții — oaspeții români au fost în- 
tîmpinați de populația țării-gazdă 
cu impresionante manifestări de sim
patie și căldură, în care și-au găsit 
expresia simțămintele de stimă și 
prețuire ce animă reciproc popoarele 
român și iugoslav. în cuvîntarea 
rostită la mitingul din orașul Krani, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, refe- 
rindu-se la esența prieteniei româ
no-iugoslave și arătînd că ea își tra
ge rădăcinile dintr-un îndelungat 
trecut de lupte și aspirații comune, 
a spus : „Victoria socialismului în 
țările noastre a dat temeiuri noi și 
dimensiuni tot mai ample prieteniei 
româno-iugoslave, care și-au găsit 
un pifternic izvor în noua orînduire, 
în dorința comună de a conlucra și 
coopera ca buni vecini, pe multiple 
planuri, în vederea realizării aspi
rațiilor de progres și bunăstare ale 
celor două popoare, pentru pace și 
securitate în Europa și în lume".

Situată pe un asemenea teren so
lid, întîlnirea conducătorilor de 
partid și de stat români și iugoslavi, 
convorbirile purtate între delegația 
română și delegația iugoslavă și-au

vădit din plin caracterul construo 
tiv, atît pe planul relațiilor bilate
rale, cît și țn ce privește abordarea 
problemelor actuale ale vieții inter
naționale.

Schimbul de păreri din timpul vi
zitei a permis celor două delegații să 
constate că raporturile multilaterala 
dintre România și Iugoslavia cunosa 
o evoluție pozitivă în domenii tot mal 
variate. în cuvîntările rostite a fost 
evidențiat faptul că prevederile a- 
cordurilor și convențiilor încheiata 
pînă acum se îndeplinesc cu succes, 
într-un spirit de colaborare sinceră, 
reciproc avantajoasă. O dată cu creș
terea substanțială a schimbului de 
mărfuri, se dezvoltă cooperarea ro- 
mâno-iugoslavă în construcția de ma
șini, precum și în domeniul cerce
tării geologice, se întăresc relațiile 
de colaborare tehnico-științifică, cul
turale etc. O întruchipare elocventă a 
legăturilor trainice româno-iugoslave 
o constituie construirea prin coope
rare a marelui complex hidroenerge
tic și de navigație de la Porțile de 
Fier, apreciat pe bună dreptate ca 
un simbol al prieteniei și colaborării 
frățești, bazate pe deplina egalitate 
în drepturi între două state socialiste, 
suverane și independente.

Succesele înregistrate de cele două 
țări în edificarea noii orînduiri, în 
dezvoltarea forțelor de producție, a 
diferitelor ramuri ale economiei, 
creează posibilități tot ' mai largi 
pentru intensificarea relațiilor re
ciproce și adoptarea unor forma 
noi, superioare de cooperare. Pronun- 
țîndu-se pentru valorificarea tot mai 
amplă a acestor posibilități, cele 
două delegații au subliniat însemnă
tatea deosebită ce o prezintă pentru 
întărirea continuă a relațiilor econo
mice extinderea schimbului de măr
furi, a cooperării industriale, tehnice 
și științifice. în acest scop, se arată 
în comunicatul comun, părțile au in
dicat Comisiei mixte româno-iugo
slave de colaborare economică să stu. 
dieze noi forme de cooperare în do
meniile amintite și să acționeze în 
probleme de interes comun privind 
colaborarea economică a celor două 
țări pe plan internațional. Ele au re
levat importanța și necesitatea pro
movării în continuare a raporturilor 
în domeniul culturii, științei, turis
mului,- precum și a altor forme de co
laborare reciproc avantajoase, cară 
decurg din vecinătatea celor două 
țări.

Ca țări socialiste, care-și dedică e- 
nergiile și resursele vastei opere d® 
construcție și înflorire a vieții mate
riale și spirituale a popoarelor lor,

B. STOIAN

(Continuare în pag. a îV-a)
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ctwftafea culturală
SPECTACOLE TEATRALE

Numeroase teatre 
»l-au programat în 
săptămîna 3—9 Iunie 
turnee In alte orașe.

• TEATRUL NAȚIO
NAL DIN CLUJ va fi 
oaspetele Capitalei la 
sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. El_va prezenta_ în 
sala 
tandra 
ră pe 
drum 
noapte" de O'Neill, 
regia lui Crin 
rescu și scenografia lui 
Llvlu Ciulei. Din dis
tribuție fac parte _ Va
lentino
Ghelan, George Motoi, 
Ștefan Sileanu, Stela 
Ciuculescu și alții. Cel 
de-al doilea spectacol 
reunește piesele „Vi
sul" de D. R. Popescu, 
„Lacuna" de Eugen Io- 
nescu și „Rochia" de 
Romulus Vulpescu. 
Realizatorii spectacolu
lui sînt regizorii Vlad 
Mugur, Ioan Taub, Ro- 
dica Radu, scenograful 
Mircea Matcaboji. Din
tre interpret! amintim 
pe Silvia Ghelan, O- 
limpla Arghir, Melania 
Ursu, Teodora Mazani- 
tis, Marla Blănaru, 
Mariana Popovici, Au
rel Giurumia, Alexan
dru Munte.

o O mlcrostagiune 
bucureșteană va avea 
în această săptămînă 
și TEATRUL DIN RE
ȘIȚA. Turneul colecti
vului artistic reșițean 
cuprinde patru piese : 
„Anna Christie" de 
O’Neill, regizată de 
Eugen Vancea, în sce
nografia lui Jules Pe- 
rahim, „Veac de iarnă"
— dramă istorică de 
Ion Omescu, montată 
de Val Mugur în ca
drul scenografic sem
nat de Elena Veachis, 
„Vinovați fără vină" 
de A. 
realizată 
Ottescu, 
nografic 
lui Paul 
„Martorii se
— comedie polițistă de 
Robert Thomas în re
gia lui Mircea Avram 
și scenografia lui Vir
gil Mlloia.

• TEATRUL TINE
RETULUI DIN PIA-

Teatrului Bu- 
recenta premie- 
țară „Lungul 

al zilei către 
în 

Teodo-

Dain, Silvia

1 fără vină'
N. Ostrovski, 

de Ioana 
în cadrul sce- 
după schitele 
Botnovski și 

suprimă"

TRA NEAMȚ va pre
zenta în sal# Teatrului 
Mic „Vrăjitorul din 
Oz“, dramatizare după 
basmul Iul Frank 
Baum de Eduard Co- 
vali și Paul Findrihan. 
Montat de regizorul 
Ion Cojar, în scenogra
fia arhitectului Vladi
mir Popov, spectacolul 
reunește în distribuție 
pe Elena Caragiu, Car
men Galin, Mitică Po
pescu, Constantin Co- 
jocaru, Ion Bog, Ale
xandru Lazăr, Mihai 
Dobre, Florin Măce- 
laru, Boris Petrov.

• TEATRUL MIC 
va oferi spectatorilor 
ploieștenl în zilele da 
3 și 4 iunie piesa 
„Tango" de S. Mrozek, 
montată de regizorul 
Radu Penciulescu.
• TEATRUL BU

LANDRA a început un 
turneu prin țară cu 
piesa „Candida" de 
Bernard Shaw. Primul 
spectacol : azi, luni, 
3 iunie, la Craio
va. în continuare vor 
fi vizitate orașele Tr. 
Severin, Timișoara, A--

rad, Oradea, Baia Mare, 
Cluj, Alba Iulia, Căli- 
măneștl etc.

• O dată cu deschi
derea stagiunii estivale, 
TEATRUL „A. DA- 
VILLA" din Pitești a 
prezentat duminică, 2 
iunie, în cadrul natural 
al Mînăstirii Cozia, de 
pe Valea Oltului, pie
sa, „Io, Mircea Voie
vod" de Dan Tărchilă. 
In perioada următoare, 
spectacole asemănătoa
re vor fi prezenta
te la vestigiile isto
rice de Ia Cîmpulung- 
Muscel, Curtea de Ar
geș, pe ruinele Curții 
Domnești de la Tîrgo- 
viște.

• TEATRUL DE ES
TRADĂ DIN PLO
IEȘTI a prezentat săp- 
tămîna aceasta 
certul spectacol 
de ce“? de Sad!
deanu și Sandu Anas- 
tasescu. Cupletele șl 
textele muzicale de 
Aurel Felea. Muzica a- 
parține compozitoru
lui ploieștean Nelu Da- 
nielescu, iar regia ar
tistică este semnată d« 
Alexe Marcovici.

în sălile
de concert

• Ieri seara, Filarmonica de 
itat Arad a susținut un „Festi
val de muzică preclasică" diri
jat de Ian Hugo Huss, cu con
cursul solistei Emilia Petrescu.

•Filarmonica de stat „Gh. 
Dlma“-Brașov prezintă în ca
drul concertului simfonic de 
astă seară evoluția a doi tineri 
Interpret!: dirijorul Octav Cal- 
îeya și pianistul Constantin Ste- 
lian. Programul include lucrări 
de S. Drăgoi, Chopin, C. Franck, 
șl Dvorak.

con- 
„Păl, 

Ru-

• Cunoscutul pianist francez 
Samson Francois va apărea 
marți, 4 iunie, pe podiumul Ate
neului, interpretînd un program 
alcătuit integral din lucrări de 
Debussy.

PREMIERE

• Miercuri 5 iunie, tot în sala 
Ateneului, iubitorii de muzică 
vor avea prilejul să asculte 
Concertele brandenburgice de 
J. S. Bach — audiție integra
lă — în execuția Orchestrei de 
cameră a Filarmonicii, dirijată 
de Mircea Basarab.

CINEMATOGRAFICE
o Caut o nevastă — producție a studiourilor so- 

vletice. 
rilor o 
noscuta 
torului 
Leila Sihlinskaia și Hasan Mamedov.

o Nebunul din laboratorul nr. 4 — o comedie fran
ceză, în culori, în regla lui Jaques Besnard, avînd 
ca protagonist pe cunoscutul comic Jean Lefebvre. 
Din distribuție mai fac parte o serie de actori de 
prestigiu ai cinematografiei franceze : Marie Latour, 
Bernard Blier, Pierre Brasseur și alții.

• Mumia intervine — parodie a filmelor de spio
naj, producția studiourilor din R.P. Ungară, regizată 
de Gabor Olah, se remarcă, în primul rînd, prin 
dubla apariție a talentatei actrițe Eva Ruttkai. Ală
turi de ea, din distribuție mai fac parte Istvan 
Avar, Tamas Major, Janos Koltai

• Freddy, lovește tu întîi! — 
filmelor de groază și aventuri, de 
lizată în Danemarca, de regizorul 
avlnd ca interprețl pe Morten 
SprogSe, Poul Bundgaard, Essy

Regizorul Toptik Taguizade oferă spectato- 
a doua versiune cinematografică după cu- 
comedie muzicală azerbaidjană a compozl- 
Uzeir Gadjibekov. Interpret!! principali t

• Filarmonica de stat „Bana- 
tul“-Timișoara prezintă, joi 6 
iunie, în sala de pictură a mu
zeului timișorean, un „Festival 
Hăndel — Vivaldi" cu concursul 
solistului Ștefan Ruha, artist 
emerit, sub bagheta dirijorului 
Modest Cichirdan.

• în aceeași zi, în studioul de 
concerte 
Capitală 
cert de 
Dirijor : 
Parodi. 
Frazinl.

al Radioteleviziunli din 
va avea loc un con- 
prime audiții italiene. 

Armando La Rosa- 
Solist: tenorul Carlo

Aniversări culturale

etc.
tot o parodie » 

data aceasta rea- 
Erik Balling șl 
Grunwald, Ove 

Persson șl alții.

• Duminică 9 iunie, Ateneul 
român va găzdui concertul 
Orchestrei simfonice a Filarmo
nicii din Belgrad. Prestigioasa 
formație iugoslavă, sub conduce
rea dirijorului Gika Zdravkovici, 
va prezenta un program compus 
din lucrări de Berlioz, V. Mo- 
kranjac și ȘostakovicL

Turneul Operei

Ieri, duminică 2 iunie, formația corală a Casei de cultură din Tr, Severin 
s sărbătorit șapte decenii de rodnică și îndelungată activitate. In tot acest 
răstimp ea a fost nu numai purtătorul înflăcărat al celor mai autentice 
comori ale muzicii corale românești și universale ci și un factor stimulativ 
care a favorizat dezvoltarea mișcării corale românești în aceste părți ale 
țării. Cu prilejul aniversării, corul din Tr. Severin a fost decorat cu Ordinul 
„Meritul cultural" cl. a Ill-a iar numeroși membri ai formației sărbătorite 
au primit ordine și medalii „Meritul cultural".

★
Tot ieri, pe plaiurile moldovenești, acolo unde a trăit o bună parte din 

viață Ion Creangă, s-au sărbătorit 50 de ani de la înființarea Muzeului me
morial „Bojdeuca lui Ion Creangă". Manifestările ieșene au cuprins un simpo
zion dedicat marelui scriitor, un pelerinaj și festivități la bojdeuca din Țicău, 
unde s-a dezvelit o placă comemorativă, deschiderea unei expoziții, spectacole 
în aer liber.

CALEIDOSCOP
REORGANIZAREA

MUZEULUI DE ISTORIE
A MOLDOVEI

și deputafilor
din comune

(Urmare din pag. I)

în Călărași a fost redeschisă du
minică. într-un cadru festiv, Casa 
imemorială „Gh. M. Vasilescu-Vasia".

