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Declanșată cu mal bine de un an 
In urmă, acțiunea de rentabilizare a 
activității întreprinderilor și a pro
duselor care se fabricau cu pierderi 
a mobilizat în județul nostru un 
mare număr de specialiști în dome
niul tehnic, economiști, cadre de 
conducere. Ca urmare, studiile între
prinse au dus la descoperirea unor 
importante rezerve care, folosite cu 
chibzuință, au contribuit la obține
rea acestui salt calitativ : numeroase 
întreprinderi care mal înainte lu
crau cu pierderi dau astăzi statului 
beneficii. Numai în 1967, pierderile 
planificate pe total județ au fost re
duse cu peste 27 milioane de lei. 
Rezultate mai bune în acest sens au 
consemnat întreprinderea minieră 
Comănești, Trustul de extracție Moi- 
nești, Combinatul chipțic Bofzești, 
fabrica -.Proletarul" Bacău și altele. 
Asemenea rezultate au fost posibile 
datorită fermității cu care s-au în
deplinit planurile de măsuri întoc
mite în scopul reducerii costurilor 
de fabricație, eliminării cheltuielilor 
neproductive și neeconomicoase, ri
dicării rentabilității la nivelul dotării 
tehnice, atingerii și depășirii unor 
capacități de producție proiectate.

Rentabilizarea nu s-a încheiat, 
însă, o dată cu sfîrșitul anului tre
cut. Ea se manifestă ca o preocupare 
de seamă și în cursul acestui an în 
toate întreprinderile din cadrul ju
dețului. Preîntîmpinînd tendința de 
a '«'a un caracter de campanie ac- 
ț> gW de rentabilizare, s-au ela
borat, în continuare, noi măsuri și 
studii, capabile să asigure valorifi
carea tuturor posibilităților și re
zervelor de care dispune fiecare u- 
nitate productivă în vederea redu
cerii pierderilor planificate. în a- 
cest sens, sînt firești rezultatele bune 
din perioada care a trecut din acest 
an, obținute de întreprinderile din 
județ. Astfel, la cele patru unități in
dustriale și două unități agricole, 
planificate pe total activitate cu pier
deri, s-a înregistrat o reducere a a- 
cpstora cu 3 920 000 lei, întreprinde
rea minieră Comănești, de exemplu, 
a depășit planul de beneficii cu 118 
la sută, Trustul de extracție Moi- 
nești a diminuat pierderile planifi
cate cu 2 305 000 lei, iar întreprinderea 
de valorificare a cerealelor. în lo
cul pierderilor planificate de 653 000 
lei, a realizat un beneficiu de 635 000 
lei. In ce privește întreprinderile 
care mal au unele sortimente ne
rentabile, ele au micșorat volumul 
pierderilor planificate cu 54.1 000 de 
lei. Printre acestea se numără Com
binatul chimic Borzești. I.F.A. Agăș. 
întreprinderile de gospodărie comu
nală din orașele Gh. Gheorghiu-De.i 
și Moinești.

Care au fost șl sînt, în continuare, 
direcțiile de acționare în vederea 
rentabilizării, reducerii și înlăturării 
definitive a pierderilor planificate ? 
Mai întîi, perfecționarea procedeelor

Cu deviza pionierească „Tot înainte I", înscrisă pe gazonul stadionului Republicii de trupurile a mii de pionieri, 
se încheie marea serbare cultural-artistică din Capitală (Foto : Gh. Vințiiă)
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tehnologice, a metodelor curente de 
producție. Pe această bază, între
prinderea minieră din Comănești, 
de care am mai amintit și care în 
toți cei aproape 20 de ani de acti
vitate a fost nerentabilă, a obținut 
beneficii. Acțiunea de rentabilizare, 
în cadrul organizării științifice a 
producției și a muncii, a oferit un 
larg cîmp de afirmare inițiativei și 
capacității specialiștilor și minerilor 
de aici. întregul colectiv a pornit 
ca un singur om să găsească noi 
rezerve de reducere a cheltuielilor 
de producție. S-a cercetat galerie cu 
galerie, întregul flux tehnologic, des- 
coperindu-se cu acest prilej destule 
anomalii, care nu erau altceva decît 
adevăratele cauze ale pierderilor 
planificate. Un exemplu : din cauza 
comodității sau rutinei, transportul 
cărbunelui de la silozul • central la 
termocentrala Comănești se făcea de 
ani de zile pe calea ferată și nu cu 
mijloace auto, cum ar fi fost mai e- 
conomic. în acest fel, întreprinderea 
pierdea anual aproape 300 000 de lei.

„Rezervele" de pierderi de genul 
exemplului amintit au constituit fie
care tema unul studiu de sine stătă
tor, fiind încredințate colectivelor spe
cial formate, care au definitivat, la 
fața locului, măsurile ce trebuie 
luate pentru înlăturarea tuturor ano
maliilor. Unul dintre aceste sudii, 
care și-a găsit aplicarea chiar în 
timpul efectuărilor, se referă la uti
lizarea timpului de lucru — o altă 
direcție de acționare în scopul ren
tabilizării, limitării și evitării pier
derilor planificate. în acest sens, 
fotografierea și cronometrarea ope
rațiilor de lucru au demonstrat că se 
iroseau. în medie pe fiecare munci
tor, 30 de minute pe zi. Si aceasta, 
datorită unor defecțiuni de organi
zare a aprovizionării frontului de 
lucru cu materialele necesare (lemn 
de mină, bolțari din beton, cheres
tea), evacuării producției și a aeraju- 
lui după pușcare. O dată cu depista
rea acestor impedimente, care frînau 
bunul mers al muncii în subteran, 
s-au luat măsuri pentru înlăturarea 
lor.

Sînt demne de prezentat aceste 
schimbări în bine, precum și efectele 
lor. Aprovizionarea cu materiale se 
face acum la vreme. în abataje, echi
pele își organizează munca în așa 
fel ca să evite ștrangulările, iar 
pentru eliminarea deficientelor în 
funcționarea utilajelor s-au întoc
mit grafice de reparații curente. 
Acum, brigăzile de mineri folo
sesc timnul exclusiv pentru produc
ție. Calculele arată că cele 30 de 
minute recuperate înseamnă, într-un 
an, circa II 000 de tone de cărbune 
extras și livrat în mod suplimentar 
economici naționale. De bună seamă 
efecte favorabile au generat și vor 
genera în continuare și celelalte mă
suri aplicate, mai ales în domeniul

(Continuare in pag. a Il-a)

Ziua pionierilor a prilejuit și in 
acest an emoționante manifestări 
ale voioșiei și bucuriei exprimate 
prin cîntece și jocuri, prin între
ceri sportive la serbările de sjirșit 
de an școlar in toate localitățile 
țării, expresie a recunoștinței ne
mărginite față de Partidul Comu
nist Român, care le-a deschis dru-

Vernisajul expoziției 
„Tinere speranțe"

In Capitală începerea marii ser
bări a fost precedată de vernisajul 
unei ample expoziții intitulată 
„Tinere speranțe", care înmănun
chează picturi, desene, fotografii 
artistice, creații folclorice, apara- 
taje și instalații tehnice, creații ale 
pionierilor și școlarilor din clasele 
i—Viii.

La festivitate au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, cu soția. Paul Niculescu-Mi- 
zil, Virgil Trofin, cu soția, Ilie Ver- 
deț. Maxim Berghianu, cu soția, 
Leonte Răutu, cu soția, Iosif Banc, 
cu soția, Mihai Gere, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Gheorghe Stoica.

Conducătorii de partid și de stat

Vizitînd expoziția „Tinere speranțe"

mul împlinirii aspirațiilor spre o 
viață fericită. Cu acest prilej, tine
rele vlăstare ale patriei și, alături 
de ei, zecile de mii de dascăli care 
le îndrumă zi de zi pașii, au înfăți
șat un sugestiv bilanț al rezultate
lor dobindite la învățătură, in 
cercurile pionierești, in activitatea 
extrașcolară.

au fost întîmpinați de tovarășii 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului. Ion Teoreanu, șei 
de secție la C.C. al P.C.R., Traian 
Pop, președintele Consiliului Na
țional al organizației pionierilor, 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte al 
Consiliului municipal București, 
Jean Livescu și Costin Nădejde, 
adjuncți ai ministrului învățămîn- 
tului, de alți reprezentanți ai or
ganizațiilor pionierești.

Un mare număr de pionieri au 
făcut o primire entuziastă condu
cătorilor de partid și de stat. In 
semn de dragoste nețărmurită față 
de partid, părintele iubit al tinere
tului. pionierii le-au oferit flori.

Se vizitează apoi expoziția.
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In această sală, care găzduiește 
prestigioase confruntări cu publi
cul ale unor artiști din țară și de 
peste hotare, mai mult de 300 de 
compoziții în creion, acuarelă, tem
pera, grafit și fotografii oferă un 
buchet, de imagini ale frumuseților 
patriei noastre, culese din orașe și 
sate, din școli, din familiile lor, din g 
locurile vizitate și îndrăgite de ■ 
copii. Ele stau mărturie fanteziei. | 
dragostei pentru frumos, atestă ta- I 
lente autentice, cu șansa de a urca | 
treptele marii arte. Exponatele au | 
fost selectate de un juriu formai g 
din personalități de prestigiu ale 
vieții noastre artistice din peste 
6 000 de lucrări, prezentate de pio
nieri și școlari în cadrul concursu
rilor organizate în cinstea Zilei 
pionierilor.

In sălile de la etajul expoziției 
conducătorii de partid și de stat se 
opresc în fața lucrărilor executate 
de tinerii artiști, care duc mai de
parte tradiția artei noastre popu
lare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat asistă la o demonstrație făcută I 
cu măiestrie la roata olarului de | 
elevul Ion Popa de la liceul din | 
Horezu. In mișcările lui îndemîna- | 
tice, în siguranța cu care mode- g 
lează lutul, se vede arta vestiților 
meșteri de la Horezu, transmisă din 
generație în generație. Alături de 
micul olar, un grup de școlărițe lu
crează frumoase covoare și carpete 
în motive populare românești. Este 
și aici o imagine vie a pasiunii cu 
care tînăra generație continuă fru
moasele tradiții ale meșterilor din 
popor.

Cu același interes a fost vizitat 
sectorul științei și tehnicii. Pio- | 
nieri și școlari din toată țara au n 
adunat aici cele mai izbutite rea- I 
lizări ale activității lor în diverse | 
domenii ale tehnicii.

Exponatele prezentate aici consti
tuie un adevărat arsenai de mașini 
și instalații construite după cele 
mai moderne principii ale științei 
și tehnicii : generatoare electrice, 
aparate de radio-emisie și recep
ție, stații de amplificare, metro- 
noame electronice, memoratoare 
morse, autocare acționate cu ajuto
rul celulelor fotoelectrice. roboți 
miniaturali, nave dirijate de la dis
tanță, cartinguri. funiculare, rache
te și instalații de lansare și altele. 
Toate acestea constituie rodul bo
gat al muncii asidue depuse de șco
lari, sub îndrumarea atentă, plină 
de grijă, a dascălilor lor, rezultatul 
numeroaselor ore petrecute în labo
ratoarele școlilor, la cercurile pio
nierești.

Prezentîndu-le conducătorilor de 
partid și de stat, pionierii își expri
mă profunda lor recunoștință față 
de Partidul Comunist Român, față 
de guvernul țării, care le-au creat

(Continuare în pag. a Il-a)

Vizita secretarului general 
al Mișcării Naționale-> ->

Secretarul general al Mișcării 
Naționale a Revoluției, președin
tele Republicii Congo, Alphonse 
Massamba-Debat, și persoanele o- 
fieiale congoleze au petrecut cea 
de-a 5-a zi a vizitei în țara noastră 
pe litoral.

Numeroși turiști români și străini 
aflați pe litoral au salutat priete
nește pe președintele Republicii 
Congo.

La amiază, primul secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Petre Ionescu, 
a oferit la Cazinoul din Constanța 
un dejun în onoarea președintelui 
Alphonse Massamba-Dăbat.