Xn cuvîntul rostit cu acest prilej, 
în fata sutelor de locuitori care au 
ținut să fie prezenți la acest eveni
ment, tov. Vasile Marin, prim-secre- 
tar al comitetului județean de partid, 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular provizoriu Ialo
mița, a evocat figura comunistului 
Gh. M. Vasilescu, arătînd că acesta 
VA râmîne în istoria mișcării munci- 
Mreștl din tara noastră ca o figură 
luminoasă de revoluționar, entuziast 
ziarist militant, devotat cauzei celor 
multi, intereselor națiunii române.

★
Ieri, în comuna C. Negri, locul de 

întîlnire de la Mînjina a revoluționa
rilor moldoveni și munteni, au avut 
loc manifestări cultural-artistice con
sacrate aniversării a 120 de ani de la 
revoluția din 1848. în cursul dimi
neții, aproape 5 000 de cetățeni din 
Galați, Tecuci și din comunele înve
cinate au vizitat casa memorială 
„Costache Negri", recent amenajată. 
Intr-o sesiune științifică, organizată 
de filiala Societății de științe istorice 
și filologice Galați, s-au prezentat 
comunicări cu privire la aspecte ale 
mișcării revoluționare de la 1848, și 
personalitatea lui C. Negri.

★
Pe plaiurile Cloșanilor, la Padeș, 

unde cu aproape un veac și jumă
tate în urmă Tudor VlșMimirescu ri
dica steagul rx—"" 1091
fiecare vară au loc si 
nești. La manifestările

din Stuttgart

răscoalei, din 1821, în 
’ ' ”ri oîmpe-

____ ___ . __ .. :e au avut 
loc ieri și-au dat concursul nume
roase formații artistice din comunele 
județului Gorj. Un spectacol mu- 
zical-coregrafic a evocat momente 
emoționante din viața șl activitatea 
revoluționară a lui Tudor Vladimi- 
rescu.

Ne-am dus la spectacolele Operei 
din Stuttgart cu bucuria și curiozita
tea de a auzi și a vedea într-o reali
zare scenică de recunoscut renume, 
lucrări pe care le-am fi putut cu
noaște pînă acum doar pe discuri. 
„Elektra", operă cu care Richard 
Strauss a marcat un eveniment in 
primul deceniu al veacului nostru, își 
proclamă deschis paternitatea wagne
riană dar încadrîndu-se totodată în 
preocupările epocii de a duce croma
tismul acestuia la ultimele sale con
secințe. Desigur, muzica lui Strauss 
a incitat întotdeauna la dis
cuții asupra definirii sau apor
tului stilului său din care (fără a 
le relua) cred că trebuie menționate 
în cronica de fată îndeosebi consecin
țele acestui stil asupra evoluției ope
rei în general, tendința spre culoarea 
densă și expresia violentă, deschizînd 
drumul operei expresioniste.

Elektra își trăiește sentimentele 
pînă la paroxism, exteriorizîndu-și 
senzațiile, iar justiția împlinită nu o 
înseninează ci o aruncă în bucuria 
delirantă a dansului frenetic ce îi va 
aduce moartea. întreaga partitură se 
concentrează pe acest rol. cerînd pen
tru realizare calități vocale și muzi
cale dublate de un deosebit talent și 
rezistentă scenică. Si aici, aceste rîn- 
duri, abandonînd pentru moment mo- 
dalitatea unei „cronici 
lasă loc entuziasmului, 
plauzele ce omagiază 
cîntăreată Inge Borkh. 
vocală de o deosebită căldură si fru
musețe timbrală, stăpînită de o teh
nică desăvîrșită, îi permite o largă 
gamă expresivă de la strigăt la șoap
tă, de la amploarea wagneriană la sa
cadare. de la exteriorizare la interio
rizare. mentinînd veșnic noblețea si

sistematice" 
prelungind a- 
pe talentata 
Calitatea sa

Expoziție școlară
Ne-am obișnuit să 

găsim semnificații cu 
rezonantă în anume 
expoziții, prestigi
oase și de amploare. 
Si uităm adesea că în 
expozițiile mici. mo
deste ca întindere, a- 
desea neanuntate se 
găsesc, si fără efor
turi, sensuri asemănă
toare. O asemenea ex
poziție — care ne mi
nează eventualele pre
judecăți — este una 
de circuit intern deo
camdată, Pe pereții 
unuia din culoarele li
ceului nr. 24 din Bucu
rești, clasele a V-a. cu 
modestia autorului co
lectiv, îți oferă o carte 
de vizită într-un gest 
de amabilitate fără 
rezervă. inocent si 
grațios.

Este o expoziție de 
pictură pe pinză si sti
clă, pe care elevii cla
selor amintite le-au 
realizat la orele de de

sen. Ce miraculoasă 
trebuie să fi -fost aș- 
ternerea culorilor si a 
liniilor, ce aură tre
buie să fi avut acest 
concurs al spontanei
tății și candorii! Pe
nelurile copiilor, de
scriu traiectoriile fan
teziei si ale imagina
ției fără severitatea 
rigorilor mature și a- 
cest cor de glasuri pure 
transcriu pe pînză sau 
pe sticlă o lume de 
fabulos, de mirific. 
Iată, de pildă, seriozi
tatea (de intenție) a 
lui Fugaru Viorel de- 
senînd peripețiile lui 
Hercule în luptă cu 
hidra din Lerna sau 
plăcerea vie cu care 
Marcu Gheorghe sau 
I. Pîslărasu se apropie 
cu ochi proaspeți si 
deschiși de natură în 
peisajele cu case si 
pomi. Si^ ce poate fi 
mai îneîntător decît să 
urmărești cum „Moar

tea căprioarei" ti 
transformă pe Radu 
Enescu sau Cornel 
Lustig în veritabili 
poeți, caligrafiind cu 
penița si pensula ițe 
sticlă suavitatea si m 
același timp gravita
tea frumoasei poezii. 
Am citat doar cîteva 
nume, nu în ordinea 
preferinței sau a va
lorii.

Să consemnăm însă 
numele dascălului lor, 
profesorul Mihai Ban- 
dac. tînăr artist plas
tic cunoscut deja din 
expoziții, si să lăudăm 
această lecție de scan
dare în grup a poe
ziei, a picturii. Lăsîn- 
du-i pe copii să se a- 
propie nestinjeniti si 
cu curiozitate de te
mele mitologice, ale 
legendelor si istoriei 
patriei, profesorul să- 
vîrșește un act de cul
tură autentică.

I. M.

firescul ciutului, fără cea mai mică 
urmă de efort sau crispare, dominînd 
suprasolicitarea impusă de un aseme
nea rol. Impresionantă este si apari
ția sa în spectacol: asemenea deco
rului (Spiros Vassiliou) de un gri sum
bru pe care îl „centrează" doar două 
elemente bronz-aurii. tentele moarte, 
neutre ale costumului Elektrei, con- 
fundînd-o la început în întunericul 
general, vor fi dominate, printr-o efi
cientă dozare a luminii, de auriul 
capului și părului său. Cel mai 
realizat moment al spectacolului 
(in sensul de unitate a mijloa
celor pentru exprimarea concordan
ței muzică-scenă) mi s-a părut 
cel dovedind și maxima interiori
zare. singurul moment în care Elek
tra 
dar 
tele 
feet

Dacă era firesc ca spectacolul cu 
opera „Elektra" să fie dominat de per
sonalitatea marii artiste Inge Borkh, 
— aprecierile noastre se îndreaptă 
însă și spre întreg ansamblul de cîn- 
tăreți. caracterizați prin desăvîrșire 
tehnică vocală si dicțiune expresivă, 
artiști completi pe care spațiul re- 
strîns ne obligă să-i cităm doar par
țial : Hildegard Hillebrecht, Lore 
Wissman, Margarethe Bence, Harald 
Serafin și îndeosebi Hans Giinter 
Ndcker (Oreste-Leonardo) — această 
voce frumoasă și personalitate sce
nică, sau renumita Marha Modi, de 
mare prestanță în roluri atît de di
ferite, ca cel al Clitemnestrei și al 
mamei din opera „Nunta însingera- 
tă“ de Wolfgang Fortner.

Care este vestmîntul 
care acest compozitor l-a 
pentru drama lui Lorca ? 
mediteraneană sub care 
pasiunile opune în drama 
expoziția lentă, dură, sobră — cu ne
așteptatul si fantasticul, unește dra
ma aproape veristă cu viziunea poe
tică si evadarea în legendă. în con
cepția lui Fortner, partea expozitivă 
a dramei folosește în special sistemul 
traditional destul de static al replici
lor cîntate, sugerarea atmosferei re
venind mai degrabă micilor interludii 
orchestrale. Interesul sporește în ac
tul II. momentul în care conflictele 
paralele converg spre declanșarea 
dramei, printr-un montaj diferențiat 
de cîntat, vorbit, ritmuri marcate 
doar de dansatorii din planul II al 
scenei (de notat funcționalitatea mu
zicală și scenică a decorului și inter
venții ale formației instrumentale din 
spatele scenei). $i dacă poate din 
punct de vedere muzical interesul 
era concentrat în primele două ta
blouri ale actului II (Nunta și Pădu
rea). ultimul tablou ne aduce din 
nou satisfacția decorului, realizat 
într-o mare economie de mijloace si 
unitate conceptuală. (Regia: Giln- 
ther Rennert, coregrafia : Nika Ni- 
lanova).

Dirijorul Ferdinand Leitner a rea
lizat o conducere muzicală de 
o deosebită calitate, de o înaltă ți
nută. Si. într-o ordine de idei care 
depășește poate cadrul acestei cro
nici. apreciem disciplina și elanul 
artistic ale orchestrei Operei noas
tre. care a contribuit la reușita a- 
cestor spectacole.

Printre instituțiile de cultură a- 
flate în centrul itinerarelor turiș
tilor români și străini sosiți în Iași, 
se numără și muzeul de istorie a 
Moldovei, care oferă un bogat ma
terial documentar, de neprețuită 
valoare istorico-culturală. Nucleul 
său de arheologie a fost constituit 
de prof. Orest Tafrali, cu 50 de ani 
în urmă, iar bazele colecțiilor feu
dale se datoresc pasionatului Vir
gil Hălăceanu, la începutul seco
lului nostru și continuate de pro
fesorii Gheorghe Ghibănescu și 
Mihai Costăchescu. Patrimoniul 
științific al acestei instituții s-a 

' îmbogățit și prin cercetările efec- 
tuate de către Institutul de istorie 

. și arheologie din Iași, care au scos 

. la iveală un valoros material al cul-
■ turii cucuteniene, precum și din
■ alte puncte de pe harta Moldovei 
; — Trușești, Hlincea, Vaslui, Huși.

Față de afluența mare de vizita- 
. tori și de interesul celor ce doreau
• să studieze materialul existent, se
■ impunea completarea expoziției de 
' bază cu secțiile modernă și con- 
’ temporană. Ele se vor deschide anul

viitor. Pentru aceasta se efectuea- 
. ză intense cercetări, atît asupra
• materialului documentar care există 
1 în depozitul științific al muzeului,

cît și asupra noilor descoperiri. 
Totodată, colectivul științific al 
muzeului întreprinde cercetări 
în arhive, biblioteci și de
pistează pe teren materialele nece
sare secțiilor de istorie veche și 
feudală care, completate, se vor 
redeschide anul acesta. De curînd 
au și intrat în patrimoniul muzeu
lui valoroase obiecte si documente 
ca: armele domnitorului Ioniță 
Sandu Sturza. diferite costume ori
ginale de curteni, oșteni, dregători, 
coifuri și scuturi, piese de mobi
lier, orfevrărie, documente. Pentru 
ocrotirea si valorificarea unor mo
numente arheologice istorice în aer 
liber, muzeul își îndreaptă atenția 
asupra localității și cetățuiei antice 
descoperite la Băiceni-Cucuteni. a- 
supra obiectelor de la Cotnari, asu
pra casei Dosoftei din Iași, care se 
restaurează în prezent. De aseme
nea, în fosta casă a lui Vasile Po
gor din Iași, unde s-au ținut ședin
țele junimiștilor, se va organiza 
muzeu al literaturii moldovene 
la primele începuturi și pînă in 
lele noastre.

Prof. Constantin FLOREA 
directorul Muzeului de istorie 
a Moldovei

STATUI IN ȘOPRON!
Un controlor revizor al Ministe

rului Finanțelor, Ion Manole, cău- 
tînd să vadă cum sînt folosite fon
durile pentru lucrări 
numentală de către 
Cultură 
Ploiești, 
dreptul 
de fapt 
asta 1 Lucrîndu-se după un proce
deu brevetat local, cu următorul ci
clu : se comandă sculptura, se plă
tește, se aduce în urbe (uneori nu) 
și apoi se caută un șopron sau o 
magazie ; după ce se găsește (cîtă 
bătaie de cap !) se depozitează a- 
colo. Așa este cazul bunăoară cu 
una din sculpturile în bronz, cu 
temă cultural-sportivă care zace din 
1966 într-un șopron din parcul Bu- 
cov de lîngă Ploiești. Pentru o altă 
statuie din piatră, căreia nu i s-a 
găsit șopron, s-a apelat la autorul 
lucrării — sculptorul Panait Tudor 
— de a o ține în custodie, pînă cînd 
Ploieștiul va avea nevoie de ea. în
țelegem că sculpturile sînt din pia
tră, dar de ce și inima edililor 7 
Poate pentru că nu sînt puși să plă
tească ei din buzunar banii aruncați 
în

de artă mo- 
Comitetul de 
municipiului 
lucruri de-a

și Artă al
a dat peste 

surprinzătoare : banii erau 
aruncați în șoproane. Cum

șoproane.
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii

EXPOZIȚIE DOCUMENTARA 
„ANUL REVOLUȚIONAR 

1848 IN TRANSILVANIA"
La Biblioteca centrală Universi

tară din Cluj este deschisă expo
ziția „Anul revoluționar 1848 în 
Transilvania*. Sînt expuse docu
mente de arhivă, foto-copii, perio
dice, fotografii etc. ce prezintă pre
gătirea și desfășurarea revoluției 
din Țransilvania. Exponatele evocă 
entuziasmul maselor la adunarea 
de pe Cîmpia Libertății de la Blaj 
din luna mai 1848. Tot aici este ex
pus și textul jurămîntului depus de 
adunarea generală a națiunii ro
mâne pe Cîmpia Libertății de la 
Blaj.

pot fl extinse, avînd în vedere con
dițiile favorabile existente. în ve
derea dezvoltării în continuare a 
sectorului zootehnic, trebuie să se 
acorde o mai mare atenție asigu
rării furajelor, prin recoltarea lor la 
timp șl fără pierderi, prin culturi 
duble. O mare atenție se acordă 
folosirii raționale a fondului funciar. 
Gheorghe Petrescu, președintele 
C.A.P. „8 Mai" din Cătunu, arăta că 
pînă acum numeroase construcții 
zootehnice au fost amplasate pe te
renuri agricole bune pentru cultura 
cerealelor, multe dintre ele ocupînd 
spații duble față de cele necesare. 
Drumurile inutile din cîmp ocupă 
de asemenea, o mare suprafață de 
teren. Consiliile de conducere ale 
C.A.P. și toți cooperatorii sprijiniți 
de organele de partid și de stat 
vor face totul pentru ca să nu fie 
irosit nici un metru de pămînt. 
Realizarea — a adăugat el în con
tinuare — din fondul C.A.P. a unor 
microsisteme de irigații, construirea 
unor unități de preparare a furaje
lor, precum și a unor unități de 
prelucrare a produselor agricole, sînt 
numai cîteva din căile pe care ni le 
deschide adunarea forțelor într-o 
singură comună.

Cum este și firesc, un loc impor
tant în cadrul dezbaterilor l-au o- 
cupat problemele privind sistemati
zarea comunei, buna gospodărire șl 
înfrumusețare a satelor. Locuitorii 
sînt mîndri de realizările de pînă 
acum, dar viitorul le deschide mari 
perspective. Participanții la adu
nare au făcut propuneri prețioase 
și și-au luat angajamentul să con
tribuie la realizarea unor obiective 
de interes obștesc.

„Comuna pornește la drum cu un 
buget mare — spunea tov. Păun 
Mutu. Pînă acum, cu o putere eco
nomică redusă, nu puteam realiza 
prea multe lucruri. Cheltuirea fon
durilor în vederea realizării cons
trucțiilor social culturale, a lucrări
lor de gospodărire și înfrumusețare, 
trebuie 
O forță 
cuitorii 
toții la
ridicarea construcțiilor, să ne îngri
jim fiecare curtea, casa în care 
locuim".

Cu mult interes s-au dezbătut în 
cadrul adunării problemele aprovi
zionării șl deservirii populației, de 
sănătate, învățămînt și cultură. 
S-a subliniat în mod special necesi
tatea ca organele comunale de par
tid șl de stat să ia măsuri pentru 
grăbirea lucrărilor la unele obiec
tive social-culturale începute, să 
îndrume activitatea cultural-educa- 
tivă din comună.

făcută cu multă judecată, 
mare o constituim noi, lo- 
comunei. Să participăm cu 
repararea drumurilor, la

INVITAȚIE

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

un 
de 
zi-

MONUMENTE
ALE NEGLIJENȚEI

*

are o bucurie caldă, generoasă 
stăpînită. recunoscîndu-și fra- 
— gesturile ei sudîndu-se per
en atitudinea lui Oreste...

muzical pe 
conceput 

Ariditatea 
izbucnesc 
lui Lorca

Stimați tovarăși din conducerea 
întreprinderii cinematografice a 
municipiului București, dacă nu 
aveți un program în această seară 
vă invităm să vedem împreună un 
film la o grădină cinematograf. 
Unde doriți dumneavoastră ! La 
alegere ! Căci peste tot veți avea 
aceeași neplăcută surpriză. Deși as
tăzi, luni 3 iunie, de pildă, soarele 
apune, după cum ne informează cu 
precizie meteorologii, la ora 19 și 
54 minute, totuși la ora 20, în plină 
lumină, este programată începerea 
spectacolelor „de seară", la grădină. 
Ce fac spectatorii în acest caz ? La 
jurnalul de actualități e mai sim
plu : urmăresc doar banda sonoră, 
căci proiecția este de fapt invizi
bilă. Mai greu e cu filmul propriu- 
zis, al cărui început rămîne de cela 
mai multe ori neinteligibil, palidele 
umbre de pe ecran nereușind să ca
pete consistență decît după o bună 
bucată de timp, o dată cu căderea 
întunericului. Credem că ar trebui 
să se facă imediat... lumină în a- 
ceastă problemă.

Turistul care vizitează județul Ar
geș are posibilitatea să admire ne
numărate și admirabile monumente 
istorice sau ale naturii. Din păcate 
pe același traseu el poate întîlni și 
altfel de monumente: ale... negli
jenței. De pildă, în Cîmpulung nu 
s-a făcut nimic pentru restaurarea 
zidurilor de cetate ale mînăstirii Ne
gru Vodă și a fîntînii cu același 
nume-, acestea arătînd ca niște ves
tigii părăsite și lăsate mai departe 
la discreția intemperiilor. Mausoleul 
Mateiașului, impunător monument ri
dicat în amintirea vitejiei ostașilor 
români care au luptat la Pravăț și 
Valea Mare în 1916—1918, se „bu
cură" și el de prea puțină atenție.

In peștera Urșilor, grandios mo
nument al naturii situat pe Cheile 
Mici ale Dîmboviței, stalagmitele și 
stalactitele au fost sparte fără nici 
o noimă, iar în adîncime au fost 
rupte concrețiunile care arătau ca 
stelele de mare. Aceasta deoarece 
aici nu există nici un fel de ghid. 
Peștera are o poartă încuiată, turiștii 
intră prin... escaladare iar vizitarea 
se face fără îndrumare și mai ales 
fără... răspundere.

Ivești și Buceșți sînt 
tați vecine din județul 
zate la limita sudică 
Moldovei, la confluența 
Șiretul.

în sala căminului

două locall- 
Galati, așe- 
a podișului 

Bîrladului cu

cultural din

Ivești s-au adunat 150 de reprezen
tanți ai celor aproape 10 000 locuitori 
din Ivești și Bucești, adică întregul 
activ de partid și toți deputății. Mulțl 
dintre ei au propus mai de mult 
unirea acestor localități într-o sin
gură comună.

Comuna noastră, Ivești — a spus 
în adunare Vasile Mocanu, președin
tele cooperativei agricole de produc
ție „Drum Nou", dispune acum da 
o suprafață arabilă de 9 000 hectare, 
din care 1150 ha sînt plantate cu 
viță de vie. Consider că acum, cînd 
Iveștil și Buceștii alcătuiesc o sin
gură comună, cu forțe unite, se pot 
lua măsuri de o eficiență maximă 
pentru sporirea producției agricole. 
Chiar în acest an putem extinde cul
tura legumelor pe încă 150 ha, pu
tem organiza, de asemenea, acțiuni 
de mal mare amploare pentru com
baterea secetei. Apele rîurilor Bîrlad 
și Șiret favorizează extinderea iriga
țiilor și chiar udatul plantațiilor de 
vii și a legumelor, cu mijloace 
simple.

Andrei Grlgoraș, președintele coo
perativei agricole de producție 
„16 Februarie", a informat adunarea 
că pentru combaterea efectelor sece
tei s-au și luat măsuri hotărîte. A- 
gregatele da irigat lucrează acum zi 
și noapte.

Mai mulțl vorbitori, aprobînd ho- 
tărîrea de constituire a comunei 
Ivești, au subliniat necesitatea îm
bunătățirii deservirii populației. Este 
adevărat că în această comună exis
tă 17 magazine ale cooperației de 
consum, precum și unități de pres
tări de servicii. Ele nu satisfac însă 
pe deplin cerințele. Ilinca Ojoc, pre
ședinta cooperativei de consum din 
Ivești, a informat adunarea despre 
măsurile luate pentru construirea 
unui magazin universal în satul Bu
cești și despre înființarea, încă in 
cursul acestui an, a unor ateliere de 
croitorie, frizerie, coafură, foto și 
altele.

Cu același interes au fost discutate 
problemele dezvoltării învățămîntu- 
lui și activității culturale. Baza teh- 
nlco-materială a învățămîntului — 
au arătat prof. T. Grlgoraș șl I. Chl- 
prianov — permite aplicarea legii 
privind generalizarea învățămîntului 
de 10 ani. în urma constituirii unei 
comune mari, puternice, s-au creat 
condiții pentru ridicarea nivelului 
activității cultural-educative.

Alțl partlcipanțl la discuții, prin
tre care Dumitru Perjeru șl Con
stantin Mocanu, s-au referit la în
tărirea continuă a rolului organiza
țiilor de partid în viața comunei. în 
fiecare loc de muncă trebuie să-șl 
desfășoare activitatea o organizația 
de bază puternică. în ceea ce pri
vește stilul de muncă al comitetului 
comunal de partid și al consiliului 
popular comunal, ei au cerut să se 
aplice neabătut principiul muncii co
lective.

Ca secretar al comitetului comu
nal de partid a fost desemnat Mari- 
nache Coman, iar ca 
comitetului executiv 
popular provizoriu și 
munei, Neagu Știrbeț.

președinte al 
al consiliului 

primar al co-

Comuniștii șl deputății prezenți la adunările din comunele Mirceștl ju
dețul Iași, Comești, județul Dîmbovița, și Ivești, județul Galați, au trimis 
telegrame C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care își afirmă 
deplina adeziune față de măsurile luate de conducerea partidului pentru ridi
carea pe o treaptă superioară a întregii vieți economice și sociale a locali
tăților țării. Totodată ei sre angajează să îndeplinească exemplar sarcinile 
trasate de partid pentru continua înflorire a comunelor lor.

M. CORCACI, V. MIHAI, R. APOSTOL 
corespondenții „Scînteii*

M. MARBE

Ion DOBRESCU
Cîmpulung

teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (în sala mică a Palatului — ora 20): 
Recital de balade și cîntece ale popoarelor.
• Opera română: Faust — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă: My Fair Lady — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A): 
Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
• Teatrul Giulești (în sala Studio a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale") Martorii se suprimă — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu": Adam $1 Eva Ia revistă — 19,30.

cinema
• Căderea imperiului roman — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 12,45 ; 16,30 ; 20.
• Freddy, lovește tu întîi : REPUBLICA — 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 11,15 ; 13,30 :
16.30 ; 18,45 ; 21 ; la grădină 21,15, STADIONUL DI
NAMO — 20.
• Un dolar găurit: LUCEAFĂRUL —10,45 ; 13 
15,15 ; 17,30 ; 20, BUCUREȘTI — 11,45 ; 14 ; 16,15
18.30 ; 21.
• Mumia intervine : CAPITOL — 11,15 ; 13,30 ; 16 
18,30 ; 21 ; la grădină — 20.
• Caut o nevastă : VICTORIA — 11 ; 13 ; 15 ; 17 
19 ; 21.
• Billy mincinosul : CENTRAL — 11,15 ; 13,30
15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Singurătatea alergătorului de cursă lungă : CI
NEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30.
• Sînt și eu numai o femeie : LUMINA — 11,30 *
13,45; " “ “
•
11

>
»

»

t

16 ; 18,30 ; 20,45.
Pasărea cu pene minunat colorate î DOINA — 
; 13 ; 16.
Balul de sîmbătă seara : DOINA — 18,15 ; 20,30. 
Program de filme documentare : TIMPURI NOI 

9—21 în continuare.
o Reîntoarcerea Iui Surcouf: UNION
18 ; 20,30.
• Ce noapte, băieți ! : FEROVIAR — 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21. EXCELSIOR — 12,15 ; 15 ; 17,30; 20 ; 
GLORIA — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 21, ARTA — 
10—14,45 în continuare ; 17,15 ; 19,45 ; Ia grădină — 
20,15, MELODIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
o Obsesia : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, LIRA — 
15,30; 18; la grădină — 20.