Au luat parte Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Tudor Jianu, direc
torul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe, Alexandru Tu- 
jon, ambasadorul României în Re

De 10 ori mai mult 
decît in 1948

La rafinăriile de petrol din 
tară — anul acesta au intrat în 
producție noi tipuri de uleiuri 
superioare, a căror eficientă 
economică anuală este estimată 
la circa 30 000 000 lei. In pre
zent, România produce de 10 ori 
mai multe uleiuri minerale decît 
in anul 1948. Această producție 
acoperă în întregime nevoile in
terne, creînd și disponibilități 
pentru export.

Industria românească de u- 
leiuri minerale a cunoscut în cel 
20 de ani de la naționalizare o 
deosebită dezvoltare. Au fost 
construite noi complexe pentru 
producerea uleiurilor la Telea- 
jen, Ploiești și Cîmpina, dotate 
cu linii tehnologice dintre cele 
mai moderne. Numai blocul de 
uleiuri din cadrul rafinăriei Te- 
leajen produce anual de două 
ori mai mult deoît întregul sec
tor al prelucrării țițeiului In 
1948.

Astăzi, uleiurile minerale ro
mânești sînt cunoscute șl solici
tate în peste 40 de țări ale lumii. 

(Agerpres)

CORESPONDENTA DIN HAVANA DE LA V. STAMATE

Numele localității Guanabo avea 
pină nu de mult în Cutia aceeași 
rezonanță ca cel al Eforiei la noi. 
Spun avea pentru că liniștita loca
litate balneară de pe țărmul Atlan
ticului, cu o plajă lungă de cițiva 
kilometri, s-a transformat de cîteva 
luni într-o promițătoare exploatare 
petrolieră. Această schimbare la față 
a trezit senzație. Acum, lumea s-a 
obișnuit. Nu se mai vorbește atît 
de plaja de la Guanabo, cît de petro
lul de la Guanabo.

Recent am făcut o vizită acolo și 
am rămas impresionat de rapiditatea 
cu care acest tihnit loc de odihnă se 
transformă într-un centru de ac
tivitate industrială. Noul decor te 
întîmpină chiar de pe faleză, unde 
turlele instalațiilor de foraj se 
întrec în înălțime cu palmierii regali. 
Zgomotul motoarelor de sute de cai 
putere care acționează aceste insta
lații. conductele de gaze așezate la 
marginea trotuarelor, autocisternele 
de 15 tone care așteaptă la rampa de 
încărcare, mirosul specific de hidro
carburi, stivele de țevărie metalică 
pentru foraj, panouri mari cu aver
tismentul de rigoare „No fumar 1“ 
care mă însoțesc la tot pasul, dar mai
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publica Congo, general-maior Ni
colae Negulescu, Petre Nicolaie, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Constanța al P.C.R , prima
rul municipiului, și alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid, 
de stat, ai organizațiilor de masă.

Au participat persoanele oficiale 
congoleze care îl însoțesc pe preșe
dintele Republicii Congo în vizita 
în țara noastră.

In timpul dejunului, tov. Petre 
Ionescu și președintele Alphonse 
Massamba-Dâbat au toastat pentru 
prietenia dintre poporul român și 
poporul congolez, pentru pace în 
lumea întreagă.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

In cursul serii, secretarul gene
ral al Mișcării Naționale a Revo
luției, președintele Republicii Con
go. Alphonse Massamba-Dăbat și 
ceilalți oaspeți congolezi s-au îna
poiat în Capitală.Modernizarea aeroportului

SUCEAVA. — S-au încheiat 
lucrările de modernizare a 
aeroportuhii Salcea. In cadrul 
lor au fost construite o pistă 
betonată, un bloc tehnic dotat 
cu aparatură modernă, aero- 
gară, stații de deservire. Atro- 
portul dispune de instalații de 
balizaj pentru protecția V jum- 
trolul navigației aeriene, fapt 
ce face posibilă activitatea de 
zbor atît ziua cit și noaptea. 
Prin modernizarea aeroportu
lui sucevean s-a creat posibi
litatea primirii avioanelor de 
mare capacitate fi transport.

Aeroportul Salcea a fost ra
cordat printr-o șosea asfaltată 
la drumul național, Botoșani, 
Suceava, Fălticeni, Bacău.

(Agerpres)

ales prezența a sute de oameni în 
salopete, cu căști metalice de pro
tecție, angrenați într-o muncă tita
nică de zi și noapte, mă fac să simt 
din plin atmosfera specifică pionie
ratului la schelele petroliere.

La marginea șantierului, într-o 
vilă pierdută printre bambuși și 
oleandri, se află sediul Direcției ex
ploatării petroliere. Alei fac cunoș
tință cu ing. Manuel Gutierez, mi
nistru adjunct al minelor, combus
tibilului și metalurgiei, cu Jose San
tos și Ricardo Pena, respectiv direc
torul și geologul șef. Interlocutorii 
mei, deosebit de amabili, mă pun 
imediat în temă.

— Știam, îmi spune directorul Jose 
Santos, că în țara noastră există pe
trol, dar nu-mi închipuiam că tocmai 
aici, pe această plajă, vom descoperi 
un mare zăcămînt. O anumită în
doială a domnit printre noi chiar 
și după erupția. în decembrie anul 
trecut, a puțului „Guanabo-1“. Ne 
întrebam dacă nu cumva este vorba 
de un fenomen izolat și nimic mal 
mult.

— Și la noi, la minister, adaugă 
tovarășul Manuel Gutierez, vestea a 
produs o mare satisfacție. Optimis
mul nostru era totuși ponderat de 
aceeași incertitudine : este doar o 
„pungă" sau e vorba de un adevărat 
zăcămînt ? Oricum însă, „Guanabo-1“ 
cu un debit zilnic de 80 de tone de 
țiței, era un indiciu prețios că și în 
partea de răsărit a Havanei există 
petrol, că acțiunea de forare trebuie 
continuată. Erupția în martie a puțu
lui „Guanabo-3“, cu o presiune dublă 
și un debit de 150 tone pe zi, ne-a 
confirmat existenta unui important 
zăcămînt. In prezent, efortul este 
concentrat aici, la Guanabo.

— Perspectivele sînt bune, inter
vine geologul șef, nu numai aici, dai 
și în restul țării. Prospecțiunile fă
cute cu treizeci de ani în urmă de 
societățile nord-americane și cele 
recente făcute de noi asupra struc
turii geologice a Cubei au dus 
la concluzia că între rocile ter
țiare și cele cretacice există hidro
carburi. Mai mult, puțurile din Ca- 
maguey și Caibarien, deși cu un 
debit redus fată de acestea din Gua
nabo, confirmă existenta unor ză
căminte petrolifere pe o vastă su
prafață a tării.

Tovarășii cubanezi mă invită să 
vizitez instalația de foraj a puțului 
„Guanabo-5“, una din cele patru in
stalații aflate în funcțiune și unde, 
după toate indiciile, se așteaptă o 
nouă erupție. Sus. pe platformă, în 
jurul mesei „rotative", sondorii 
urmăresc cu atenție mișcarea axului 
central la capătul căruia, în adîncul 
pămîntulul, sapa cu role sfredelește 
în rocă o nouă porțiune a drumului 
pină la comoara aurului negru.

(Continuare în pag. a IV-a)
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PREMIERESpectacole teatrale
CINEMATOGRAFICE

In această săptămînă, ca la fiecare 
sfîrșit de stagiune, alte colective ale 
teatrelor din provincie vor fi oaspeții 
Capitalei.

Teatrul din Constanța prezintă azi 
și miine, în sala Comedia a Teatrului 
Național, piesa cunoscutului scriitor 
american Lion Feuchtwanger „Dia
volul la Boston". Montat de regizo
rul Ion Maximilian, în scenografia 
lui Mihai Tofan, spectacolul reunește 
în distribuție pe Iancu Lucian, Io- 
landa Copăceanu-Mugur, Valeriu 
Săndulescu, Sandu Simionică, Emil 
Sassu, Anca Neculce-Maximilian, 
Costel Rădulescu, Emil Bîrlădeanu, 
Valentina Șambra.

Teatrul „Matei MIllo" din Timi
șoara se va înfățișa spectatorilor 
bucureșteni cu comedia lui Victor 
Ion Popa „Tache, Ianke și Cadîr". 
Regia spectacolului aparține lui Ion 
Maximilian, iar scenografia lui Horia 
Popescu. Turneul actorilor timișoreni 
marchează sărbătorirea a 25 de ani 
de teatru a artistului emerit Gheor- 
ghe Leahu, interpretul rolului Ianke. 
Din distribuție mai fac parte Ștefan 
Iordăchescu, Victor Odillo-Cimbru, 
Angela Costache, Mâriana Tudor 
Cercel, Viorel Iliescu, Gh. Stoian.

Trei colective ale Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale" vor juca în 
cursul acestei luni pe scenele a pes
te 25 de orașe din cuprinsul țării.

Astfel, pînă la 21 iunie, locui
torii din Buzău, Piatra Neamț, Bicaz, 
Tg. Neamț, Suceava, Vatra Dornei, 
Sighetul Marmației, Borșa, Vișeul de 
Sus, Năsăud, Bistrița, Cluj, Huedin, 
Turda, Zalău, vor putea vedea piesa 
„Jocul adevărului" de Sidonia Dră- 
gușanu.

De la 8 la 30 iunie pe scenele din 
Pitești, Craiova, Petroșani, Hune
doara, Deva, Timișoara, Arad, Ora
dea, Cluj, Huedin, Năsăud, Borșa,

Sighetul Marmației, Vatra Dornei, 
Suceava, Bacău, Piatra Neamț, cel 
de-al doilea colectiv va prezenta 
comedia lui Eugene Scribe „Regina 
de Na vara".

La Cluj, între 16 și 22 iunie se va 
juca tragedia shakespeariană „Romeo 
și Julleta".

Teatrul de Stat din Turda a pre
zentat ieri în premieră spectacolul 
„Barul aventurilor", parodie poli
țistă de Ștefan Berciu. Regia spec
tacolului e semnată de Constantin 
Leoveanu, iar scenografia de Vasile 
Jurje.

Agenda cinematografică a acestei 
săptămîni ne rezervă prilejul întîl- 
nirii cu două apreciate realizări ale 
cinematografiei franceze. Este vorba 
de Hiroshima, dragostea mea, copro
ducție franco-japoneză realizată de 
Alain Resnais, avînd ca interpreți 
principali pe Emmanuele Riva și Eiji 
Okada.

Domnișoarele din Rochefort, o pro
ducție cinemascop în culori, avîndu-1 
ca scenarist și regizor pe realizatorul 
„Umbrelelor din Cherbourg", Jaques 
Demy. Muzica filmului aparține

compozitorului Michel Legrand 
distribuția reunește o serie de actori 
binecunoscuți: Catherine Deneuve, 
Franțoise Dorleac, Danielle Darieux, 
George Chakiris, Gene Kelly, Michel 
Piccoli, Jacques Perrin.

Cea de a treia premieră a săptămî- 
nii este producția iugoslavă „Bomba 
de la ora 10 și 10" care evocă o pa
gină a luptei partizanilor iugoslavi 
împotriva hitleriștilor. Scenariul și 
regia aparțin lui Caslav Damjânovic. 
Din distribuție fac parte printre al
ții: Branko Plesa, George Mongo- 
mery, Rada Duricin, Rade Markovic.

• Filarmonica de stat Enescu" (la salamică a Palatului — ora 20) : Seară de cvartete. 
Interpretează cvartetul „Philharmonla".
• Opera română : Aida — 10.
• Teatrul de stat de operetă (la Sala Palatu
lui) : My fair lady — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Visul ; Lacuna ; 
Rochia — 18, Lungul drum al zilei către noapte 
— 20 (spectacole prezentate de Teatrul Național 
din Cluj).• Teatrul Giulești (tn sala Studio a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale") : Cînd aud cucul 
clntlnd — 20.
O Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" : Adam șl 
Eva la revistă — 20.

17,30 — Pentru noi, femeile. 18,00 — Actualitatea Industriala.
18.30 — Curs de limba franceză (lecția a 20-a). 19,00 — 
Lyceum — emisiune pentru tineret. Colegii noștri — laureațL
19.30 — Telejurnalul de seară. 19,30 — Buletinul meteorologic. 
Publicitate. 30,00 — Trepte spre viitor : împotriva Urnitelor — 
Film despre munca fizicienilor atomlștl români, realizat de 
Studioul de Televiziune. 30,30 — Ce-ațl dori să revedețl T
20.30 — Tele-unlversltatea : Istoria civilizațiilor — „Omul șl 
cultura neolitică” — Participă prof. dr. Radu Vulpe. 21,10 — 
Fotbal : Italia — R.S.F. Iugoslavia, rejucarea finalei cam
pionatului european. — Transmisiune de la Borna. 23,00 — 
Telejurnalul de noapte.