15.30 ;

• Agonie și extaz — ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE - 14 ; 17 ; 20.
• Eddie Chapman, agent secret : DACIA — 8—15,30 
în continuare ; 18 ; 20,30, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Un bărbat și o femeie : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20.
• Blestemul rubinului negrn : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,30
• Zoltan Karpathy : GRIVIȚA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,30; la grădină — 20.
• Eu, eu, eu... și ceilalți : BUCEGI — 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30 ; la grădină — 20.
• O fată fericită : UNIREA — 15,30 ; 18 ; la gră
dină — 20,15.
• Oscar : TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
la grădină — 20,15, PARCUL HERĂSTRĂU — 20, 
MIORIȚA — 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Iadul sfărîmat : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• K.O. : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună
— 16 , 19 30.
• Sfîrșitul agentului VV4C — MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
• El Dorado : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la 
grădină — 20,15, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Sfîntul la pîndă : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ea va rîde : VOLGA — 9,30—13,45 în conti
nuare ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Pasărea timpurie : FLOREASCA — 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 17,45 ; 20. MODERN — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30, ARE
NELE LIBERTĂȚII - 20.
• Răpirea fecioarelor : RAHOVA — 15,30 ; 19 ; la 
grădină - 20,15.
• Pentru cîțiva dolari în plus : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,45. GRĂDINA PROGRESUL PARC — 20. 
o Statornicia rațiunii : FLAMURA — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Praștia de aur: FERENTARI : 
20,30.

POPULAR

15,30 ; 18 ;

• Gioconda fără surls : COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Ultima noapte a copilăriei : GRĂDINA DOI
NA — 20.
• Căutați idolul : GRADINA VITAN — 20.
• Răzbunarea haiducilor: PACEA — 15,45 ; 18 j 
20,15.

t v
17.30 — Pentru noi, femeile 1 Din cuprins : reportajele :

„Dragostea de mamă" ; 4 ani la grădiniță și 
cei șapte ani de acasă. Plantele medicinale In 
cosmetică ; sugestii pentru Îmbrăcămintea co
piilor ; Noutăți de sezon în magazine.

18,00 — Actualitatea industrială. Transmisiune de la 
Centrul de calcul al filialei din Cluj a Aca
demiei.

18.30 — Curs de limba franceză — lecția a 19-a.10,00 - ■ ■■ • ■ ...
19.30
19,50
20,00

20,20

20.45

21,20

— Șoimii — emisiune pentru tineret.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic. Publicitate.
— Muzică populară românească Interpretată de 

Ștefanla Ivan-Bolozan, Marla Haiduc, Traian 
Lăscuț-Făgărășanu și Tlcă Sorescu acompaniat! 
de formația instrumentală condusă de Paras- 
chlv Oprea.

— Ce-ați dori să revedețl T Vă veți relntîlnl cu 
Sammy Davis — junior șl veți asista Ia o 
corridă.

— Tele-unlversltate. Istoria civilizațiilor. Geneza 
artei.

— Filmul artistic : „Prizoniera din Caucaz" — 
comedie a studiourilor sovietice.

— Panoramic.22,40
23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,10 — închiderea emisiunii.
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Ieri la Bologna

Steaua-Dinamo
comentat de antrenorul emerit Nicolae NEDEF

Blajovicl, ministrul

și de Joost B.

la pos- 
televi-

în Capitală 
prezentantul ;

Geneva
Socialiste

★
a sosit duminică re- 

pentru Europa al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru

Cronica zilei

Scrimerul nostru I. Drîmbă
u

ce obser-

Productivitatea muncii
compe-

(Urmaro din pag. I)

acestui 
asupra

echipe 
un mo-

rezultatele obți- 
tinerii performeri

Căpățîntt 
avut ezl-

— Poate că in acest sens 
derbiul a fost doar o ex
cepție 7

— V-a plăcut, probabil, 
derbiul; aveți da fdcut 
vreo remarcă 7

desfășoară acest

a cîștigat „Cupa Giovannini

Comparăm întreruperile neprogra
mate înregistrate în primul trimes
tru din acest an, cu cele din aceeași 
perioadă a anului trecut, pe an-

Derbiul de handbal CORESPONDENȚA SPECIALA

Recorduri atletice
pe stadionul 
„Vasil Levski

Duminică la Bologna a luat sfîrșit compe
tiția internațională de floretă (masculin) 
pentru „Cupa Giovannini". Un remarcabil 
succes a repurtat floretistul român Ionel 
Drîmbă, care s-a clasat pe primul loc cu 5 
victorii. Au urmat In clasament Sisikin 
(U.R.S.S.) — cu 3 victorii, ți polonezul Pa- 
rulski cu 2 victorii, etc.

Talente apar 
in fiecare an.»

După o întreagă săptămînă de luptă pugillstică, sîmbătă 
seara 11 boxeri și-au încununat frunțile cu laurii titluri
lor de campioni naționali.

Din multe puncte de vedere, finalele nu s-au deosebit In 
mod esențial de edițiile precedente. Ca și tn aJlți ani. ele 
au rămas o dispută aproape exclusivă între „bucureșteni" 
La început de s&ptămînă, din cei 88 de pugiliști porniți 
pe drumul spre titlu, peste jumătate aparțineau cluburilor 
din Capitală. In semifinale procentul se ridicase la două 
treimi, ca în finale să întîlnim 18 „bucureșteni" (dintre 
care 16 de la Dinamo și de la Steaua !) șl abia patru „pro- 
’ inciali". Iar, mai departe, cîmpulungeanul Simion Aurel 
a rămas singurul boxer capabil să smulgă un titlu de la 
„bucureșteni" ! Măcar dacă această dominare aproape 
absolută ar exprima progresul boxului în Capitală. In 
fond, însă, ea arată clar, cum arăta și în trecut, diferen
țele apreciabile în posibilități de selecționare și pregătire, 
dintre cele două mari cluburi bucureștene și restul clubu
rilor din țară.

Deși în semifinale șl în finale s-au observat unele re
zultate mai puțin așteptate, credem că acestea nu ne pot 
abate de Ia constatarea că, în general, favoriții, luptătorii 
consacrați, s-au impus pînă la urmă și au cucerit titlurile. 
Fără a manifesta o formă sportivă deosebită, Gîju, Monea, 
Alexe, Chivăr și Covaci și-au confirmat totuși meritat 
dreptul de a purta In continuare centurile tricolore. După 
o pauză fortuită de un an, Ciucă și Antonlu au recucerit 
titlurile la ,pnuscă“ șl „ușoară".

Trecînd la judecarea celorlalte patru categorii, unde au 
apărut posesorii Inediți al centurilor, scoatem din discuție 
categoria „seml-muscă", veche doar de un singur sezon 
și încă insuficient cristalizată ca ierarhie a valorilor. La 
„pană", chiar dacă fostul campion Stanef ar fl fost valid 
pentru a-șl apăra titlul, tot ne vine greu să credem că ar 
fi putut opri ascensiunea lui Aurel Simion. Acesta, decla
rat" de organizatori „cel mal bun boxer“ al întregului tur
neu, s-a impus printr-o continuă prospețime fizică, prin- 
tr-o bună apărare șl o excelentă luptă corp la corp, prin 
serii de lovituri croșetate cum rar se văd pe ringurile 
noastre. Musceleanui, de care lumea boxului începuse să 
cam uite, a revenit brusc la suprafață și a fost în ade
văratul înțeles al cuvîntulul „revelația" finalelor.

Doi boxeri talentațl din „echipa" de tineret a țării au 
intrat în posesia centurilor : Silberman și Cuțov. La cate
goria „semimijlocie", rămasă cam fără stăpîn. Silberman 
n-a întâmpinat greutăți deosebite pentru a se impune.

Plin de vitalitate, cu suflet de veritabil luptător și 
posesor al unor lovituri năpraznice, Calistrat Cuțov a 
atras mai demult atenția amatorilor de box. Acum a 
devenit campion la „semi-ușoară".

Doi tineri campioni, două mari „speranțe" ale boxului 
nostru, cu calitățile și defectele lor... Pentru uzul acelora 
care vin „din an în paști" la box șl care cred că abia la 
ultimele campionate au apărut „talente", subliniem faptul 
<Ț. talentele în pugilatul nostru se ivesc în fiecare an, mai 
«.ies în anii „olimpici". S-au ivit și în 1964, numindu-se 
atunci Crudu, Mîrza, Nicuiescu, și au plecat, la 20 de ani, 
să ne apere culorile la Tokio. Dar ce mai reprezintă azi, 
la 24 de ani, cele trei nume în boxul nostru ? Nu „talen
tele" ne-au lipsit ! Mai degrabă ne-au lipsit grija și pri
ceperea pentru dezvoltarea lor. Și n-am dori ca povestea 
să se repete cu proaspătul campion Cuțov, sau cu Victor 
Silberman, cu Gheorghe Ene și cu alții.

Valerlu MIRONESCU

|

FOTBAl: In divizia B, ultima etapă
Seria I. Politehnica Bucu- 

reștl-Flacăra Moreni 4—0 ; 
Portul Constanța-Chimia 
Rm. Vîlcea 2—1 ; Victoria 
Roman-Chimia Suceava 
2—0; Metalul București-Po- 
litehnica Iași 3—1; Metrom 
Brașov-Electronica Obor 
1—1 ; Politehnica Galați- 
Ceahlăul Piatra Neamț 
6—0; C.F.R. Pașcani-Poia- 
na Cîmpina 1—0 .

Primele clasate: Politeh
nica Iași (promovează în 
A); Politehnica Galați (ca
lificată pentru baraj).

Seria a Il-a. Metalul 
Hunedoara-Vagonul Arad 
2—0 ; C.F.R. Timișoara- 
Olimpia Oradea 4—1 ; Mi
nerul Baia Mare-A.S. Cu- 
gir 2—1 ; C.S.M. Reșița- 
C.S.M. Sibiu 2—2 ; C.F.R. 
Arad-Gaz metan Mediaș 
5—1 ; Crișul Oradea-C.F.R. 
Cluj 2—2 ; Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii-Politehnica 
Timișoara 2—0.

Primele clasate: Vagonul 
Arad (promovează în A); 
Crișul Oradea (calificată 
pentru baraj).

Meciul dintre echipele 
bucureștene Dinamo și 
Steaua — atracția de tot
deauna a handbalului nos
tru masculin — a Încheiat 
și de data aceasta, oarecum 
în mod festiv, campionatul. 
Sîmbătă după amiază, pe 
terenul central din parcul 
sportiv Progresul, cunoscu- 
ții și apreciații noștri hand- 
baliști și-au măsurat din 
nou forțele tn fața unui 
public destul de numeros. 
Deși echipa Steaua era vir
tual campioană a țării, jocul 
a ținut trează atenția spec
tatorilor, ambele 
considerînd victoria 
tiv de prestigiu.

Aprecieri asupra 
derbi și, prin el, 
campionatului, am solicitat 
antrenorului emerit NICO
LAE NEDEF.

— Nu pot spune că în 
meciurile campionatului 
din acest an nivelul teh
nic a fost totalmente defi
citar. E de prisos să citez 
partidele Interesante, în 
care disputa pentru victo
rie n-a exclus preocuparea 
echipelor pentru un joc de 
calitate, ci a existat o îm
binare fericită între tehnică 
și eficacitate. La fel de a- 
devărat este însă că exem
plele contrare au fost nu
meroase. Forul federal șl, 
bine ar fi, secțiile de hand
bal înseși au motive să 
facă o serioasă analiză.

— Mă văd nevoit, din 
păcate, să nu fiu de acord 
întru totul cu maniera de 
joc a celor două echipe. 
Noi, specialiștii, șl cred că 
și publicul spectator, am fi 
dorit să vedem, cu această 
ocazie, un joc pe măsura 
posibilităților recunoscute 
ale handbaliștilor noștri 
fruntași. Nu oricind și ori
unde pot fi reuniți într-o 
aceeași „reprezentație" a- 
tîția maeștri emeriti șl 
maeștri ai sportului, deci 
jucători cu cea mai înaltă 
calificare, ca într-un ase
menea derbi.

Meciul de slmbătă n-a a- 
vut o miză specială (în nu
mele căreia, să zicem, se 
puteau invoca scuze pen
tru o slabă calitate a jocu
lui) ; atunci ce explicații 
găsesc antrenorii, ce expli
cații găsesc jucătorii res
pectivi pentru acest derbi 
— într-adevăr disputat — 
dar cu prea multe greșeli 
tehnice, cu foarte numeroa
se intrări dure, cu continui 
discuții între jucători, în
tre aceștia șl arbitri T

— Despre arbitrajul der
biului, eventual despre ar
bitraj In general, 
vații există 7

— Arbitrul C. 
a condus slab ; a 
tărl, a dat decizii inexpli
cabile. Campionatul în în
tregime a avut momente 
critice si din acest punct 
de vedere. Părerea mea 
este — în unele cazuri am 
constatat personal — că nu 
toți arbitrii noștri înțeleg 
să se pregătească (teoretic 
și practic) pentru a con
duce cu deplină 
tentă.

— Handbalul nostru de 
performanță trăiește mo
mentul schimbării ștafetei. 
Cum se 
schimb 7

înțeleg greu, mai bine zis 
se Iasă greu convinși de 
necesitatea de a preda din 
mers și cît mai bine posi
bil — fără a pierde prea 
mult din avansul ce-1 de
ținem pe arena internațio
nală — această ștafetă...

Nu pot fi însă de acord 
cu acei spectatori care, lip
siți de un elementar res
pect, găsesc de cuviință să 
profere, în timpul meciuri
lor, cuvinte jignitoare la 
adresa unor jucători. Chiar 
și la recentul derbi au fost 
asemenea situații.

Este însă absolut necesar 
ca tinerii selecționabili să 
nu considere promovarea 
In loturi ca un scop în 
sine, ci să persevereze spre 
atingerea unui înalt nivel 
de pregătire absolut nece
sar pentru a ține pasul cu 
handbalul de talie mon
dială ca șl colegii de 
care preiau tricourile 
ționale.

SOFIA (prin telefon, de 
leva). — Concursul atletic organizat 
în fiecare an de ziarul „Narodna 
Mladej” a reunit și de această dată, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, cîteva 
sute de atleți și atlete din 13 țări eu
ropene, inclusiv România. Faptul că 
în rîndul acestora au fost numeroși 
candidați la medaliile olimpice a con
tribuit la sporirea interesului pentru 
întreceri atît din partea publicului 
cît și a concurenților înșiși.

Performanța nr. 1 a întrecerii a 
constituit-o, desigur, recordul mon
dial de junioare realizat la săritura 
în înălțime femei de Rita Schmidt. 
Sofioții sînt mîndri că pe stadionul 
lor central au fost stabilite două re
corduri mondiale la aceeași probă : 
în 1961, recordul de senioare al Iolan- 
dei Balaș (1,91 m) și acum cel de ju
nioare al Ritei Schmidt (1,87 m).

Dintre atleții români care au con
curat ieri pe stadionul „Vasil 
Levski“, cele mai bune rezultate 
le-au obținut Șerban Ciochină — 
16,42 m la triplu salt; Viorica Visco- 
poleanu — 6,44 m (locul doi) la sări
tura în lungime ; Valeria Bufanu — 
10,7 sec. în proba de 80 m garduri 
(nou record, stabilit în serii).

Duminică dimineața, In Sala Pa
latului Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc festivitatea de închi
dere a cursurilor Universității 
Populare București pe anul de în- 
vățămînt 1967/1968.

în prezența unul numeros pu
blic, cursanți ai Universității 
Populare și personalități de seamă 
ale vieții culturale din Capitală, a 
luat cuvîntul prof. univ. Mihail 
Ghelmegeanu, vicepreședinte al 
Consiliului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice, după 
care acad. Remus Răduleț, vice
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, rectorul Uni
versității Populare București, a fă
cut un bilanț al activității acestei 
instituții de răspîndire în mase a 
cunoștințelor cultural-științifice.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
spectacol susținut de Ansamblul 
„Ciocîrlia".

★ «Cu prilejul zilei naționale a Re
publicii Italiene, duminică seara 
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București, a vorbit 
turile noastre de radio și 
ziune.

★
Duminică a plecat spre 

delegația Republicii 
România care va participa la lu
crările celei de-a 52-a sesiuni a 
Conferinței generale a Organizației 
Internaționale a Muncii.

Delegația este condusă de tova
rășul Petre 
muncii.

alimentație și agricultură (F.A.O.), 
Paul Lamartine Yates, pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a grupei de lucru 
privind structura agrară a Comi
siei europene pentru agricultură a 
F.A.O., care încep luni în Bucu
rești.

In București au mal sosit, da 
asemenea, reprezentanții țărilor 
europene membre ale F.A.O., car» 
vor lua parte la această conferință, 
găzduită pentru prima dată de țara 
noastră, consacrată unor problema 
actuale de economie agrară.

★
Duminică seara a sosit în Capi

tală o delegație economică din Re
publica Tunisiană. Delegația, cara 
este condusă de Mahmoud Ma- 
amouri, ambasadorul acestei țări 
la București, va purta convorbiri 
privind cooperarea economică și 
tehnică dintre România și Tunisia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții tunisieni au fost întîmpi- 
nați de funcționari superiori al 
unor ministere economice.

★
Duminică seara a sosit în Capi

tală ministrul agriculturii Olandei, 
Pierre Lardinois, însoțit de specia
liști, pentru a face o vizită de o 
săptămînă în țara noastră la in
vitația președintelui Consiliului 
Superior al Agriculturii.

Oaspeții olandezi au fost întîm- 
pinați, pe aeroportul Băneasa, da 
Nicolae Giosan, președintele Con
siliului Superior al Agriculturii, 
alți membri ai conducerii consi
liului, precum 
Haverkorn van Rijsewijk, amba
sadorul Olandei la București.

(Agerpres)

— Din 
nute de ------- .—
ai handbalului, după felul 
în care mulți dintre ei 
înțeleg să se pregătească 
pentru a fi la înălțimea 
prestigiului adus sportului 
românesc de generația lui 
Ivănescu—Moser—Oțelea— 
Iacob — sîntem îndreptă
țiți să privim viitorul cu 
optimism. Totuși, cluburile, 
antrenorii, ca si unii dintre 
vechil ași al handbalului

SlllIHillIIIIIIIIIIHIIIHMIIIIllllllHIIIIIW \

ss

șș

i

=

Dupd titlul de campioni europeni de club, handbaliștii de la Steaua au 
cîștigat titlul de campioni republicani pe 1968

Foto : M. Cioo

Din lumea largă MmimEmmnmnmimiiiiiiiimiimiiUș

• în cadrul TURNEULUI PREOLIMPIC DE 
BASCHET (MASCULIN) DE LA SOFIA, H.F. a 
Germaniei a învins cu 77—65 echipa Angliei. 
Finlanda a Întrecut Olanda cu 77—67, Iugoslavia 
cu 85—65 Grecia, Iar Polonia cu 85—79 Ceho
slovacia.

• La Brisbane, în 
cadrul campionatului 
mondial de rugbl In 
XIII, echipa Austra
liei a învins cu scorul 
de 31—12 (7—4) echipa 
Noii Zeelande.

In cadrul 
competiții, la 
kland, Franța 
vins cu 7—2 
Angliei. La
rugbiștil englezi con
duceau cu 2—0.

aceleiași
Auc- 

a în- 
echipa 
pauză,

• Pe terenurile de la ROLAND GARROS DIN PARIS au continuat meciurile 
turneului internațional de tenis. ION ȚIRIAC (ROMANIA) L-A ÎNVINS CU 6—4, 

6—3, 6—2 PE IUGOSLAVUL FRANULOVICI. Gonzales (S.U.A.) l-a eliminat cu 
6—4, 6—2, 6—2 pe Gulyas (Ungaria).

Alte rezultate mai importante: Jovanovici (Iugoslavia) — Battrick (Anglia) 
6—1, 6—1, 6—4 ; Gimeno (Spania) — Ruffels (Australia) 6—1, 6—4, 6—3 ; Emerson 
(Australia) — Richey (S.U.A.) 0—6, 6—3, 8—6, 11—9.

• Echipa de fotbal a Angliei, care va 
întîlni miercuri la Florența în semifina
lele campionatului european echipa Iugo
slaviei, va fi întărită cu fundașul stînga 
Ray Wilson de la Everton. Acesta a jucat 
și în campionatul mondial, însă în ulti
mul timp a fost accidentat. în prezent, 
el este complet restabilit.

■ i 'X
• Campionatul european de yahting lâ clasa „5,50 m“, care se desfășoară la Neuchatel,

a fost cîștigat de Loni» Noverrax (Elveția) cu 16,8 puncte, urmat de Alexandrov (U.R.S.S.) 
și Aisher (Anglia). ,

• Astăzi începe la Milano un turneu Internațional preollmpic de polo pe apă. Tur
neul, care se va încheia la 8 iunie, va avea ca scop selecționarea a trei echipe care vor 
fi admise în competiția de la Ciudad de Mexico. La Milano, echipele participante, în număr 
de 10, au fost repartizate în două serii după cum urmează : A) Anglia, Austria, Spania, 
Olanda, Belgia ; B) R. F. a Germaniei, Grecia, Suedia, Bulgaria șl Finlanda.

• La campionatele de atletism ale Angliei de 
sud, care se desfășoară la Chiswick, ANN WIL
SON a realizat la SĂRITURA ÎN LUNGIME 
6,31 m.

• Cunoscutul atlet maghiar VILMOȘ VARJU 
a stabilit CEA MAI BUNA PERFORMANȚĂ 
EUROPEANĂ a sezonului LA ARUNCAREA 
GREUTĂȚII: 19,56 m, la numai 6 cm de recor
dul european pe care-1 deține.

• Atletul american de culoare BOB BEAMON 
a realizat CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ 
MONDIALĂ A ANULUI LA SĂRITURA ÎN 
LUNGIME. în concursul de la San Diego, el a 
realizat rezultatul de 8,17 m. Sylvester a aruncat 
discul la 62,66 m. Randy Matson s-a clasat pe 
primul loc la aruncarea greutății cu 20,91 m.

• Meciul internațional de box dintre 
echipele de amatori ale Turciei șl Bulga
riei, disputat la Ankara, a revenit pugi- 
liștilar turci cu scorul de 6—5. (S-au dis
putat întâlniri la 11 categorii).

E

Ion Țiriac

continuat cu desfășurarea etapei a 7-a• TURUL CICLIST AL ANGLIEI a
pe ruta : Landuno-Stoke (175 km). Victoria a revenit englezului Barras, cronome
trat în 4 h 18’38”. In clasamentul general Individual continuă să conducă suedezul 
G. Patersson cu 30 h 57'28”, urmat de sovieticul Sokolov cu 31 h 03’45".

• CEA DE-A 13-A ETAPĂ A TURULUI CICLIST AL ITALIEI, disputată ieri 
pe distanța Cortina d'Ampezzo-Vittorio Veneto (163 km), a fost cîștigată de italianul 
Lino Farisato în 4 h 34’ 33”. în clasamentul general individual continuă să conducă 
belgianul Eddy Merckx, urmat la 3’43" de Italianul Adorai șl la 5’09’’ de Dancelli 
(Italia). . .

și forța efectiva 
a întreprinderilor

Iași. Pentru argumentare, vom apela 
la cîteva constatări, prilejuite de a-
naliza efectuată recent de Comitetul 
municipal Iași al P.C.R.

samblul Industriei 
mașini-ore) :

municipiului (in

Cauzele întreruperilor trimestru! I 1967 trimestrul I I960

Total întreruperi neprogramate,
din care : 230 300 251 100
— defecțiuni mecanice și elec-
trice 74 000 65 000— lipsa forței de muncă 44 070 64 500
— lipsa energiei electrice 14 200 23 000— stagnări ocazionale 98 130 99 600

Cifrele sînt concludente : In tri
mestrul I 1968, volumul întreruperi
lor a crescut mult față de peri
oada corespunzătoare din anul tre
cut. O primă consecință negativă a 
acestei situații o constituie scăde
rea indicelui de utilizare a mij
loacelor tehnice, în primele trei 
luni din acest an — cu 5 la 
sută la fabrica de tricotaje „Mol
dova", cu 14 la sută la Autobază, 
cu 5,7 la sută la Uzina de prelucrare 
a maselor plastice. Cine poartă răs
punderea pentru acest pas înapoi, 
concretizat în importante minusuri 
de producție ? Așa cum s-a desprins 
în timpul analizei, cea mai mare 
parte a întreruperilor a fost provo
cată de exploatarea nerațională a 
mașinilor și instalațiilor, de supra
solicitarea lor în anumite perioade. 
La acestea au contribuit și lipsa de 
supraveghere din partea maiștrilor 
și șefilor de secții, de operativitate 
în remedierea neajunsurilor. Oricare 
ar fi ponderea cauzelor ce au gene
rat aceste deficiențe, existența în
treruperilor neprogramate, amplifi
carea lor constituie o notă proastă 
pentru conducerile tehnico-adminis- 
trative, care nu au curmat pierde
rile de timpi productivi și diminua
rea, în ultimă instanță, a gradului 
de ocupare a forței de muncă în 
orele programului de lucru.

Starea aceasta de lucru este cu 
atît mai inadmisibilă, cu cît organi
zațiile de partid și sindicatele, con
ducerile întreprinderilor aveau de 
adus riguros ia îndeplinire o Hotă- 
rire a C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
de Miniștri, cea cu privire la regle
mentarea programului de lucru și 
întărirea disciplinei în muncă. Tra- 
tînd cu superficialitate prevederile 
ei, unele conduceri de întreprinderi 
s-au mulțumit să elaboreze numai 
cîteva măsuri pur administrative : 
fixarea orei de începere și termi
nare a programului de lucru, a pau
zei de masă, cum să se efectueze 
pontajul. Au fost, astfel, neglijate

(Urmare din pag. I)
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TURISMUL

ru-

Nafional pentru Educafio Fi
zică și Sport la analiza actua
lului sistem compefifional, 
pentru viitorul an școlar. In 
afara campionatelor oficiale, 
vom organiza cit mai variate 
și interesante întreceri spor
tive, la nivelul detașamente-

derea creării condițiilor ma
teriale necesare desfășurării 
unei intense activități spor
tive, consiliile organizației 
pionierilor, cu sprijinul con
ducerilor școlilor și al con
siliilor pentru educație fizică 
ți sport, vor acorda o afen-

— In acest an, s-au luat 
măsuri de descentralizare a 
sistemului de organizare și 
desfășurare a excursiilor în 
vacanțele școlare, fapt care 
va contribui din plin la sti
mularea inițiativei conduceri
lor școlilor și a consiliilor

lor și unităților de pionieri, 
antrenînd toți școlarii în ini
țierea și practicarea dife
ritelor ramuri de sport pe tot 
parcursul anului școlar.

— în încheiere, vă
gSm să ne relatați pe scurt 
cîteva din perspectivele 
de vacanță ale pionierilor 
și școlarilor în privința tu
rismului și sportului.