Sărbătorirea Ulei pionierilor

DE MUȘI»

a cărui va- 
repurtate în 
Franța, Po- 

* “ ",

(Urmare din pag. I)

ETNOGRAFIE
Prof. L DUNAJECZ cinemaIN AER LIBER

identitatea (titlul și, mai ales, au
torul lor). Cum vă explicați acest 
„incognito", edili al orașelor ?

Scend din filmul Hiroshima, dragostea mea

CALEIDOSCOP
jnaa

DE MlNTUIALÂ!
, Ateneul popular din Tătărași, 
, construcție monumentală ridicată
> cu ani în urmă de lucuitorii car-
> tierului ieșean, trece în prezent 
' printr-o perioadă critică. Clădirea 
’ a fost lăsată o vreme în părăsire,

astfel că prin 1964 tavanul s-a 
. prăbușit cu totul. în această stare, 
' Ateneul a fost transformat în iarna 
, anului 1965 în depozit de fructe. 
, S-au cerut însă fonduri și con-
> structorii grupului nr. 4 șantiere
> al Trustului de construcții Iași au 
1 trecut la executarea reparațiilor

capitale. Acum, după aproape 3 
/ ani și după cheltuirea a 500 000 
, lei, ei prezintă lucrările la recepție!.
> Numai că . beneficiarul — Comi-
> te tul de cultură și artă al munici- 
' piului Iași — ca și pompierii, au

obiecții: instalația hidrantă pentru 
, PCI nu corespunde, instalația de 
, lumină de deasupra ușilor de eva-
■ cuare lipsește, finisajul este de- 
' fectuos executat în multe locuri. 
‘ Ultimele termene acordate pen- 
J tru remedieri (de la 1 aprilie 
, la 1 mai și apoi la 15 mai a.c.) 
, nu se respectă. Mai mult, de la
■ 1 mai, pe șantier nu a mai venit nici 
’ un lucrător. Diversele foruri dis- 
’ cută dar încă nu s-a ajuns la nici 
; un rezultat.
, Aceasta fiind situația, locuitorii
> cartierului Tătărași își pun pe
> bună dreptate întrebarea : cînd se 
1 va pune capăt tărăgănărilor repa- 
’ rației Ateneului lor '!

100 DE ANI
Era la începutul anului 

După cum relatează revista 
milia", în ziua de 8 februarie, cu 
prilejul unei „serate cu perora- 
țiune și cîntări", în orașul Orăștie 
a avut loc prima manifestare co
rală românească. Cu timpul, prin 
entuziasmul și talentul amatorilor 
de muzică din localitate, se înfiin
țează „Reuniunea de Cîntări din 
Orăștie", a cărei asiduă activitate 
a fost răsplătită printre altele și 
cu „Medalia de aur" și „Diploma 
de onoare", ou prilejul festivităților 
inițiate de Societatea muzicală 
„Carmen", condusă de D. Chiriac. 
Au trecut 100 de ani. Corul din O- 
răștie, cu aceeași pasiune ca și în 
urmă cu un secol, duce mai departe 
frumoasa tradiție a înaintașilor săi. . 
în semn de prețuire pentru neîn
trerupta activitate corală româ
nească din această zonă a țării, ieri 
a avut loc aici sărbătorirea forma
ției centenare. Cu această ocazie, 
corul a fost decorat cu Ordinul 
„Meritul cultural" clasa a II-a, iar 
numeroși coriști și animatori 
primit ordine și medalii.

1868. 
„Fa-

în cadrul secției în aer liber a 
muzeului sătesc din comuna Să- 
liște, satul Galeș, județul Sibiu, s-a 
construit o " . ” ___ 1
„Mărginimea Sibiului", care a fost 
coborîtă din Crinț, munții Cibinu- >> 
lui, și are o vechime de peste 160 z> 
de ani. în interior, stina este dotată « 
cu ustensile necesare prelucrării << 
laptelui, preoum și cu numeroase \\ 
obiecte folosite de ciobani. Pentru >> 
viitor s-a prevăzut montarea unei >> 
case yechi de bîrne, lucfată irfisti- 
lui arhitecturii populare din co- >> 
muna Săliște, șl a unei colibe de ?? 
munte. 22

Cecilia HAȘEGANU <<

stină specifică zonei

LA MÎNJINA LUI

COSTACHENEGRI

Un colectiv prestigios, 
Ioare o atestă succesele 
turneele întreprinse în 
lonia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Canada, music-hall-ul din Moscova 
se află zilele acestea in țara noastră. 
După apariția lor pe scenele din 
Iași și Bacău, artiștii sovietici vor 
prezenta săptămîna aceasta, la Sala 
Palatului din Capitală, spectacolul „Q 
sută de zîmbete" care va alătura nu
mere muzicale — melodii de muzică 
ușoară și de jazz — cuplete, balet, a- 
crobație etc. în compania unor cu- 
noscuți interpreți ca I. Kobzan, A. 
Belov, Liudmila Gurcenko, a dirijo
rului V. Bubașevski, a grupului de 
balerini (maestrul de balet — N. Ho- 
flin) a comicilor, jonglerilor, acroba
ților sovietici, spectatorii bucureștenl 
vor petrece o seară agreabilă.

Turneul în țara noastră va conti
nua săptămîna viitoare pe litoral, la 
Constanța și Eforie Sud, unde va fi 
prezentat același spectacol.

Florian LUNGU

cele mai bune condiții pentru dez
voltarea și afirmarea talentului lor. 
Ei își manifestă dorința arzătoare 
de a se instrui multilateral și te
meinic pentru a deveni constructori 
de nădejde ai vieții noastre noi.

La încheierea vizitei în expoziția 
„Tinere speranțe", deschisă cu pri
lejul Zilei pionierilor, conducători
lor de partid și de stat li se oferă 
în dar casete conținînd culegeri de 
versuri ale poeților școlari. Chin
tesență a preocupărilor literare ale 
pionierilor, acestea se bucură de 
frumoase aprecieri din partea ca
drelor didactice, care stimulează 
activitatea scriitoricească a elevilor 
prin concursuri, simpozioane, prin 
editarea unor reviste în cadrul ce
naclurilor literare școlare. Nu
mai cu prilejul concursului de 
literatură din acest an, organizat 
de Consiliul Național al organiza
ției pionierilor, au sosit aproxima
tiv 2 400 de asemenea lucrări.

Invitați apoi de artistul poporu
lui Alexandru Ciucurencu, condu
cătorii de partid și de stat vlzitea-

ză expoziția națională de artă plas
tică a elevilor din licee, școli profe
sionale și tehnice deschisă într-o 
sală alăturată.

Consacrată închiderii anului de 
învățămînt, această tradițională 
manifestare artistică a celor mai 
talentați elevi în domeniul artelor 
plastice, organizată de Ministerul 
învățămîntului și Comitetul Cen
tral al U.T.C., reunește aproape 500 
de picturi, sculpturi, lucrări de artă 
grafică și grafică publicitară.

Ele au fost selecționate dintr-un 
mare număr de lucrări prezentate 
de elevi în diferite etape ale. con
cursului. Creațiile, un promițător 
început de drum, reflectă debutul 
formării artistice a multor tinere 
talente.

Conducătorii de partid și de stat 
au avut cuvinte de caldă apreciere 
și îndemn pentru arta plină de 
prospețime și vigoare a tinerei ge
nerații, pentru preocupările multi
laterale și creatoare ale școlarilor. 
La despărțire, pionierii și colegii lor 
mai mari i-au aplaudat cu entu
ziasm, mulțumindu-le pentru vizita 
făcută la expoziția lor.

Marea serbare cultural- 
sportivă din Capitală

ani, cînd va prinde viață visul lor 
de a deveni schimbul de nădejde 
al constructorilor de azi. De aceea, 
incă de pe acum își pregătesc vi
sul pentru zboruri temerare. In ne
număratele cercuri tehnice și prac
tice, miinile lor se deprind cu unel
tele, mintea și inima învață să res
pecte și să iubească munca, se lasă 
seduse de emoția emulației, de pa
siunea și neliniștea creației. Nu voi 
uita niciodată pe băiatul tnttlnit 
nu de mult la Palatul pionierilor 
și care, trăind o intensă bucurie, 
alerga de la maistru la colegi și 
de la aceștia la telefon ca să a- 
nunțe fi părinții că, lucrind, i-a 
apărut prima bătătură în palmă !„.

O repriză de gimnastică fi dans 
— într-o firească fi armonioasă îm
pletire — este intitulată „Copilăria 
fericită" fi aduce pe gazon fetița 
tn bluze albe și fuste albastre, pur- 
tlnd, unele, mingi roșii fi, altele 
umbreluțe colorate. Un joc zglobiu, 
fermecător prin neprevăzutul său. 
Iată, ca după o ploaie, răsărind 
ciuperci. Și iată, într-un popas la 
munte, opărind printre brazi zeci 
de corturi invitînd la odihnă. Și 
zeci de corăbii cu vislași plutind pe 
legănătoare valuri. Și un imens po
rumbel al păcii. Este momentul 
cînd, de pretutindeni din tribune, 
își iau zborul porumbei albi. Ați 
văzut vreodată ochii unui copil care 
eliberează o pasăre din colivie 7 
Ochii care o urmăresc apoi zburînd 
liberă, pierzindu-se £n depărtări 1 
Ce bucurie fără egal, ce superb 
sentiment de plenitudine!

Ultimul act al spectacolului: re
priza de dansuri „Azi la noi e săr
bătoare". Fetițe fi băieți imbrăcați 
în costume naționale, reprezentînd 
toate zonele folclorice importante 
ale țării, sfîrșesc un joc înfocat, de- 
senînd cu trupurile lor harta pa
triei, fluturînd eșarfe tricolore fi 
roșii două uriașe drapele — al Ro
mâniei și al P.C.R., scriind iniția
lele republicii și ale partidului iu
bit, urmate de' cuvintele devizei 
pionierești: „Tot înainte !".

Stadionul izbucnește în urale. A- 
plauzele se prelungesc. Generoși tn 
tot ceea ce fac, copiii nu se zgîr- 
cesc tocmai la aplauze.

★

în parcuri, case 
Palatul pionierilor, 
ziu, răsună cîntece 
tecele de iubire și recunoștință ale 
copiilor pentru generozitatea și no
blețea sentimentelor ce-i înconjoa- 
ră și-i cresc frumoși și demni '< 
nerăbdători să-și dovedească hST- 
nicia, confundînd propriul drum în 
viață cu cel al necontenitei înflo
riri a patriei. Pînă seara, tîrziu, la 
răsăritul stelelor, cînd focurile de 
tabără „călesc" cîntecele și le pre
fac în ecouri ale unei sărbători de 
neuitat

acțiuni pe care pionierii au dedi
cat-o primăverii acesteia: planta
rea a peste 1 200 000 de puieți!

„Grație fi avînt" este titlul Su
gestiv al altei reprize, in care un 
dans vaporos, antrenind o mie de 
pioniere cu eșarfe albastre, deapă
nă o poveste cu fete de împărați — 
cu cele mai fermecătoare fete ale.., 
împăraților de la uzinele „Republi
ca" sau „Grivița rofie"... Ca întreg 
spectacolul, și dansul acesta își a- 
propie un sens simbolic. El se vrea 
un strop din marea fantezie pe care 
plutește necontenit, grațios și avin- 
tat, nava artei pionierești. Să în
chidem o clipă ochii ți să develo
păm filmul atîtor manifestări ale 
copiilor care impun mișcarea, de la 
cea directă, plină de vitalitate a 
jocului popular, pînă la cea dis
cret metaforică a baletului.

Dansul următor se numește 
„Țara întreagă ca o floare" și pune 
din nou la încercare măiestria feti
țelor. De data aceasta, pionierele 
sînt îmbrăcate în alb, cu șorțulețe 
mlticolore, ducînd coșulețe de flori 
și formînd cu trupurile lor uriașe 
buchete. Flori sugerind grădinile 
vacanței, amintind drumețiile pe 
potecile de lumină și parfum ale 
verii.

E rîndul băieților. Ei susțin o re
priză de gimnastică simbolizînd 
viitorul. Copiii sînt costumați în sa
lopete. Așa cum vor arăta peste

De la primele ore ale dimineții, 
din toate sectoarele Capitalei, in- 
vadînd marile bulevarde, zeci de 
mii de pionieri (cifra mai aproape 
de adevăr : 35 000) se îndreaptă 
spre stadionul Republicii.

La ora 10, urale nesfîrșite străbat 
văzduhul, răspîndindu-se' în largi 
ecouri peste oraș : pionierii salută, 
cu entuziasmul minunat al tinereții 
lor, sosirea, Ia marea serbare, a con
ducătorilor partidului și statului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghț Maurer și ceilalți con
ducători-de partid și de stat sosiți 
aici după vizitarea expoziției „Ti
nere speranțe", răspund ou dra
goste manifestării pline de atașa
ment fierbinte a pionierilor față de 
partidul și statul nostru.

în timp ce 4 000 de pionieri se 
află aliniați pe iarba stadionului, 
se prezintă raportul. Un avîntat 
semnal dat de un numeros grup 
de trompeți anunță armonios că a 
sosit clipa deschiderii festivității 
cultural-sportive închinate Zilei 
pionierilor.

Este adus, de către o gardă de o- 
noare pășind solemn, și apoi este 
înălțat drapelul tricolor. întreg sta
dionul intonează „Trei culori", cîn- 
tecul care a înflăcărat atîtea gene
rații și pe care copiii de azi îl fac 
să răsune întru lauda frumuseții, 
bogăției și puterii patriei.

Președintele Consiliului Național 
al organizației pionierilor, Traian 
Pop, transmite tuturor pionierilor 
țării salutul organizației lor cu 
prilejul acestei frumoase sărbători.

Se desfășoară apoi pe gazonul 
stadionului o mare serbare cultu- 
ral-sportivă, pregătită de peste 
10 000 de pionieri și alcătuită din 
reprize și tablouri cu titluri su
gestive, în care sînt înfățișate cele 
mai variate aspecte ale vieții șco
lare, ale visurilor și preocupărilor 
tinerești. Le prezentăm în relatarea 
scriitorului Octav Pancu-Iași:

„Bună dimineața, primăvară". E 
un joc grațios la care iau parte cî
teva sute de fetițe tn costume roșii 
și băieți imbrăcați în alb, culori 
din împletirea cărora, la începutul 
primăverii, milioane de mărțișoare 
au vestit mamele și bunicile, învă
țătoarele și profesoarele, că dragos
tea ce le-o poartă copiii este aseme
nea anotimpului florilor, exuberan
tă, copleșitoare. Dansul, din ce in ce 
mai ritmic, stimulează memoria și 
aduce, desigur, celor prezenți ima
ginea rămasă intactă a splendidei

• Căderea Imperiului roman 
pentru ecran panoramic : PATRIA — 12,45; 16,30; 20.
• Domnișoarele din Rochefort : REPU
BLICA — 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
GRADINA DOINA — 20,30.
• Un dolar găurit ; LUCEAFĂRUL —
11,15; 13,30; 16,30; 13,45; 21, BUCU
REȘTI — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30, FEROVIAR
— 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15, (EXCELSIOR
— 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15,LMODERN—
11,15; 13,»: 16,15; 18,45; «,1S; f
0 Mumia intervine : CAPITOL — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină - ** “• Nebunul din laboratoruli rir. 4 
TIVAL — 11,15; 13,30; 16; 18,30; grădină — 20,30.O Hiroshima, dragostea mea; 
TRAL — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Un șoarece printre bărbați : CINE
MATECA — 10; 12; 14; 16,30.
• Bomba de la ora 10 șl 10 : VICTO
RIA — 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30,
GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.« EI Dorado : LUMINA — 11,15; 13,30; 
16; 16,30; 20,45, MUNCA — 14; 16;
18,15; 20,30.0 Program pentru copil : DOINA — 
9; 10.
0 Cum să furi un milion : DOINA — 
11,30; 15; 18; 20,30.
0 O fată fericită : UNION — 15,30; 18; 20,30.
0 Ce noapte, băieți !: GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.0 Ultima noapte a copilăriei : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 14; 16; 18; 20.0 Ea va ride: DACIA — 8,30—16,30 in 
continuare; 18,45; 21.0 Blestemul rubinului negru : BU-
ZEȘTI — 15,30; 18; la grădină — 20,30. e Praștia de aur : CRINGAȘI — 15,30; 
18; 20,30.0 Freddy, lovește tu întli ! : GRIVIȚA
— 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA
— 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pasărea timpurie : BUCEGI — 9—13 
în continuare; 16; 18,30; 21, la grădină
— 20,30, TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare; 18,15; la grădină — 20,30.0 Sfîntul la pindă : UNIREA — 16; 
18,15; la grădină — 20,30.0 Caut o nevastă s FLACARA — 15,30; 
18; 20,30.0 Balul de simbătă seara t VITAN — 
15,30; 18; 20,30.0 Statornicia rațiunii ; MIORIȚA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

Răzbunarea haiducilor șl Răpire» 
ecloarelor : POPULAR — 16; 19,30.

0 Oscar : AURORA — 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20,15; Ia grădină — 20,30, ARTA — 
11; 13; 15; 17,30; 19,45; la grădină — 20,30. 0 Capcana : MOȘILOR — 15,30; 18;
20,45; la grădină — 20,30.e zoltan Karpathy : VOLGA — 9,38— 
13,30 în continuare; 16,15; 18,30; 20,45.0 Asta-1 tot ce s-a Intlmplat: RA
HOVA — 15,30; 18; la grădină — 20,30. S Eddie Chapman, agent secret : PRO-

RESUL — 15,30; 18; 20,30.0 Cel șapte samurai : LIRA — 15; 18. 
0 O lume nebună, nebună, nebună : 
DRUMUL SĂRII — 16; 19,30.
o Răzbunarea haiducilor : GRADINA 
VITAN — 20,30.

• 20,30. 
: FES- 
31; la
CEN-

de cultură, Ia 
pînă seara, tîr- 
înaripate. Cîn-

La Mînjina, locul unde s-a năs
cut și a trăit mulți ani Costache 
Negri, unul dintre revoluționarii de 
seamă ai anului 1848, s-a deschis 
de curînd o casă memorială. Si
tuată la marginea satului, pe coa
ma unei pante domoale, casa, clă
dită într-un stil moldovenesc sim
plu, s-a păstrat întocmai ca acum 
un secol. în cele opt camere sînt 
expuse peste 2 500 de obiecte per
sonale, documente, manuscrise, 
scrisori și publicații ale vremii,' re
lief înd rolul lui Costache Negri în 
pregătirea revoluției din 1848. Ne
numărate alte exponate ne înfăți
șează activitatea sa diplomatică, le
găturile avute cu personalități de 
seamă ale timpului din țările ro
mâne și din străinătate.

Casa memorială Costache Negri 
de la Mînjina a prilejuit în aceste 
zile, cînd se aniversează 120 de 
ani de la revoluția din 1848, o serie 
de manifestări. Aici s-a desfășu
rat o sesiune de comunicări științi
fice, organizată de filiala Societății 
de științe istorice și filologice Ga
lați, o serbare cîmpenească în 
crîngul de lîngă casa memorială, 
întreceri ale artiștilor amatori și 
ale sportivilor din cuprinsul jude
țului Galați.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii”

ACUSTICON

STUDIOINCOGNITO

să-și dezvăluie

Monole CORCACI 
corespondentul „Scînteii

AL MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

au

A împodobirea orașelor ou noi și 
>$ valoroase statui este un fenomen 
>) deosebit de îmbucurător. Cu atit 
3 mai regretabil apare faptul că, deși 
>> au fost ridicate în urmă cu luni, 

statuia lui Mihai Eminescu din fața 
Ateneului Român din București și 
cea a lui Traian Grozăvescu din 
spatele Filarmonicii de Stat „Ba
natul" din Timișoara se înfățișea
ză trecătorilor fără a avea înscrise 
pe ele numele celor două persona
lități ale culturii noastre. Dacă 
statuia lui Eminescu poate fi re
cunoscută de către oricine din a- 
ceastă țară, nu se poate afirma a- 
celași lucru despre statuia lui 
Grozăvescu (nemaivorbind despre 
faptul că majoritatea covîrșitoane 
a turiștilor stăini nu au de unde 
să-i cunoască).

în plus, cele mai multe din lu
crările de artă monumentală recent 
amplasate în parcurile noastre re
fuză, de asemenea, i” .1

La cîteva luni după inaugurarea 
noului studio-de radio Cluj, în sala 
de concerte a avut loc vineri seara 
spectacolul inaugural cu public 
„Acusticon-studio" emisiune audio- 
scenică. Programul a cuprins un 
recital poetic Shakespeare și V. 
Voiculescu, un recital de lieduri 
din creațiile Iui Debussy și Ravel, 
recitări pe bandă de magnetofon din 
creația lui George Călinescu în in
terpretarea autorului, un monolog 
Aldo Nicolai, o scurtă piesă de 
D. Solomon, „Balada" de Ciprian 
Porumbescu executată la vioară și 
harpă. în holul studioului a fost 
organizată o expoziție de artă plas
tică asupra căreia s-a purtat o dis
cuție între creatori și reporteri, 
transmisă în direct. La reușita 
emisiunii și-au dat concursul ar
tiști de valoare ai scenelor clu
jene.

(Urmare din pag. I)

și transpor-mecanizării, încărcării . 
tulul cărbunelui in abataje.

Rezultate bune au obținut și alte 
întreprinderi dtn județ. Fabrica de 
zahăr Sascut, de pildă, a prevăzut 
să realizeze in acest an descărcarea 
mecanică Ia sfecla de zahăr, redu- 
cind astfel cheltuielile de însilozare 
cu aproape 4 milioane de lei. La 
Trustul de extracție Moinești, prin 
depășirea pQanului de gazolină cu 
5 000 de tone, îmbunătățirea utilizării 
timpului de lucru al muncitorilor de 
la atelierele de reparații și înlocuirea 
deparafinării manuale cu cea 
nică, se va obține în acest an 
nomie de aproape 7 milioane 
Succesele acestea — asupra 
m-am oprit mai mult — vin să a- 
teste tenacitatea cu care colectivele 
și conducerile întreprinderilor res
pective. organele și organizațiile de 
partid, unele ministere de resort au 
fructificat resursele rentabilizării. 
Ele dau, însă, și o imagine a com
plexității și -amploarei acțiunii de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, inițiată de conducerea 
partidului și statului, generînd tot
odată concluzii și învățăminte te-

meca- 
o ©co
de lei. 
cărora

Manifestări în țară
Prin telefon de Ia corespondenții noștri

Pretutindeni în tară, _la orașe si 
în sate, sărbătorirea 
rilor" a prilejuit o 
vărsare de tinerețe 
cîntec și joc.

La Iași, pionierii 
ziua lor printr-o manifestare orga
nizată în piața Unirii. Pe mozaicul 
care reprezintă legendara descăle
care a lui Dragoș Vodă și în jurul 
statuii lui Alex. Ioan Cuza, grupuri 
de pionieri au susținut un bogat pro
gram artistic. Pe stadionul orășenesc 
din Cluj, peste 3 000 de copii au e- 
xecutat montajele „Recreație In pă
dure", „Joc și muncă". „Copilărie 
fericită", „Dansuri populare". Cel 
mai emoționant punct al programu
lui l-a constituit tabloul final : pio
nierii au format cu trupurile lor 
conturul României înscriind în mij
loc inițialele partidului. în muni
cipiul Tg. Mureș, pe stadionul „23 
August", zece mii de pionieri si șco
lari — români, maghiari și germani 
— au sărbătorit laolaltă zîua lor.