și sportul școlar
pionierești pe linia mobili
zării unui număr sporii da 
școlari la activitățile turistice 
și sportive de masă. In lunila 
de vară, pe lingă cei peste 
91 000 de pionieri și școlari 
ce vor merge în excursii și 
cei 95 000 ce vor petrece o 
parte a vacanței în tabere — 
organizate pe plan central de 
către Ministerul Invățămîntu-

ție deosebită amenajării, în 
fiecare unitate de pionieri, 
a unei baze sportive. Expe
riența arată că este necesar 
să se aducă unele îmbună
tățiri actualului sistem com- 
petițional al elevilor din ca
drul școlilor generale. Con
siliul Național va participa 
împreună cu Ministerul In- 
vățămîntului ți Consiliul

După felul cum au dominat slmbătă întrecerea individuală, flore- 
tlstele noastre păreau favorite și în întîlnirea pe echipe. Anticiparea 
generală a fost întărită de startul furtunos al echipei române (care 
conducea cu 2—0 prin victoriile rapide ale lui Iencic și Drîmbă asupra 
campioanei Poloniei — Czymermann — și coechipierei sale, Fukala), 
dar infirmată, din păcate, ulterior de o evoluție în general ștearsă. 
Excepție a făcut doar Ileana Drîmbă, care a cîștigat toațe cele patru 
confruntări cu adversarele, în timp ce Ana Ene n-a reușit să-și adju
dece... nici una (!).

La stabilirea scorului final au contribuit: E. Pavlas 3 v ; H. Balon, 
E. Czymermann și W. Fukala cu cîte 2 v. (pentru selecționata oaspe- 
telor) și I. Drîmbă 4 v„ O. Szabo 2 v„ E. Iencic 1 v., (pentru repre
zentativa noastră). In fotografie: Compatrioata noastră Olga Orban 
Szabo (dreapta) și poloneza Halina Balon. Foto : M. Andreescu

expediții, cicloturism și cam
pinguri. Vor fi inițiate cu re
gularitate ieșiri cu majorita
tea pionierilor și școlarilor la 
sfîrșif de săptămînă și în 
timpul vacanțelor școlare, ast
fel încît, pe parcursul anilor 
de școlaritate, aceștia să poa
tă cunoaște cît mai bine și 
îndrăgi împrejurimile locali
tății in care domiciliază, ju
dețul în care trăiesc și înva
ță. Consiliile pionierești, cu 
sprijinul forurilor locale de 
învățămînt și de sport, vor 
trebui să extindă taberele și 
punctele turistice organizate 
în vacanța de vară, asigurînd 
acestora dotarea materială 
necesară, precum și un con
ținut bogat și atractiv acti
vităților ce se vor desfășura, 
printre care jocurile, sportu
rile, drumețiile, marșurile, 
cîntecele vor ocupa un loc 
de frunte. De asemenea, vor 
fi dezvoltate centrele de ini
țiere a înotului pentru pio
nieri și școlari, în toate lo
calitățile situate în preajma 
lacurilor și rîurilor, precum 
și centrele de practicare a 
jocurilor pionierești și a dife
ritelor ramuri de sport. In ve-

lui și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, con
ducerile școlilor vor cuprinde 
majoritatea școlarilor la dru
meții și excursii, la marșuri 
și expediții, antrenînd școlarii 
la pregătirea și desfășurarea 
acestora în cît mai bune con
diții. Pentru cei mai talen- 
fați pionieri, care s-au evi
dențiat în activitatea desfă
șurată la gimnastică, fotbal, 
înot, șah, turism, tenis de 
masă, aeromodelism și orien
tare turistică vom organiza, 
împreună cu Consiliul Na- 

• țional pentru Educație Fizică 
și Sport, un „Festival al tine
relor speranțe”, în cadrul u- 
nor tabere specializate care 
vor găzdui peste 2 000 de 
școlari.

Ținînd seama de indicații
le conducerii de partid, de a 
cuprinde întregul tineret în 
practicarea sportului și turis
mului, torurile de învățămînt 
și consiliile pionierești, ca
drele didactice și pedagogii 
își vor spori eforturile pen
tru găsirea celor mai potrivi
te căi și mijloace de atragere 
și stimulare a școlarilor în a- 
cest domeniu, adoptînd mă
suri operative și eficiente, 
colaborind rodnic.

multe din problemele chele — de a 
căror rezolvare depinde nemijlocit 
utilizarea cu productivitate sporită a 
mijloacelor tehnice, a timpului șl 
forței de muncă. S-au lăsat „pe din
afară" programarea operativă a pro
ducției, aprovizionarea judicioasă a 
locurilor de muncă, stabilirea unor 
norme tehnice fundamentate științi
fic și întărirea disciplinei tehnolo
gice. Ca atare, și-au făcut loc nu
meroase acte de indisciplină, remar- 
cîndu-se Uzina de prelucrare a ma
selor plastice, IPROFIL „Mobila", 
Fabrica de antibiotice — unde fon
dul da timp neutilizat din cauza ab
sențelor și învoirilor a fost în creș
tere în primele 4 luni din acest an, 
față de perioada corespunzătoare a 
anului precedent, iar întreruperile 
determinate de proasta organizare a 
locurilor de muncă și defecțiunile 
tehnice au sporit.

Din păcate, asemenea cauze și con
secințe se fac simțite și pe uneia 
șantiere. Tolerîndu-se aprovizionarea 
neritmică cu materiale, lipsa frontu
lui de lucru și a utilajelor, Ia Trus
tul local de construcții, întreprinde
rea de construcții-montaj, întreprin
derea de construcții căi ferate se 
pierd în fiecare lună mii de ore din 
timpul de lucru productiv. Cele a- 
proape 170 000 om-ore irosite în pri
mele 4 luni din acest an, in secto
rul de construcții din municipiul 
Iași sînt, cred, cea mal elocventă 
probă a neajunsurilor care și-au fă
cut loc în activitatea anumitor șan
tiere și întreprinderi, rcprezentind o 
cauză principală a unor rămîncrl în 
urmă în realizarea prevederilor pla
nului de investiții. Toate aceste pier
deri, adunate la un loc pe ansamblul 
întreprinderilor industriale din Iași, 
echivalează cu nerealizarea unei pro
ducții, în primul trimestru, de peste 
6 milioane lei.

In scopul recuperării acestor în
semnate pierderi de timp productiv 
nu peste tot s-a acționat la rădăcina 
cauzelor, ci în anumite întreprin
deri s-a recurs la calea cea mal 
ușoară — angajarea unei forțe da 
muncă peste limitele admise prin 
plan. Cu chiu cu vai, ele au înde
plinit planul de producție, însă spo
rul respectiv, prevăzut peintru pri
mul trimestru, s-a obținut, în prin
cipal, nu pe calea amplificării pro
ductivității muncii. Așa, de pildă, 
sporul de producție consemnat în 
primele patru luni la Uzina de pre
lucrare a maselor plastice, IPROFIL 
„Mobila", întreprinderea „Țesătura" 
și fabrica de tricotaje „Moldova" s-a 
realizat în proporție de peste 90 la 
sută pe baza creșterii numărului me
diu scriptic de salariați, dereglîn- 
du-se corelațiile dintre productivita
tea muncii și salariul mediu, dintre 
volumul producției globale și fondul 
total de salarii, cu rezonanțe nefa
vorabile asupra eficienței angajării 
banilor statului. Productivitatea mun
cii a avut, deci, de suferit ! Ea mal 
este trasă în jos și de ponderea 
încă mare a personalului adminis
trativ care, deși a înregistrat o scă
dere ușoară în primul trimestru din 
acest an, totuși, are în unele între
prinderi o proporție ridicată.

Față de concluziile analizei, con
ducerile de întreprinderi, controlate 
îndeaproape de comitetele de partid, 
trebuie să treacă cu hotărîre la in
vestigarea și valorificarea tuturor 
rezervelor interne de sporire a pro
ductivității muncii. Alte indicații ar 
fi de prisos. Organele de partid vor 
veghea ca antrenarea sistematică a 
tuturor factorilor dc impulsionare a 
productivității muncii să nu se lo
vească de nici o stavilă, cel puțin 
Pe plan local. Fiindcă, un sprijin ne
mijlocit, concret și energic trebuie 
să-1 dea și ministerele tutelare ale 
unităților economice.



SITUAȚI
BIN FRANîl

PARIS 2 (Agerpres). — Agenția 
Franco Presse anunță că la cursul zi
lei do duminică eu continuat convor
birile intre reprezentanții sindicatelor, 
ai guvernului și oi patronatului în ve
derea stabilirii căilor pentru satisfa
cerea revendicărilor greviștilor și re
luarea luaruluL

După cum relatează agenția France 
Press®, larga mișcare revendicativă 
care a cuprins Franța continuă. Lucrul 
a fost reluat în special în întreprinderi 
mici și mijlocii, unde acordurile au 
fost realizat® direct între reprezen
tanții muncitorilor greviști șl patroni. 
In ce privește marile întreprinderi și 
ramurile industriale, noi acorduri de
finitive au fost încheiate intre sindi
cate țd patronat in industria potasiulul 
fi in cîteva uzine siderurgice. In ser
viciile publico ce Înregistrează o re
luare parțială a lucrului, dar marea 
majoritate a funcționarilor poștali, 
precum și a salariaților administrației 
centrale și prefecturilor m află în 
continuare în grevă. Căile ferate ți 
transporturile în comun din Paris 
continuă să fio paralizate. Acțiunea 
grevistă continuă și în marile uzine 
„Renault" și „Citroen".

încheierea lucrărilor

Plenarei C. C. al P. C.
din Cehoslovacia

Al XIV-lea Congres extraordinar al P. C. C 
convocat pentru 9 septembrie 1968

Comunicatul Direcțiunii

P. C. Italian
ROMA 2. — Corespondentul Ager- 

pres, Giorgio Pastore, transmite : Di
recțiunea Partidului Comunist Ita
lian a dat publicității un comunicat, 
în. care se spune, printre altele, că 
„în această situație dificilă pentru 
soarta Franței, comuniștii italieni își 
exprimă deplina solidaritate cu lup
tătorii democrați care au ocupat fa
bricile, instituțiile și școlile pentru a 
pune capăt puterii autoritare"......Di
recțiunea Partidului Comunist Italian 
invită toate organizațiile și pe mili- 
tanții comuniști să promoveze o largă 
mișcare unitară și să își manifeste, 
împreună cu ceilalți oameni ai mun
cii, din Italia, sub toate formele, so
lidaritatea deplină cu poporul fran- 
cez"^
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Polifia londonezâ împrăștie o manifestație de solidaritate cu 
francezi

greviștii

FRAGA 1 (Agerpres). — Sîm- 
bărtă seara a luat sfîrșit Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia în
cepută la 29 mai. Plenara a aprobat 
rezoluția privind actuala situația 
șl acțiunile viitoare ale partidului, 
un mesaj al C.C. al P.C.C. către 
membrii de partid șl întregul popor 
și a hotărît convocarea pentru 9 
septembrie 1968 la Praga a celui 
de-al XIV-lea Congres extraordinar 
al P.C.C. In hotărîrea privind con
vocarea congresului se arată că

Saigonul atacat P. S. U. I. s-a retras
cu rachete si mediere

1

Forțele patriotico — la o milă de palatul prezidențial 
® Șeful poliției a fost ucis în cursul luptelor

SAIGON 2 (Agerpres). — începînd 
din zorii dimineții de duminică, pa- 
trioțil sud-vietnamezi au continuat 
atacurile combinate cu rachete și mor
tiere asupra mai multor obiective stra
tegice din Saigon. Un purtăîor mili
tar de cuvînt sud-vietnamez, citat 'de 
agenția U.P.I., a declarat că forțele 
patriotice încearcă să-și croiască 
drum spre palatul prezidențial din 
centrul Saigonului și că se dau lupte 
pentru fiecare clădire la distanță de 
numai o milă de palatul prezidențial. 
Cele mai intense acțiuni ale detașa
mentelor F.N.E. sînt semnalate în 
cartierul Cholon din Saigon.

Un purtător de cuvînt al armatei 
americane a declarat că într-o re
giune situată la 33 de kilometri sud 
de Saigon au avut loc, de asemenea, 
lupte grele între unități ale celei de-a 
9-a divizii de infanterie a S.U.A. și 
detașamente ale F.N.E.

Totodată, s-a anunțat în capitala 
sud-vietnameză că colonelul Nguyen 
Van Luan, șeful poliției saigoneze, a 
fost ucis în cursul luptelor desfășu
rate în cartierul Cholon. De aseme
nea, primarul Saigonului, Cua, îm
preună cu aproximativ 20 de militari 
saigonezi au fost răniți în cursul a- 
cestor lupte.

din coaliția 
de centru-stînga

ROMA 2 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri, Comitetul 
Central al Partidului Socialist Uni
ficat Italian a adoptat o hotărîre 
prin care renunță să ia parte la 
formarea unui nou guvern împre
ună cu Partidul democrat-creștin, 
ceea ce înseamnă retragerea din 
coaliția de centru-stînga. Rezoluția 
a fost adoptată cu 145 de voturi și 
81 de abțineri, 22 de membri ne- 
participînd la vot. Președintele par
tidului, Pietro Nenni, a refuzat să 
voteze această rezoluție. El s-a pro
nunțat pentru menținerea unui gu
vern de centru-stînga, „în vederea 
înfăptuirii cît mai urgente a refor
melor prevăzute".

această decizie a fost luată după 
aprecierea situației din partid care 
cere stabilirea aațiuniloir politice 
ale partidului pe perioada urmă
toare șl alegerea unul nou comitet 
central, care se va bucura de în
credere șl autoritate deplină în 
scopul asigurării unității de acțiune 
a partidului.