„Zilei pionie- 
entuziastă re- 
și voioșie, do

au sărbătorit

Rentabilizarea întreprinderilor
meinice. în acest sens, apar, în ade
vărata lor lumină, practicile consem
nate anul acesta în unele dintre în
treprinderile județului — cînd pre
ocupările pentru valorificarea con
tinuă, mai susținută, a rezervelor in
terne, care să contribuie la creș
terea eficienței economice, se lovesc 
de poziția greu de înțeles a unora 
dintre factorii interesați, cu respon
sabilități clare în domeniul renta
bilizării, din anumite ministere de 
resort.

Cazurile din acest an sînt edifica
toare. Fabrica de hîrtie și celuloză 
Letea-Bacău este planificată să re
ducă pierderile cu peste două mili
oane de lei. In primul trimestru, ca 
urmare a acțiunii de rentabilizare, 
pierderile au fost diminuate cu aproa
pe 600 000 de lei. Recuperările puteau 
fi însă mult mai mari dacă forul tu
telar sprijinea acțiunea, mobilizînd co
lectivul și conducerea întreprinderii 
la muncă asiduă încă din primele 
zile ale anului. Or, prin circulara

nr. 29 din 16 martie a.c. Ministerul 
Industriei Chimice a obligat între
prinderea să diminueze pierderile 
planificate numai incepind din... tri
mestrul al Il-lea al anului. Firește, 
o asemenea poziție din partea orga
nului tutelar nu poate facilita pune
rea în valoare a rezervelor interne 
de rentabilizare.

Un alt procedeu care frînează ini
țiativa colectivelor și conducerilor 
de întreprinderi în depistarea cauze
lor reale ale pierderilor planificate 
îl constituie rentabilizarea prin ma
jorarea preturilor de vînzare. In a- 
cest domeniu, tot la Fabrica Letea. 
prețul de vînzare la varul achizi
ționat a fost majorat cu 135 000 lei, 
iar printr-un ordin al Ministerului 
Economiei Forestiere s-a dispus ma
jorarea prețului de vînzare la rămă
șițe de celuloză de la 238 de lei la 
258 de lei tona. Considerăm că a- 
ceasta nu este măsura cea mai indi-

cată, deoarece în fieoare unitate 
există mari posibilități de eliminare 
a unor cheltuieli neproductive și 
neeconomieoase, de ridicare a cali
tății produselor, de reducere a chel
tuielilor materiale în totalul prețului 
de cost. Bine ar fi ca această renta
bilizare prin „jocul" prețurilor să 
fie temeinic analizată, formullndu-se 
uu punct de vedere realist, unitar, 
care să nu mușamalizeze neajunsu
rile, sau să le prelungească existența 
in detrimentul economiei naționale.

După părerea noastră, nu pot fi 
admise cazurile de rezolvare unila
terală a problemelor de rentabili
zare. Vorbeam de întreprinderea mi
nieră Comănești, principalul furni
zor de cărbune pentru termocentrala 
din aceeași localitate. Potrivit unor 
calcule (nu știm cît de fundamentate). 
Ministerul Energiei Electrice preco
nizează reducerea activității termo
centralei, sub motivul că ^consumul

specific de combustibil convențional 
este ridicat în raport cu altele ce 
s-au construit în țară". în aiceste con
diții, ar urma ca termocentrala Co
mănești să treacă în conservare sau 
să acopere numai necesitățile de vîrf. 
Trebuie spus însă că ministerul a- 
mintit n-a făcut tot ce era posibil 
pentru a se asigura un regim optim 
de exploatare a cazanelor termocen
tralei, pentru modernizarea acestora, 
astfel îneît funcționarea lor să de
vină cît mai eficientă. Mai mult, 
prin aplicarea acestei soluții arbi
trare, întreprinderea minieră din Co
mănești — care de la circa 18 mili
oane de lei dotații de la buget, anul 
acesta a dat beneficii — ar deveni 
din nou nerentabilă. Ea ar fi obli
gată să transporte întreaga canti
tate de cărbune la distante mult mai 
mari, consemnînd în fiecare an o 
pierdere de circa trei milioane lei.

Pentru creșterea randamentului 
termocentralei șl reducerea consu
mului specific, comisia economică a

Comitetului județean Bacău al 
P.C.R. a propus de mai multe ari so
luția montării unui grup energetic 
de capacitate corespunzătoare, care 
să ducă la consumul integral, pe 
plan local, a întregii producții de căr
bune a întreprinderii și astfel să 
se soluționeze, în mod unitar, pro
blema rentabilității. Nu s-a mani
festat Insă înțelegerea cuvenită din 
partea ministerului amintit. De aceea 
invităm conducerea forului de re
sort să țină mai mult sema de păre
rile specialiștilor noștri. Se impune, 
de asemenea, ca ministerele econo
mice să nu considere că misiunea 
lor s-a terminat o dată cu întocmi
rea planurilor de măsuri în între
prinderi. Astfel, la Fabrica de hîrtie 
și celuloză Letea din Bacău, deșt 
prin planul întocmit în 1967 s-au pre
văzut 5 măsuri care urmau să fie 
realizate cu sprijinul direcției gene
rale din minister, nu s-a primit nici 
pînă acum un răspuns asupra mo
dului de aplicare a acestora.

Considerăm că organele tutelare 
ale întreprinderilor trebuie să acțio
neze în mai strînsă legătură cu noi, 
pe plan local, cu cadrele de specia
litate — In vederea lichidării cît mal 
urgente a pierderilor planificate, a 
creșterii în continuare a eficienței 
activității economico.

După-amlază, la Platoul Corneștî, loe 
preferat de agrement, s-a desfășu
rat un alt program cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor, prezen
tat de ansamblul de cîntece și dan
suri al pionierilor, care a împlinit 
10 ani de existență, de cele mai bune 
formații artistice din școli, cuprin- 
zînd coruri, recitări, dansuri și cîn
tece populare românești și ale na
ționalităților conlocuitoare de pe a- 
ceste meleaguri.

„Copiii — floarea țării" — acesta 
a fost simbolul sub care pionierii din 
municipiul Alba Iulia au sărbătorit 
simbătă și duminică ziua tradițională 
a cravatelor roșii. La Pitești, progra
mul activităților festive a atras pesta 
zece mii de pionieri. Pe stadionul 
sportiv de deasupra cunoscutului 
parc Trivale a avut loc spectacolul 
cultural-sportlv „Sintem zorii noi", 
prezentat de ansamblul reunit al for
mațiilor de gimnastică și dansuri al 
școlilor generale din Pitești. După- 
amlază, în grădina de vară a tea
trului s-a prezentat spectacolul festiv 
„Pionierii — mîndria țării", susținut 
de cele mal bune formații artistica 
ale pionierilor din județul Argeș.

Pe plaiurile maramureșene sărbă
toarea a început încă din cursul 
după-amiezil de sîmbătă. în dimi
neața zilei de duminică, piața din 
fata Comitetului județean de partid 
Maramureș a fost locul de întîlnire 
a peste 5 000 de pionieri. Manifes
tări de acest fel au avut loc in toa
te orașele si comunele județului, la 
ele participînd peste 30 000 de pio
nieri și școlari.

în numeroase județe, pionierii ati 
adus prin manifestările sărbătorești 
un omagiu celor care s-au jertfit 
pentru patrie, luptătorilor pentru 
dreptate socială și libertate naționa
lă. Ziua pionierilor a fost sărbăto
rită de tinerii din împrejurimi în 
Cîmpia Padeșulul, la gorunul lui Ho- 
ria si la mormîntul lui Avram Ian- 
cu de la Tebea. Pionierii din loca
litatea Istorică Sarmizegetusa au 
prezentat pe platoul amfiteatrului 
roman un montaj literar, muzical »i 
coregrafic.

Programul sărbătoresc al „Zilei 
pionierilor" s-a încheiat în multe 
locuri cu focuri de tabără și carna
valuri pionierești. într-o poiană din 
pădurea de pe dealul Repedea de 
lîngă Iași, participanțil la focul de 
tabără au urmărit dramatizarea cu
noscutei povestiri a lui Mihail Sado- 
veanu „Dumbrava minunată". în 
portul turistic Tomis au avut loc w» 
foc de tabără si un carnaval pa apă.
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Cronica zilei

FOTBAL: Titlul de campion 
a fost cucerit de echipa Steaua

Formafia Steaua București. Căpitanul echipei : Gheorghe Constantin, maestru emerit al sportului. Antrenori : Ște
fan Covaci și Ștefan Onisie Foto : M. Cioo

SCURT ISTORIC
Echipa de fotbal a clubului Steaua în decursul ce

lor 21 de ani de existentă cucerește titlul national 
pentru a șaptea oară. Ea se apropie astfel de „re
cordul" definut de „Venus" cu 8 victorii. In istoria 
campionatului au mai cîștigat titlul suprem urmă
toarele echipe : „Chinezul" Timișoara de 6 ori (con
secutiv !), Dinamo București — 5, U.T.A. — 4, Ri- 
pensia Timișoara și Petrolul Ploiești — 3, Unirea 
Tricolor și Colentina (ambele din București) — 2. 
Cite o singură dată titlul a revenit, în ordinea ani
lor, echipelor : Olimpia Buc., U.F.C. Ploiești, R. A. 
Buc., Prahova Ploiești, Col(ea Brașov, Juventus 
Buc., S. S. U. Reșița, I. C. O. Oradea, Rapid 
București.

EROII BARAJULUI
Progresul București și Steagul roșu Brașov n-au 

putut să evite locurile 13 și 14 care deobicei în
semnau retrogradarea sigură în divizia „B“. Dar în 
acest sfîrșit de campionat, celor două codașe li se 
oferă o șansă în plus spre a se menține în prima 
categorie : barajul ! împreună cu Politehnica Galați 
și Crișul Oradea, ele vor disputa un turneu în 
„patru", primele două clasate cîștigînd dreptul de 
participare la viitoarea ediție a campionatului di
viziei „A". Turneul se va desfășura la Timisoara 
începind cu data de 21 iunie.

„0 întrecere de valoare înaltă11
Interviu cu P. CIȘMI69U despre „Internaționalele" de tir

țintași- răspuns la

O vreme splendidă a 
favorizat, timp de trei 
zile, străduințele și... 
performanțele 
lor din 14 țări, reuniți
Ia startul ediției din 
acest an a campiona
telor internaționale de 
ti.- ale României.

Ultima probă, găzdui
tă ieri pe poligonul 
Tunari — pistolul eli
minatoriu sau așa-nu- 
mitul „duel românesc" 
— spectaculoasă și dra
matică, a fost corolarul 
întrecerilor. Cu mici 
excepții, la această pro
bă s-a aliniat elita 
mondială a trăgători
lor de pistol. Victoria, 
o victorie obținută cu 
prețul unor eforturi ti
tanice, a revenit polo
nezului Zapedzki — o 
adevărată „mașină de 
perforat decari" — în
vingător asupra com
patriotului nostru M. 
Roșea cu 1 p (!) în ba
raj, după ce la sfîrșitul 
celor 30 de focuri re
gulamentare se aflțru 
la egalitate cu 295 p. 
Și campionul mondial. 
V. Atanasiu, clasat al 
treilea, a avut o com
portare bună. El a fost 
învins doar de același 
Zapedzki tot cu 1 p di
ferență.

Proba de armă stan
dard 3x20 focuri a fost 
cîștigată de Klingner 
din R.F. a Germaniei 
cu 5T7 p, un specialist 
al genului. Tînărul Ște
fan Caban l-a secon
dat, cu 573 p, dovedin- 
du-se constant de la un 
concurs la altul. Din
tre componenții repre
zentativei ungare — 
campioană olimpică la 
această probă — cel 
mai bine s-a clasat 
Petrovacz E. cu 572 p, 
ocupantul locului trei.

La sfîrșitul întrecerilor 
antrenorul federal, ing. 
Petre Clșmigiu, a 

cîteva în
trebări legate de des
fășurarea campionate
lor.

— Cum apreciați 
actualele campionate 
prin prisma valorii 
concurenților pre- 
zenți?
— Au lipsit doar 

trăgătorii de pușcă din 
S.U.A., Finlanda ți 
pistolarii japonezi pen
tru ca acest puternic 
concurs preolimpic să 
nu se transforme într-o 
adevărată repetiție ge
nerală a J.O. Echipa 
Uniunii Sovietice — 
multiplă campioană o- 
limpică și mondială — a 
deplasat loturi comple
te;' de asemenea, re
prezentanții tirului
din R. P. Unga
ră, Italia, Spania și 
Iugoslavia (campioană 
europeană pe echipe la 
pușcă) au prezentat 
garnituri complete.

— Valoarea per
formanțelor obținute 
cu acest prilej poate 
fi considerată satis
făcătoare pentru ma
rile confruntări mon
diale?
— La „Internaționa

lele" României 8-au câș
tigat unele pr.obe cu re
zultate mâi bune chiar 
decît la J.O. și la ul
timele C.M. La pistol 
viteză zece concurenți 
au trecut de granița ce
lor 590 p, iar câștigă
torul a depășit cu 1 p 
recordul mondial. La 
armă liberă calibru re
dus — poziția culcat, 
rezultatul românului 
Gheorghe Sicorschl — 
598 p — egalează re
cordul mondial. Celelal
te performanțe se si
tuează și ele în veci

nătatea „marilor cifre". 
Caban (România) cu 
375 p la armă liberă 
3x40 f, poziția în pi
cioare, la 1 p de recor
dul lumii ; Klingner 
(R. F. a Germaniei) cu 
394 p, la aceeași pro
bă, poziția genunchi, 
depășește cu 3 p cea 
mal bună performanță 
mondială, iar la pistol 
precizie rezultatul de 
563 p (Egreșin Anato- 
lie — U.R.S.S.) este su
perior ' recordului o- 
limpic.

Aceste performanțe 
vin să întărească apre
cierile referitoare la 
valoarea concurenților.

— Ce a fost carac
teristic comportării 
„olimpicilor" noștri? 
— Fără a se distin

ge prin multe titluri 
clștigaite, afirm totuși 
că pentru actualul sta
diu de pregătire rezul
tatele sînt mulțumitoa
re. Pistolarii Roșea, 
Atanasiu și Tripșa au o 
valoare bine conturată 
pe care și-au redove- 
dit-o. Trăgătorii cu 
arma si-au sporit numă
rul candidaților pen
tru un loc în echipa o- 
lhnpică. Consacraților 
Vasil eseu* Șandor și 
Rotaru (care deși mai 
slab în acest concurs 
a realizat recent un nou 
record în R.D.G.) li 
s-au alăturat Ștefan 
Caban, Ion Olărescu șl 
Gheorghe Sicorschi (cîș- 
tigător la armă liberă 
G0 f). Rămîne, așadar, 
ca viitoarele verificări, 
concursurile din R.P.U., 
din R. F. a Germaniei, 
campionatele țării și fi
rește Olimpiada să con
firme munca depusă și 
desigur speranțele noas
tre.

Dan ILIESCU

Danemarca
Delegația Partidului Comunist 

din Danemarca, condusă de tova
rășul Aksel Spottag, membru al 
C.C. al P.C. din Danemarca, care, 
Ia invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită în țara noastră, a fost pri
mită la Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, unde a avut o discuție cu 
tovarășul loan Cotoț, membru al 
C.C. al P.C.R., secretar ai Consi
liului Central al U.G.S.R.

Continuîndu-și vizita în Capita
lă și în țară, delegația a vizitat în
treprinderea agricolă de stat „30 
Decembrie", cartiere noi de locuin
țe din Capitală.

Deplasîndu-sse în județul Ar
geș, delegația a vizitat Hidrocen
trala de pe Argeș, șantiere de con
strucții din orașul Pitești, monu
mente istorice de la Curtea de 
Argeș. Delegația P.C. din Dane
marca a avut convorbiri la comi
tetul județean de partid cu tovară
șul Petre Duminică, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., președintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular ju
dețean provizoriu Argeș, și cu alți 
membri ai conducerii organelor lo
cale de partid și de stat.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de li, 12 și 13 iunie. In țară : 
vreme ușor instabilă în jumăta
tea de nord-est a țării, unde ce
rul va fi variabil și vor cădea 
averse locale, însoțite de des
cărcări electrice, mai ales la 
începutul intervalului. In rest, 
vremea va fi în general fru
moasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul va sufla potrivit, predo- 
minind din sectorul nordic. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, iar 
maximele între 20 ți 30 de gra
de. In București : vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

In cîteva rînduri

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
MINISTRULUI AGRICULTURII 

OLANDEI

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala ministrul agriculturii Olandei, 
Pierre Lardinois, și specialiștii care 
l-au însoțit în vizita pe care a fă
cut-o în România, la invitația pre
ședintelui Consiliului Superior al A- 
griculturii. Pe aeroport, ministrul olan
dez a fost salutat de Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, membri ai conducerii 
consiliului, precum și de Joost B. 
Haverkorn van Rijsewijk, ambasado
rul Olandei la București, și mem
bri ai ambasadei.

PLECAREA DEFINITIVA 
A AMBASADORULUI 

INDONEZIEI DIN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Duminică, 9 iunie a.c., a părăsit de
finitiv țara noastră Sambas Atmadina- 
ta, ambsador extraordinar și plenipo
tențiar al Indoneziei în Republic» 
Socialistă România.

★

Duminică după-amiază a părăsit Ca
pitala o delegație de specialiști din 
economia forestieră condusă de Mihai 
Stider, ministrul economiei forestiere, 
care, la invitația ministrului resur
selor naturale din Iran, Nasser Go- 
lesorkhi, va face o vizită în această 
țară. Membrii delegației vor vizita u- 
nele obiective industriale și vor purta 
discuții privind dezvoltarea colaboră
rii și cooperarea economică și tehni
că în domeniul economiei forestiere. 
Printre persoanele oficiale aflate pe 
aeroport, la plecare, se afla și amba
sadorul Iranului la București, Soltan 
H. V. Sanandaji.

★

Ministrul învățămîntului, acad. Ște
fan Bălan, s-a înapoiat duminică 
seara din vizitele documentare fă
cute în Chile și Uruguay. Printre per
soanele oficiale aflate la sosire, pe ae
roportul Băneasa, se aflau reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Invățămîn- 
tului, precum și însărcinații cu afaceri 
ad-interim al Republicii Chile și al Re
publicii Orientale a Uruguayului.

★

Duminică la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație de specialiști fran
cezi, condusă de Y. Coic, șeful de
partamentului de fiziologie vegetală a 
institutului de cercetări agronomice, 
care va participa la colocviul ro- 
mâno-francez pe tema „Fertilitatea 
solurilor și nutriția plantelor" ce va a- 
vea loc în București între 10 și 15 
iunie.

★

ACOLO UNDE S-A DECIS CAMPIONUL
LA PLOIEȘTI •.

Steaua - Petrolul 3-1
PLOIEȘTI (prin telefon). — Ieri, 

pină la ora începerii meciului, în 
tribunele stadionului din Ploiești su
poziții de tot felul: „Steaua de
vine campioană numai dacă învinge 
pe Petrolul"; „Un meci nul la Plo
iești și bineînțeles victoria pitește- 
nilor in fața Progresului ar însemna 
că echipa lui Dobrin devine cam
pioană a țării"; „Și dinamoviștii 
bucureșteni păstrează unele șanse 
iși titlu: dacă și Steaua și F.C. Ar- 
■geș pierd la scor, iar ei înving pe 
clujeni, de asemenea, la mare di
ferență..." (și cu clasamentul în față 
încep calcule).

Acest mult disputat, mult comen
tat și controversat campionat și-a 
amînat deznodămîntul pentru ultima 
sa etapă, iar Federația de fotbal s-a 
văzut în imposibilitatea de a decide 
unde, pe ce stadion să ducă cupa și 
tricourile de campion: la Ploiești 
(pentru Steaua), la București (pen
tru F.C. Argeș) sau... la Cluj (pen
tru Dinamo).

Marea — dar nu și singura... dile
mă a F.R.F. și-a găsit la această oră 
rezolvarea : Steaua a cîștigat meciul 
de la Ploiești și deci a devenit pen
tru a 7-a oară campioană republi
cană.

Dificil, chiar extrem de dificil a- 
cest ultim și hotărîtor examen pen
tru Steaua. Fotbaliștii ploieșteni 
și-au vîndut foarte scump pielea ! 
Aproape două treimi din meci echi
pele au fost de forțe sensibil egale : 
scorul pe tabela de marcaj arăta de 
altfel 1—1, prin golurile înscrise în 
același minut (13) de Voinea și,, res
pectiv, de Grozea, Comparativ cu 
Steaua, Petrolul s-a arătat la început 
mai hotărîtă în ofensivă. Dridea și 
Grozea au stat pătrunși adine spre 
poarta lui Haidu. Apărarea bucureș- 
tenilor însă, cu un adevărat „înger 
păzitor" în persoana lui D. Nicolae 
(printre cei mai buni de pe teren), a 
rezolvat pînă la urmă cu succes to
tul. Fotbaliștii bucureșteni au trecut 
în această partidă prin serioase e- 
moții și datorită unei tactici de joc 
nepotrivite pentru miza partidei : 
înaintarea — în formula Pantea, 
Constantin, D. Popescu, Voinea — 
a întîrziat oarecum jocul în ofensi
vă. Și, consecință firească, Steaua nu 
a fost periculoasă în atac deloc în 
prima repriză. încercări de contra
atac au existat ce e drept, dar pen
tru poarta lui M. lonescu, un adevă
rat pericol a fost doar în minutul 13 :

CLASAMENT FINAL
Steaua 26 14 7 X « 26 35
F.C. Argeș 20 14 5 7 40 23 33
Dinamo Bue. 28 13 5 6 34 31 31
U.T.A. 26 11 4 11 25 24 28
Petrolul 26 12 2 12 27 29 26
Dinamo Baciu 28 12 2 12 33 38 28
Farul 26 10 5 11 37 32 25
Jiul 25 11 3 12 M 38 25
Rapid 26 10 5 11 32 33 25
„U” Cluj 36 10 5 11 36 37 25
„U” Craiova 26 11 1 14 28 31 23
A.S.A. Tg. M. 20 7 8 11 28 41 22
Progresul 26 6 9 11 23 31 21
Steagul roșu 36 8 5 13 Vi 32 21

Celelalte rezultate ale
ultimei etape:

TG. MUREȘ ; A.S.A. __ Stea-
gul roșu 2—0 (2—0).ARAD : U.T.A. — Jiul 2—1
(1—0).CLUJ: „U“ — Dlnamo Bucu-
rest! 5-0 (2—0)

BACĂU : Dlnamo — Farul 4—1
(1-0).BUCUREȘTI î Rapid — ,.u” Cra-
Iova 1—0 (1—0).

Voinea,..pătrunsJșingift:.:în. ,căw4i„.,.ș.. . 
fost prins de picior’ de pOrtânir plo
ieștean și deci ...penalti pentru 
Steaua ! Tot Voinea execută și în
scrie.

Pauza a fost un sfetnic bun pentru 
antrenorii bucureștenilor. Din linia de 
atac iese Constantin și intră Sorin 
Avram. Cu două extreme de profe
sie (Pantea, Sorin Avram), cu două 
„vîrfuri" specializate (Voinea și D. 
Popescu), Steaua începe să aibă un 
cuvînt de spus. Cîteva contraatacuri 
mai temerare și adversarul începe 
să-și dezvăluie puncte’e slabe. în 
minutul 53 o foarte reușită țesătură 
de pase între înaintași și Voinea în
scrie, prol’itînd de nehotărîrea por
tarului M. lonescu. Aproximativ in 
același mod, bucureștenii înscriu din 
nou în minutul 62. Golul îl semnea
ză D. Popescu...

Și. la fel ca în primăvara trecută, 
ploieștenilor li s-a oferit ocazia să 
aplaude primii pe proaspeții cam
pioni.

I. DUMITRIU

LA BUCUREȘTI

Progresul -
F.C. Argeș 1-1

încă o dovadă că ceea ce garan
tează succesul fotbalului, in raport 
cu toate celelalte sporturi, este drep
tul la emoție pe oare-1 oferă, obligîn- 
du-și slujitorii (jucători, antrenori 
și spectatori) să sufere minut cu 
minut, repriză cu repriză, chiar dacă 
una dintre condițiile sale — specta
colul — nu este îndeplinită. Ieri, pe 
stadionul „Republicii", suporterii și 
jucătorii celor două formații — Pro
gresul și F.C. Argeș — au trăit 
de-a lungul celor 90 de minute (să 
zicem, pentru că au fost atîtea în
treruperi!) multiple satisfacții și in
satisfacții, toate la cea mai ridi
cată stare emoțională ; după înche
ierea partidei, întreaga asistență a 
plecat supărată, egalitatea înregis
trată neaducînd nici un beneficiu 
argeșenilor sau bucureștenilor. Acest 
1—1 a „stabilizat" definitiv pe F.C. 
Argeș pe locul al doilea în clasa
ment, iar pe bucureșteni pe cel de-al 
13-lea... Cei mal păgubiți, desigur.