Comitetul Central a adoptat, de 
asemenea, o hotărîre despre pregă
tirea Congresului al XIV-lea ex
traordinar al P.C.C., precum șl ho- 
tărîrea C.C. al P.C. privind siste
mul jurldico-statal. Aceste două 
documente vor fl publicate în presa 
cehoslovacă în primele zile ale lunii 
iunie.

Comitetul Central a luat act de 
cererea lui B. Lamsky, precum și a 
lui R. Cvik privind eliberarea lor 
din funcția de membri al C.C. al 
P.C.C. Totodată, C.C. a aprobat 
prin vot secret eliberarea lui M. 
Vaculik din funcția de membru 
supleant al Prezidiului C.C. In a- 
ceastă funcție a fost ales B. Simon, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Praga al P.C.C.

J. Lenart, membru supleant al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.C., a fost însărcinat cu condu
cerea comisiei ideologice a 
P.C.C.

Cuvîntul de închidere 
rostit de primul secretar 
al P.C.C., A. Dubcek. El a vorbit 
despre principalele sarcini ale 
partidului la ora actuală, în special 
în ce privește asigurarea pregătirii 
organizatorice, programatice și po
litice a Congresului al XIV-lea 
extraordinar al P.C.C.

C.C. al

a fost 
al C.C.

In legătură cu acțiunile agresive

afe S. U. A împotriva Haosului
HANOI 2 (Agerpres). — Avioane 

americane cu reacție efectuează frec
vent raiduri asupra regiunilor eli
berate din Laos. Ele distrug sate, 
numeroase centre provinciale, ex
termină populația pașnică, a de
clarat, potrivit relatărilor agen
ției V.N.A., secretarul general al 
C.C. al Partidului Neo. Lao Haksat, 
Fumi Vongvicit, într-un interviu a- 
cordat postului de radio „Vocea Pa- 
tet Lao". Raidurile asupra regiunilor 
eliberate din Laos efectuate în ulti
mii patru ani, a spus Vongvicit, con
stituie „o agresiune armată directă 
și o încălcare grosolană a păcii, su
veranității. independenței, neutrali
tății și integrității teritoriale a țării 
noastre, o încălcare a acordurilor de 
la Geneva din 1962 și a celor mai 
elementare principii de drept inter
național".

Referindu-se la actualele convor-

biri de la Paris dintre reprezentanți 
ai guvernului R. D. Vietnam și ai 
S.U.A., Vongvicit a menționat că 
Statele Unite „evită în mod deliberat 
scopul principal al acestor convor
biri — încetarea definitivă și necon
diționată a bombardamentelor ame
ricane și a tuturor actelor de război 
pe întreg teritoriul Republicii De
mocrate Vietnam".

Ridioînd problema laoțiană alături 
de o serie de alte probleme repre
zentantul S.U.A. încearcă să abată 
aceste convorbiri de la exami
narea problemelor de bază le
gate nemijlocit de reglementarea 
pașnică a problemei vietnameze. 
„Problemele interne ale Laosului, a 
subliniat secretarul general al C.C. 
al Partidului Neo Lao Haksat, tre
buie rezolvate de însuși poporul lao
țian".

agențiile da presă
O delegație a Partidului Co

munist Italian, alcătuită din En
rico Berlinguer, Carlo Galluzzi și An- 
tonello Trombadori, membri ai Direc
țiunii P.C.I., s-au întîlnit sîmbătă la 
Paris cu membri ai delegației Repu
blicii Democrate Vietnam la convor
birile cu reprezentanți ai Statelor U- 
nite. „în cursul întîlnirii — scrie zia
rul Unită — s-a subliniat importanța 
pe care o are mobilizarea opiniei pu
blice mondiale și a tuturor forțelor 
realmente interesate în obținerea unei 
păci juste".

Poporul Italian a sărbătorit 
duminică cea de-a 22-a aniversare a 
proclamării republicii. Cu această oca
zie, președintele Republicii Italiene, 
Giuseppe Saragat, a depus o coroană 
de flori la monumentul eroului necu
noscut. In cursul dimineții, în Piața 
Veneției, din centrul Capitalei ita
liene, a avut loc o paradă militară. în 
tribuna oficială au luat loc președin
tele republicii, Giuseppe Saragat, pri
mul ministru, Aldo Moro, miniștri, 
președinții Senatului și Camerei de- 
putaților, membri ai corpului diplo
matic, atașați militari.

Rezoluții adoptate în Consiliul

economic si social al O. N. U.
9

NEW YORK 2 (Agerpres). — Se
siunea de primăvară a Consiliului 
economie și social al O.N.U. a reco
mandat Adunării generale să adopte 
o rezoluție care cheamă toate țările 
să pună în afara legii organizațiile 
ce răspîndeso propaganda nazistă, 
politica de apartheid și alte forme 
de politică rasială. Hotărîrea a fost 
adoptată cu 25 de voturi pentru și 
două abțineri (S.U.A. și Marea Bri- 
tanie). Consiliul economic și social a 
recomandat, de asemenea, ca Adu
narea Generală să adopte rezoluții 
prin care guvernelor statelor mem
bre li se propune să rupă orice 
relații cu guvernele rasiste din 
Republica Sud-Africană și Rho
desia. A fost adoptat, de aseme
nea, un proiect de rezoluție prezentat 
de Comisia pentru drepturile omu-

lui în .care se afirmă că „guvernele 
interesate vor trebui să ia măsurile 
necesare pentru a facilita reîntoarce
rea refugiaților de pe urma războiu
lui arabo-izraelian din luna iunie, 
anul trecut".

La 1 iunie s-a deschis la Bar
celona cea de-a 36-a ediție a 
Tîrgului internațional de mos
tre. La actuala ediție a tîrgului, 
România este prezentă cu un 
pavilion în care este expusă o 
gamă variată de produse : insta
lații de forat puțuri, tractoare, 
moto-compresoare, autoturisme 
de teren, electromotoare, mașini 
unelte, mașini pentru industria 
textilă, produse chimice și pe
trolifere, precum și prqduse ale 
industriei ușoare și alimentare, 
produse ale industriei lemnului 
și materiale de construcție.

împotriva neofasciștilor
P.N.D.-, or- 

recent de 
national-de- 
de orien- 

din 
Germaniei,

transmit:
150 000 de persoane din sta

tul indian Assam au rămas fără adă
post în urma inundațiilor provocate 
de ieșirea din matcă a apelor fluviu
lui Brahmaputra și a afluenților aces
tuia. Traficul feroviar și rutier a fost 
blocat, iar activitatea comunicațiilor 
telefonice și telegrafice perturbată.

„Ziua 
ganizată 
Partidul 
mocrat, 
tare neofascistă, 
R. F. a 
a prilejuit manifesta
rea vriei largi deza
probări a opiniei pu
blice vest-germane 
fată de activitățile a- 
cestui partid. In nu
meroase orașe, orga
nizațiile democratice 
care constituie 
numita „opoziție 
traparlamentară" 
sindicatele 
mane, s-au opus 
nifestărilor inițiate de 
P.N.D. ‘
programaseră 
guri și întruniri 
circa 20 de orașe, 
scopul de a face 
tație în vederea 
gerilor parlamentare 
din 1969.

așa- 
ex- 

si 
vest-aer-

ma-

Neofasciștii 
mitin- 

în 
cu 

agi- 
ale-

La Bonn, relatează 
presa vest-germană, 
printre cei circa 400 
de participanti, care 
s-au întrunit la mitin
gul convocat de orga
nizația locală a P.N.D. 
se aflau multi adver
sari 
care au 
strigăte 
bare și 
oratorii 
să-și rostească cuvîn- 
tările. Totodată, 
fata sălii unde a 
loc întrunirea 
adunat peste 100 
studenți 
care scandau 
anti-P.N.D.

ai neonaziștilor, 
întîmpinat cu 
de dezapro- 
n-au lăsat pe 

partidului
în 

avut 
s-au 

de 
antifasciști, 

lozinci 
între a- 

depții și adversarii 
P.N.D. s-au produs în
căierări. Intr-un alt 
mare oraș vest-ger- 
man, Dortmund. la 
insistentele cercurilor 
democratice, autorită-

tile au interzis întru
nirea convocată de 
neonaziști.

In centrul indus
trial Muhlheim (Ruhr), 
P.N.D. a fost nevoit 
să renunțe la manifes
tația programată, de
oarece secția locală a 
Uniunii sindicatelor 
vest-germane a con
vocat pentru aceeași 
oră o demonstrație de 
protest. Demonstran
ții au străbătut stră
zile orașului, purtînd 
pancarte, prin care au 
cerut interzicerea
P.N.D.

La Offenbach și 
Hamburg, muncitori 
și studenți au ocupat 
din timp sălile închi
riate de neofasciști, 
neadmițînd ținerea în
trunirilor programate.

G. D.

in dezvoltarea relațiilor
frățești româno-iugoslave
(Urmare din pag. I)

România șl Iugoslavia sînt organic 
interesate în statornicirea pe arena 
internațională a unui climat de des
tindere, încredere și colaborare între 
state, în interesul păcii și progresu
lui. Reafirmînd hotărîrea celor două 
țări de a contribui activ la lupta pen
tru pace, socialism și o largă colabo
rare internațională, documentul fi
nal subliniază voința ambelor părți 
de a acorda o atenție deosebită rela
țiilor prietenești și colaborării cu ță
rile socialiste. De asemenea, ele vor 
dezvolta și în viitor colaborarea mul
tilaterală cu toate statele, indiferent 
de sistemul social. Convorbirile ro
mâno-iugoslave au învederat modul 
asemănător în care conducerile de 
partid și de stat din cele două țări 
abordează problemele fundamentale 
ale vieții internaționale contempora
ne, ale normelor care trebuie să gu
verneze relațiile dintre state. „Am 
bucuria — a arătat în cuvîntarea sa 
tovarășul Iosip Broz Tito — de a pu
tea sublinia că între cele două țări 
și partide ale noastre există un acord 
deplin asupra principiilor fundamen
tale după care trebuie să se conducă 
țările în raporturile internaționale. 
De aceea, punctele noastre de vedero 
asupra multor probleme internațio
nale majore sînt apropiate sau 
coincid". Promovarea neabătută a a- 
cestor principii, care cîștigă neconte
nit teren pe arena mondială — res
pectul suveranității și independenței 
naționale, al egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne ale 
altor state — este apreciată în co
municat ca o condiție esențială a în
tăririi păcii, colaborării internațio
nale șl progresului în lume.

Este unanim cunoscut că aspirații
lor omenirii spre relațiile bazate pe 
asemenea principii li se opun cu în
verșunare forțe reacționare, imperia
liste, care folosesc toate mijloacele — 
presiuni, comploturi, acte agresive — 
pentru a împiedica afirmarea drep
tului sacru al popoarelor de a-și ho
tărî singure destinul.

Candamnînd agresiunea S.U.A. în 
Vietnam și reafirmîndu-și solidari
tatea cu lupta eroică a poporului 
vietnamez, cele două părți au apre
ciat totodată ca pozitiv faptul că 
s-a ajuns la convorbiri oficiale în
tre reprezentanții R.D. Vietnam și 
Statelor Unite ; ele au exprimat spe
ranța ca în scurt timp să urmeze în
cetarea deplină și necondiționată a 
bombardamentelor și a altor acte de 
război ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam, ceea ce ar crea condiții fa
vorabile pentru găsirea unei soluții 
politice a problemei vietnameze pe 
baza acordurilor de la Geneva din 
1954, a respectării dreptului legitim 
al poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta.

înlăturarea încordării ce se men
ține de multă vreme în Orientul 
Apropiat a constituit, de asemenea, 
o preocupare în cadrul convorbiri
lor româno-iugoslave. Găsirea unei 
soluții politice a crizei, aplicarea ne- 
întîrziată în viață de către toate 
părțile a rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, re
tragerea trupelor izraeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate, recunoaște
rea dreptului la existență, suverani
tate și integritate teritorială a tuturor 
statelor acestei regiuni, reglementa
rea echitabilă a celorlalte probleme 
litigioase — constituie tot atîtea ce
rințe pentru asigurarea unei păci 
trainice în zona respectivă.

Ca state situate în Europa. Româ
nia și Iugoslavia acordă o deosebită 
atenție problemelor acestui conti
nent. Exprimîndu-și satisfacția față 
de eforturile depuse de tot 
multe state europene pentru 
rea încordării internaționale, 
două părți au subliniat în 
convorbirilor că „pentru promovarea 
colaborării și securității în Europa 
are o importanță deosebită accepta
rea schimbărilor intervenite în dez
voltarea postbelică, asigurarea in
violabilității frontierelor stability 
după cel de-al doilea război mon-

mai 
«lăbi- 

cele 
cursul

Un marș al tineretului în 
semn de protest împotriva 
participării Olandei la Pactul 
Nord-Atlantic a început în orașul 
olandez Brunssum, unde se află car
tierul general al N.A.T.O. pentru zona 
centrală a Europei de vest. Marșul, 
care va dura trei zile, a fost organi
zat de Uniunea generală a tineretului 
din Olanda. în manifestele împărțite 
de organizatori se cere evacuarea 
cartierului general N.A.T.O. din O- 
landa, precum și înlăturarea de pe te
ritoriul acestei țări a focoaselor nu
cleare americane.