Dar, s-o luăm de la capăt. Nuțu 
și Kraus ratează în primele două 
minute ocazii neașteptat de mari, 
neașteptat de ușor obținute, creind 
însă. în rîndurile bucureștenilor — 
îndeosebi in linia de apărare — o 
stare de panică ce nu i-a mai pă
răsit pînă în ultimul minut. Radu 
ratează și el, 6 minute mai tîrziu, 
și se repetă în minutul 17, cînd ră
mîne singur cu Mîndru. Tot Radu 
este faultat, In careu, în situație cla
ră de gol în min. 25. Cele cîteva mii 
de piteșteni, prezențl în tribunele 
stadionului bucureștean, scandează 
neîntrerupt numele formației favo
rite. „biciuind-o“ în cursa spre gol. 
mai ales că tranzistoarele comunică 
egalitatea survenită pe tabela de 
marcaj din Ploiești. Cu urechea li
pită de difuzorul minusculelor apa
rate de radio stau și suporterii Pro
gresului și primul gol înscris ia Tg. 
Mureș, de către A.S.A., le înzecesc 
speranțele, care se transferă pe 
gazon. Aici, insă, o singură echipă 
joacă fotbal — F. C. Argeș. Dobrin 
e mai lucid ca oricind, în special 
după pauză, cînd își conduce echipa 
ca un maestru. Minutul 57 este pra
gul cel mai ridicat al meciului. O 
pasă de 30 de metri a lui Dobrin. 
un șprint scurt al lui Kraus, apoi 
șut sec și plonjon inutil al lui Mîn
dru. Este 1—0 pentru oaspeți, care 
cîteva minute vor fi... campioni. Plnă 
în clipa în care Steaua va înscrie 

cel ..de-.al...doilejugol. la. Ploiești. Ei? 
teștenii din tribunele arenei bueu- 
restene sînt în delir. Apoi, la Plo
iești va fi 2—1, iar pe stadionul „Re
publicii" o liniște din ce în ce mai 
dezolantă. Nici chiar intervenția ex
traordinară a lui Grama, care în
trerupe — cu capul — drumul spre 
gol al balonului . șutat de Dobrin 
(Mîndru era pe undeva prin careu) 
nu mai reușește să impună specta
torilor. La 3—1, la Ploiești. Ea-bu 
și colegii sînt complet scoși din joc, 
Oaidă înscrie un gol de consolare 
(min. 84), Șoangher mai ratează v- 
nul (min. 86). Ultimele 5 minute 
aparțin bucureștenilor dar de
cepția argeșenilor pare să li se trans
mită si lor. Si meciul se încheie 
într-o atmosferă de înțelegere reci
procă a... suferințelor.

Celor mai buni dintre caiaciștii și 
canoiștii fruntași le-au fost decerna
te, recent, titlurile și tricourile de 
campioni ai tării pe acest an. O răs
plată binemeritată pentru rodnice și 
îndelungi pregătiri, pentru măiestria 
sportivă și puterea de luptă dovedite 
în cea mai importantă competiție a 
calendarului intern.

Multe constatări sînt de natură să 
bucure pe toți iubitorii caiacului și 
canoei, ai sportului în general. Au 
participat la aceste finele aproape 
tot atîția sportivi cîți sînt prezențl 
de obicei la startul campionatelor eu
ropene sau mondiale — 400 — ceea 
ce reflectă, desigur, o substanțială 
creștere a numărului de performeri.

Aparent, ar fi toate motivele de 
mulțumire. Se cere însă o analiză 
mai profundă a lucrurilor. Și dacă 
o facem vom vedea că, de fapt, stră
lucirea titlurilor și medaliilor as
cunde de multă vreme o situație cu 
totul paradoxală.

Se spune adesea că în țara noastră 
a fost creată o școală românească de 
caiac-canoe, unanim recunoscută și 
prețuită peste hotare. Este adevărat ! 
De-a lungul anilor, sportivii români 
au cucerit poziții fruntașe, în unele 
probe dominante, pe plan european 
și mondial. Dar, aceasta este sin
gura rațiune de existență a unui 
sport? Putem, oare, să fim mulțu
miți știind că numărul „cursanților" 
acestei școli este mai mic poate 
deeît în oricare altă disciplină spor
tivă de la noi ?

De ce, în ciuda unor minunate con
diții geografice, a unui relief extrem 
de favorabil, caiacul și canoea nu cu
nosc, de fapt, o dezvoltare corespun
zătoare decît... in București ? Iată 
astfel deschisă discuția într-o pro
blemă care, inexplicabil, este de mult 
ocolită.

In ultima vreme, mai ales, se de
pun eforturi, sînt căutate înnoiri 
care să lărgească forța de atracție a 
sportului, să familiarizeze durabil 
tineretul cu mișcarea în aer li
ber, cu exercițiul fizic. Caiacul și 
canoea — sportul lacurilor, plin de 
dinamism, de frumusețe, cu atîtea 
efecte binefăcătoare asupra orga
nismului, mijloc eficient de destin
dere — continuă însă să fie ignorat. 
Pare poate de necrezut, dar in loc 
să crească, numărul cluburilor cu 
secții de caiac-canoe a scăzut simți
tor în ultimul timp. Centre cu mari 
posibilități au dispărut pur și simplu 
de pe harta sporturilor nautice ! Cine 
a mai auzit de organizarea unor în
treceri de caiac-canoe la Brăila (ce 
frumoasă șl puternică tradiție a exis
tat o dată în acest oraș I), Călărași, 
Turnu Măgurele, Calafat — în toată 
salba așezărilor de pe Dunăre ? Nu 
se face nimic pentru caiac-canoe 
nioi ila Slatina» Rm. Vilcea, Piatra

ATLETISM

Ieri, in cadrul concursului atletic 
de la Constanța, Mihaela Peneș a 
aruncat suliță la 54.68 metri. Cu a- 
celași prilej, veșț-germanul Fahsl,..a 
obținut la ciocan 69,80 m ! Reamin
tim că sîmbătă, tot la Constanța, Lia 
Manoliu a stabilit un nou record na
țional la aruncarea discului cu 57,34 
metri.

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Belgrad, sportiva iugo
slavă VERA NIKOLICI a obținut un 
timp excelent pe distanța de 800 m : 
2’01’T/lb. Rezultatul realizat de Vera 
Nikolici egalează recordul european 
al probei deținut de atleta engleză 
Ann Pucker.

în cursul meciului feminin de at
letism, Austria-Danemarca, atleta 
austriacă Eva Janko a realizat cu 
58,20 m una dintre cele mai bune 
performanțe mondiale ale anului la 
aruncarea suliței.

Neamț, Bacău, Bicaz, în atîtea loca
lități de pe malurile unor riuri sau 
situate în apropierea unor impor
tante lacuri de acumulare — exce
lente „stadioane" de apă pentru 
sportul caiacului și canoei.

Să spunem lucrurilor pe nume : 
în toată țara nu sînt mai mult de o 
mie de sportivi activi în această ra
mură, iar dacă am manifesta exigenta 
pînă la capăt poate că și acest număr 
ar suporta corecturi în minus. Iată 
deci reala bază de masă a performan
ței în sportul padelelor și pagaielor. 
Se știe oare că în alte țări numărul 
practicanților caiacului și canoei este 
de ordinul zecilor și sutelor de mii ? 
Sau, că în aceste țări sînt organi
zate competiții de masă, nenumărate 
excursii nautice ș.a. care au căpătat 
un caracter obișnuit, săptămînal, 

p uncie

de vedere „Ape tulburi11
în sporturile nautice

contribuind în mare măsură la atra
gerea tineretului pentru practicarea 
acestor sporturi ?

Este necesară, fără îndoială, 
o cotitură în primul rînd în 
mentalitatea celor care conduc des
tinele acestei ramuri sportive, por- 
nindu-se de la faptul că Bucureștiul 
sau Snagovul nu pot rezolva inte
gral sarcina dezvoltării caiacului și 
canoei pe bază de masă. Dar, ca să 
se poată schimba lucrurile, este ne
voie să se elimine cauzele care au 
determinat inadmisibila restrângere 
a activității în acest sport. Care sînt 
aceste cauze ?

în primul rînd, lipsa de preo
cupare a C.N.E.F.S. (de sportul 
nostru răspunde tov. vicepreșe
dinte M. Bîrjega), care de multă 
vreme este interesat în principal de 
felul cum merg lucrurile în loturile 
olimpice și naționale, de bilanțul vic
toriilor cucerite în întâlnirile inter
naționale, la campionatele europene 
și mondiale. Sprijinul acordat sporti-

In prima zî a concursului interna
țional de atletism de la Liibeck (R.F. 
a Germaniei) Walter Adams (R.F.G.), 
a stabilit la 800 m plat cea mai 
bună performanță mondială a anului 
cu timpul de 1’46’T/IO. Echipa mas
culină ele ștafetă 4x100 m a R. F, a 
Germaniei a fost cronometrată cu 
39”5/10, iar proba de 100 m plat fe
minin a fost cîștigată de olandeza 
Trun» Hennipmann în ll“6/10.

In meciul ide atletism R. D. Gcr- 
mană-Bulgaria (care se dispută la 
Berlin) s-au înregistrat unele rezul
tate bune: Fred Stolle — 84,18 m la 
suliță, Klaus Beer — 8,04 m la lun
gime (nou record al R. D. Ger
mane), Kierst — 2,16 m la înălțime.

BASCHET
In turneul Internațional masculin 

de baschet de la Madrid, echipa 
Spaniei a întrecut cu scorul de 
93—69 (50—37) formația României, în 
timp ce selecționata Mexicului a

vilor fruntași este, fără îndoială, un 
lucru absolut necesar, de mare impor
tanță pentru noi. Dar, este oare bine 
ca privirile să fie ațintite numai în 
această direcție și să ocolească pla
nurile generale ale dezvoltării caia
cului și canoei ? De o mare impor
tanță este și felul în care se reali
zează și mal ales felul în care se con
cepe planul de investiții. Problema 
este, înțelegem, destul de delicată, 
pentru că fiecare sport își revendică 
nevoile sale aproape întotdeauna 
reale. Nu vrem să facem polemică 
cu nimeni, dar spunând că, în timp 
ce pentru alte sporturi au fost și sînt 
investite fonduri importante, pentru 
caiac-canoe nu s-a făcut nimic în 
ceea ce privește baza materială a 
centrelor din tară, spunem desigur 
totul. De ani de zile nu «-a construit

de Radu HUȚAN,
antrenor emerit

nimic, nici la Timișoara, nici la Arad, 
nici la Văliug, nici la Galați,., Dim
potrivă ! In majoritatea centrelor de 
caiac-canoe bazele sportive au fost 
dezafectate (chiar în București, pe 
malul Herăstrăului), fiind transfor
mate in expoziții, biblioteci, magazii, 
restaurante, sau pur și simplu au fost 
dărimate ! In întreaga țară există un 
singur bac de iarnă, și acela mic.

A existat și există un punct de ve
dere potrivit căruia se merge pe linia 
unor centre foarte reduse ca număr, 
dar puternice ca performanță. De 
fapt, s-a realizat numai prima parte 
a acestui plan și anume reducerea 
masivă a secțiilor și a centrelor de 
caiac-canoe ; „în schimb", a fost luată 
tineretului din mult» oraș* posiblilU- 

învins reprezentativa Franței cu 
84—67 (36—20).