Peste 6 OOO de persoane au 
intrat în rîndurile Partidului Comu
nist Francez în cursul ultimelor două 
săptămîni, anunță în numărul său de 
sîmbătă ziarul „l’Humanitâ*.

cunoscute, 
candidatul 
proclamat 
al acestei

în

La 2 iunie, poporul bulgar cin
stește memoria poetului revoluționar 
Hristo Botev, care a căzut în luptă 
în această zi în 1876, și a tuturor 
eroilor care și-au dat viața pentru in
dependența țării în decursul anilor 
și în timpul celui de-al doi
lea război mondial. Cu acest pri
lej, sîmbătă seara în fața mausoleului 
lui Gheorghi Dimitrov din Sofia a 
avut loc un miting. Au participat 
conducători ai partidului și guvernu
lui bulgar.

Conferința 
cii din țările 
R.D. Germană, 
Danemarca, Polonia, U.R.S.S., Suedia 
și Norvegia, a început duminică la 
Mariehamn (Finlanda). Raportul prin
cipal intitulat „Pacea în țările baltice 
și securitatea europeană" a fost pre
zentat de cunoscutul activist al Parti
dului social-democrat finlandez, mi
nistrul industriei, Vaino Leskinen.

Ziua
Polonia
lui. Milioanele de agricultori 
sărbătorit ziua în cadrul unor frumoa
se manifestări cîmpenești, festivaluri 
de muzică populară, parăzi ale cos
tumelor naționale. Acest prilej a fost 
folosit pentru evocarea tradițiilor de 
luptă ale țăranilor polonezi de-a lun
gul istoriei, ca și pentru prezentarea 
unor succese ale agriculturii.

de 2 Iunie a marcat 
sărbătoarea populară a satu- 

și-au

partizanilor pă- 
baltice — Finlanda, 

R.F. a Germaniei,

Comisarul informațiilor din 
Senegal, Abdoulaye Diack, a de
clarat în cadrul unei conferințe de 
presă că 31 de lideri sindicali și 
membri ai conducerii sindicatelor din 
țară au fost arestați, iar alte 900 de 
persoane au fost interogate. Potrivit 
declarației comisarului informațiilor, 
„conducătorii sindicali se fac vinovați 
de a fi pregătit acțiuni în vederea 
preluării puterii în țară" .

în prezența primului minis
tru Harold Wilson, la Man
chester s-au deschis ceremoniile în
chinate sărbătoririi a 100 de ani de la 
înființarea sindicatelor britanice 
(T.U.C.). Primul congres T.U.C. a a- 
vut loc în acest oraș în 1868.

După trei săptămîni de 
la alegerile generale din 
Panama, menite să desem
neze pe noul președinte al 
țării și să renoveze com
ponența parlamentului, re
zultatele scrutinului au de
venit, în sfîrșit, 
Arnulfo Arias, 
opoziției, a fost 
oficial cîștigător
înverșunate bătălii electo
rale.

Agitate încă din faza 
preparativelor, alegerile au 
înlesnit, în “ ”
mare decît 
înțelegerea 
care mișcă 
panameză. După cum este 
cunoscut, în luna martie, 
fostul președinte, Marco 
Robles, a intrat în conflict 
acut cu opoziția parlamen
tară din pricina sprijinu
lui ostentativ — incluzînd 
utilizarea fondurilor pu
blice — acordat de el cam
paniei electorale a minis
trului de finanțe, David Sa
mudio, pe care îl prefera 
succesor în funcția supre
mă. Simțindu-se prejudi
ciată, opoziția, deținătoare 
a majorității parlamentare, 
l-a învinuit pe Robles de 
încălcarea constituției și, 
prin votul a 35 de deputați 
(din totalul de 53) a inva
lidat mandatul președinte
lui, investindu-1 pe fostul 
vicepreședinte în funcția 
de șef de stat. A intervenit 
însă comandantul gărzii na
ționale care, recurgînd la 
forță, a împiedicat accesul 
în palat al 
dinte. Timp 
săptămîni au 
președinți și 
de miniștri, 
militare au

măsură mai 
în alte ocazii, 

resorturilor 
viața politică

noului preșe- 
de mai multe 
funcționat doi 
două cabinete 
Dar unitățile 
redus ambele

guverne la un rol deco
rativ. Campania electorală 
— ai cărei principali pro
tagoniști au fost David Sa- 
mudio, reprezentînd coali
ția guvernamentală, și Ar- 
nulfo Arias, exponentul 
„uniunii naționale" (coali
ție a patru partide din o- 
poziție) — avea să se des
fășoare într-o ambianță din 
ce în ce mal încărcată.

instrumente ale unui pumn 
de familii oligarhice care 
fac și desfac acorduri po
litice, în funcție de inte
resele lor economice.

Desfacerea scrutinului a 
prilejuit spectacolul inedit, 
cînd fiecare din concuren- 
ții principali s-a declarat 
victorios, acuzîndu-și ad- ■ 
versarul de fraudă. Că 
frauda s-a practicat pe

întrucît agitația stîrnltă 
de pretențiile candidaților 
căpătase proporții îngrijo
rătoare, tribunalul electo
ral a trecut la „renumăra- 
rea" voturilor, deși nu s-au 
cunoscut nici rezultatele 
primei numărări. După 18 
zile, au fost anunțate re
zultatele „definitive". Arias, 
candidatul opoziției, are un 
avans de peste 40 de mii

CansawsSd
electoral11 panamez

CORESPONDENȚA DE LA VASILE OROS

Față de amploarea tul
burărilor și incidentelor, 
soldate cu cel puțin 17 
morți și cîteva zeci de ră
niți din ambele tabere, dis
putele referitoare la pro
gramele electorale au tre
cut cu totul pe planul al 
doilea. In fond, nici nu era 
vorba de existența unor 
platforme politice distincte. 
Marea majoritate a acestor 
grupări reprezintă de fapt

scară largă o afirmă deopo
trivă atît ziarele „El Mun
do" și „El Sol", care îl spri
jină pe Samudio, cît și „El 
Pais" și „El Dia", favora
bile lui Arias, cu deosebi
rea doar că fiecare din 
părți atribuie adversaru- 

. lui responsabilitatea delic
tului. La multe circum
scripții de vot, așa cum s-a 
anunțat, urnele au fost ră
pite.

de voturi față de adver
sarul său.

Indiferent de cîștigător, 
panamezii n-u se așteptau 
și nici nu se așteaptă de 
la acest „carnaval electo
ral", cum l-au numit zia
rele, la schimbări esențiale 
în ce privește solutiona
rea problemelor majore a- 
le tării, începînd cu cea a 
canalului Panama. Suvera
nitatea asupra canalului și

a zonei acestuia — o fîșie 
de pămînt însumînd 1432 
km pătrați — a constituit 
din totdeauna una din prin
cipalele revendicări ale ma
selor populare din această 
țară. Periodic au loc puter
nice mișcări de masă, dese
ori ajungîndu-se la eveni
mente tragice, ca în 1964, 
cînd trupele S.U.A. din in
teriorul zonei au deschis 
foc asupra demonstranților, 
ucigînd zeci de persoane.

în timpul gestiunii lui 
Robles, tratativele oficiale 
între S.U.A. și Panama s-au 
soldat cu concesii neînsem
nate din partea nord-ame- 
ricană care nu afectează 
în esență statutul de ocupa
ție a zonei și nici grosul 
profiturilor străine, realiza
te pe seama nesocotirii inte
reselor naționale panameze. 
Rezultatele tratativelor au 
provocat puternice nemul
țumiri în opinia publică. 
Dar în cursul campaniei 
electorale, ambii candidați 
au ocolit abil abordarea 
acestei probleme-cheie, 
mărginindu-se la promisi
uni vagi privind obținerea 
unor acorduri „mai echita
bile" cu S.U.A. La un mo
ment dat, Ariâs a admis 
necesitatea naționalizării 
canalului, dar pe parcurs 
a abandonat susținerea lo
zincii sub pretextul „lipsei 

, de condiții propice". El a 
precizat că, în cazul victo
riei, va căuta să „îmbunătă
țească" condiția de parte
ner a țării la tratativele cu 
S.U.A. Ceea ce înseamnă 
că revendicarea suverani
tății asupra zonei canalului 
va agita în continuare cu 
intensitate sporită viața po
litică panameză.

dial, precum și participarea pe bază 
de egalitate în drepturi la rezolva
rea problemelor continentului a tu
turor statelor europene, inclusiv 
cele două state germane". Ele consi
deră că în Interesul democratizării în 
continuare a relațiilor internaționale 
în Europa este necesară eliminarea 
barierelor economice, politice șl de 
altă natură pentru a se crea condi
țiile unei colaborări constructive în
tre state suverane șl egale în drep
turi. în ce le privește, România și 
Iugoslavia sprijină toate inițiativele 
îndreptate spre realizarea acestor 
scopuri. Totodată, conducătorii ce
lor două țări, anallzînd situația din 
Balcani, și-au reafirmat hotărîrea de 
a continua șl în viitor eforturile 
pentru dezvoltarea unor relații de 
bună vecinătate șl colaborare între 
popoarele și statele din această zonă.

în problema dezarmării, pronunțîn- 
du-se pentru un acord cu privire la 
dezarmarea generală, cele două părți 
și-au manifestat în același timp a- 
deziunea pentru întreprinderea șl a 
altor măsuri de natură să creeze con
diții favorabile rezolvării acestei pro
bleme și au subliniat importanța fie
cărui pas menit să împiedice disemi
narea armei nucleare. în acest sens, 
ele au salutat noile îmbunătățiri a- 
duse proiectului de tratat de neproli- 
ferare, declarînd că un acord în a- 
ceastă problemă, care ține seama de 
Interesele legitime ale statelor nenu
cleare, ar constitui o contribuție in 
direcția încetării cursei înarmărilor., 

în cursul convorbirilor a fost rea
firmat sprijinul ambelor țări față de 
năzuințele de progres economic și po
litic ale țărilor în curs de dezvoltare, 
a fost subliniată din nou necesitatea 
asigurării universalității O.N.U.

După cum se arată în Comunicatul 
comun, cele două părți au făcut un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele actuale ale mișcării comu
niste șl muncitorești internaționale 
și la colaborarea în continuare din
tre Partidul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din Iugoslavia. 
Exprimînd satisfacția față de evolu
ția pozitivă a relațiilor de colaborare 
dintre partidele noastre, cele două 
părți au relevat, pe un plan mal larg, 
că pozițiile lor cu privire la princi
piile și utilitatea colaborării bilate
rale ți multilaterale între partidele 
comuniste șl muncitorești sînt iden
tice sau apropiate. în același sens, ele 
au subliniat importanța colaborării 
bilaterale cît mai largi între partide, 
ca cea mal potrivită cale pentru o 
mal bună cunoaștere reciprocă, pen
tru depășirea deosebirilor de vederi 
și adîncirea colaborării.

Lumea contemporană, în plină 
transformare, reflectă puterea cres- 
cîndă de atracție a ideilor socialis
mului și democrației, întărirea for
țelor progresului de pretutindeni. 
Pornind de la aceste realități, cele 
două părți au evidențiat creșterea 
rolului și răspunderii istorice în evo
luția situației internaționale a , 
partidelor comuniste, mișcărilor de 
eliberare națională și altor for
țe democratice și progresiste și au 
subliniat necesitatea ca toate aceste 
forțe să acționeze în direcția reali
zării celei mai largi unități în lupta 
antiimperialistă. Ele au arătat im
portanța deosebită a aplicării con
secvente în raporturile dintre parti
dele comuniste și muncitorești a 
principiilor independenței șl egalită
ții în drepturi, internaționalismului 
proletar, respectării particularități
lor naționale, dezvoltării creatoare a 
teoriei și practicii socialiste.

Vizita în Iugoslavia a delegației 
de partid și de stat române se în
scrie în contextul relațiilor româno- 
iugoslave ca un moment de seamă 
ți ca o contribuție de preț la întă
rirea continuă a legăturilor frățești 
reciproce. Este neîndoielnic că aces
te legături multilaterale se vor dez
volta cu succes și în viitor. După 
cum s-a menționat în comuni
cat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a invitat pe tovarășul Iosip Broz 
Tito să facă o vizită în țara noastră, 
iar invitația a fost acceptată cu plă
cere.

Prietenia și colaborarea multilate
rală româno-iugoslavă vor înflori 
continuu, spre binele popoarelor 
noastre, sporind aportul lor la întă
rirea forțelor socialismului si păcii.

în paginile

presei iugoslave
Presa iugoslavă de duminică a re

zervat un spațiu însemnat publicării 
materialelor cu privire la încheierea 
vizitei delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Astfel, toate ziarele publică informa
ții despre încheierea convorbirilor 
oficiale, dineul oferit în cinstea oas
peților de președintele Tito, plecarea 
din Pola și sosirea la București, pre
cum șl fotografii cu aspecte de la 
convorbiri și plecare.

Ziarul „Borba" publică textul co
municatului sub titlul „Dezvoltarea 
multilaterală și permanentă a priete
niei dintre cele două țări", iar ziarul 
„Politika" sub titlul „Creșterea rolu
lui și importanței partidelor comu
niste și muncitorești sporește rolul 
lor istoric";
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