CAIAC-CANOE
Pe lacul Griinau, din apropiere 

de Berlin, a avut loc tradiționala re
gată de caiac-canoe la care au parti
cipat anul acesta sportivi din Ce
hoslovacia, România, Ungaria și 
R. D. Germană. Din cele 5 probe o- 
limpice masculine concurenții ro
mâni au cîștigat trei : caiac-2 1 000 m: 
Vernescu-Sciotnic 3’41’T/IO ; canoe-2 
1 000 m : Covaliov-Calabiciov 4’05” 
5/10 ; caiac-4 1 000 m : Vernescu, 
Sciotnic, Iacob, Coșniță 3T1” 6/10.

RUGBI
După o partidă interesantă ca des

fășurare și ca evoluție a scorului, 
bucureștenii s-au revanșat pentru în- 
frîngerea suferită cu o săptămînă în 
urmă în fața Universității la Timi
șoara (3—9). Grivițenil au reușit să 
învingă cu 15—3 (6—0) și să cîștige 
trofeul.

tea de a practica sporturile nautice. 
Cine și ce a cîștigat din această orien
tare? Ar trebui spus o dată răspicat 
că în Delta Dunării — marea pepinie
ră a sportului nostru de performanță, 
cu așezări care au dat sportului ro
mânesc zeci de campioni mondiali 
șl europeni — nu există, de fapt, nici 
un centru de caiac-canoe, și cu atît 
mai puțin alte dotări. Oare forurile 
locale (cele sportive, sindicale, U.T.C., 
edilii respectivi) nu consideră de da
toria lor să schimbe fața lucrurilor 
într-un sport atît de frumos, de ac
cesibil și îndrăgit ?

De multe din aceste situații se 
face vinovată și federația de specia
litate, care n-a sesizat C.N.E.F.S. cu 
hotărfre, cu insistență, aceste neper- 
mise rămînerl în urmă și care nu a 
intervenit în mod corespunzător pen

tru rezolvarea lor. Este, repetăm, 
de neînțeles lipsa de interes și de 
preocupare a organelor locale, care, 
în majoritatea cazurilor, nu spri
jină cu nimic munca entuziastă și 
inițiativele antrenorilor. Și pentru că 
tot sîntem la capitolul inițiativelor, 
să amintim și de abandonarea — cu 
totul nejustificată — a cursei de mare 
fond pe Dunăre, competiție de 
popularitate, care altă dată angrena 
sute de tineri și care a afirmat 
multe talente. De ce oare Uniunea 
generală a sindicatelor nu reia a- 
ceastă frumoasă, tradițională și atît 
de eficientă competiție sportivă ?

Este, desigur, nevoie să se facă 
mult mai mult și în ceea ce privește 
munca de formare șl folosire a antre
norilor. în prezent, la majoritatea 
centrelor funcționează antrenori cu 
jumătăți de normă, deoarece numă
rul de sportivi este mie. Trebuie să 
fie luate măsuri rapide pentru ca, 
mal ales dintre foștii sportivi, să fie 
pregătiți mal mulțl specialiști in ca-

După ce au concertat la Timișoara, 
membrii orchestrei simfonice a Filar
monicii din Belgrad au fost duminică 
seara oaspeții iubitorilor de muzică din 
Capitală. în sala Ateneului român, a- 
preciata formație, sub bagheta dirijo
rului și directorului ei artistic Gika 
Zdravkovici, cunoscut mai demult pu
blicului nostru, a prezentat un pro
gram alcătuit din: uvertura „Carna
valul roman" de Berlioz, simfonia * 
Il-a în fa major de Vasilije Mokranjao 
și simfonia a V-a în re minor de Șos- 
takovici. Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, orchestra simfonică a Filarmo
nicii din Belgrad va mai prezenta un 
concert la Cluj.

Duminică la amiază, în rotonda Ate
neului român, artiștii oaspeți s-au în
tâlnit cu membrii orchestrei simfonica 
a Filarmonicii de stat „George Enescu* 
și cu reprezentanți ai presei din Capi
tală.

(Agerpres)

iac-canoe și, prin mărirea numărului 
de centre, să li se asigure posibili
tatea de a lucra, de a-și pune toată 
pasiunea șl priceperea în slujba dez
voltării generale a caiacului și ca
noei.

în sportul nostru, una din cele mai 
importante probleme o constituie cea 
de ordin tehnico-materlal, respectiv 
a ambarcațiunilor. Ca să putem asi
gura caiacului și canoei o dezvoltare 
oît mai mare — pentru că despre 
aceasta vorbim acum — este nevoie 
de ambarcațiuni multe, bune și ief
tine. Or, în prezent, ele sînt puține, 
de calitate foarte slabă și scumpe, 
aproape inaccesibile cluburilor și 
asociațiilor sportive. Este de neînțe
les cum, după atîta vreme, în con
dițiile în care cerințele dezvoltării 
sportului au crescut serios, ambarca
țiunile sportive continuă să rămînă 
considerate în nomenclatura preturi
lor drept „articol de lux" ! Se a- 
firmă, de asemenea, că nu este ren
tabilă construcția ambarcațiunilor. 
Și, de aceea la Reghin, de exemplu — 
una din puținele unități specializate 
— maeștrii specializați sînt salariați 
ca oricare alți dulgheri. Să ne mai 
mirăm că se face lucru de mîntuială, 
de proastă calitate, că aștepți am
barcațiunile cu sufletul la gură, ca 
apoi, după primul contact cu apa, să 
ia drumul hangarelor pentru... re
parații ?

Se spune destul de des că industria 
ambarcațiunilor românești șl-a cuce
rit o faimă și peste hotare. Se prea 
poate. Dar nu se știe că de la J.O 
de la Melbourne, deci de 12 ani, nici 
un sportiv român nu a concurat peste 
hotare cu bărci românești, deși am 
avea toate posibilitățile — lemn de 
cea mai bună calitate, oameni pri- 
cepuți ș.a. — pentru a face, Intr- 
adevăr, acest lucru.

Aceasta este o latură a problemei. 
Cea de-a doua ar fi lipsa de preocu
pare pentru ambarcațiunile din plas
tic. Ce-ar fi ca Ministerul Indus
triei Chimice să studieze această pro
punere și să înființeze o secție spe
cializată ? S-ar crea posibilități deo
sebit de mari cluburilor și asociați
ilor de a angrena un mare număr de 
tineri în . practicarea sporturilor 
nautice și nu ar ridica cîtuși de puțin 
problema rentabilității. Mai ales că' 
așa se va putea trece mult mai ușor 
la dezvoltarea turismului nautic, la 
organizarea unor mari întreceri de 
masă, atît de obișnuite în alte țări.

Subliniem aceste lucruri pentru că 
există pericolul orientării exclusive 
spre pregătirea performerilor în 
grupe restrânse fără o bază de masă, 
fără centre în toată țara — ceea ce, 1 
mai devreme sau mal tîrziu, se va 
„răzbuna" asupra plasării României 
în ierarhia internațională a acestui 
sport. Și gr fi păcat I



FUNERALIILE SENATORULUI
ROBERT KENNEDY

EVENIMENTELE DIN FRANȚA

a fost în- 
a anului 

Kennedy, 
elemente 

desfășurat 
al despăr-

O liniște ireală coborîse peste ci
mitirul național Arlington... Pe 
cerul limpezit de ploile care că
zuseră intermitent în cursul după- 
amiezii străluceau aprins stelele. Era 
ora 11 noaptea. Sîmbătă, cei peste 
trei mii de participanți la ceremonia 
lnmormîntării lui Robert Kennedy 
— ca șl zecile de milioane de locu
itori de pe întreg cuprinsul Statelor 
Unite, oare stăteau în fața televi
zoarelor — urmăreau cu privirile 
cernite cum Joseph Kennedy, cel 
mai mare dintre fiii senatorului dis
părut (are 15 ani), poartă pe brațe, 
împreună cu alți prieteni aproplați 
ai familiei, sicriul tatălui său. La 
cîțiva metri de el, unul din frații 
săi mal mici, aflat la o vîrstă feri
tă de suferințele sufletești, se juca 
cu luminarea aprinsă pe care o ți
nea în mîini, uitîndu-se din cînd în 
cînd cu nedumerire la oamenii triști 
și tăcuți din jur...

Sicriul a fost depus alături de les
pezile de piatră sub care 
gropat în tragica toamnă 
1963 președintele John 
Simplu și omenesc, fără 
spectaculare — astfel s-a 
momentul suprem și final ...__
țirii de Robert Kennedy. Alături de 
familia îndoliată, la ceremonia fu
nerară au participat președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, vicepreșe
dintele Hubert Humphrey, liderii și 
membrii celor două camere ale 
Congresului, guvernatori, personali
tăți proeminente ale vieții politice și 
publice americane, membri ai cor
pului diplomatic. Bătrînul Joseph 
P. Kennedy, în vîrstă de 80 de ani, 
tatăl senatorului Robert Kennedy, 
care n-a putut participa la funera
lii, a urmărit ceremonia la posturile 
de televiziune.

Ultimul drum al lui Robert 
Kennedy — care a început sîmbătă 
Ia amiază după serviciul religios de 
la catedrala St. Patrick din New 
York și s-a încheiat tîrziu în noapte 
Ia Arlington — a prilejuit o mani
festare de o amploare fără prece
dent a compasiunii opiniei publice a- 
mericane. Pe străzile New Yorkului, 
în gările prin care a trecut trenul 
special, pe bulevardele Washingtonu
lui, zeci șl sute de mii de oameni au 
așteptat ore în șir pentru a aduce un 
ultim omagiu celui care a fost unul 
din cel mai proeminenți oameni po
litici ai Americii.

Camerele de luat vederi ale postu
rilor de televiziune, care au cuprins 
în raza lor întregul traseu St. Pa
trick (New York)—Arlington (Wa
shington), au surprins scene impre
sionante. In cele mai multe gări prin 
care trenul mortuar trecea cu o vi
teză redusă, mii de locuitori adunați 
pe peron stăteau nemișcați, într-o 
tăcere deplină, urmărind cu privirile 
înlăcrimate ultimul vagon, al două
zeci și unulea, în care se afla sicriul. 
Nu rareori această tăcere era sfîșiată 
de plînsete. în alte gări însă, mulți

mile întîmpinau trenul cu străve
chiul cîntec „Cîmpul de luptă al re
publicii", început spontan și inter
pretat cu o copleșitoare pasiune și 
autenticitate a sentimentelor. Aceas
tă melodie a fost cîntată de altfel de 
un imens cor și în fața monumentu
lui din Washington ridicat în memo
ria lui Abraham Lincoln, primul pre
ședinte asasinat din istoria Statelor 
Unite. Acestui cor i s-au alăturat nu
meroși participanți la marșul săra
cilor, al căror „oraș al speranțelor" 
se află în apropiere.

Această manifestare a opiniei pu
blice americane a determinat o în- 
tîrziere de aproape cinci ore a cere
moniei funerare, care era prevăzută

CORESPONDENȚ  A 
DIN NEW YORK 

DE LA NICOLAE IONESCU
EX aa

initial pentru ora 17,30. Trenul mor
tuar a parcurs distanța New York- 
Washington într-un interval de timp 
aproape de două ori mai mare decît 
cel prevăzut.

Comentatorii tuturor posturilor de 
televiziune si ziarele americane de 
duminică au subliniat că niciodată 
pînă acum în întreaga istorie a Sta
telor Unite nu au participat atît de 
multi oameni la funeraliile unui 
„nepreședinte". După cum a arătat 
unul din comentatorii posjmlui de te- 

ve-
un

unul din comentatorii posMil___
leviziune C.B.S., toți cei rare au 
nit să aducă un ultim omagiu lui 
Robert Kennedy nu au făcut 
simplu gest de compasiune. Pe lin
gă durere, ei și-au exprimat, în a- 
celași timp, pe această cale indig
narea si revolta fată de asasinat, 
fată de întreaga atmosferă de vio
lentă și degradare care caracterizea
ză viata social-politică americană.

Starea de spirit a opiniei publi
ce din S.U.A. este în mod conclu
dent reflectată de adevăratul rechi
zitoriu pe care îl publică cunoscu
tul dramaturg american Arthur Mil
ler în ziarul „New York Times" din 
8 iunie. Asasinarea lui Robert Ken
nedy — scrie 
este decît un 
nui baraj tot 
ceastă tară — 
time Lincoln, 
John F. Kennedy, 
King, Evers 
de oameni linșați, de oameni bătuti 
pînă la moarte în celulele politiei, 
de indieni expropriati cu pușcă și 
cuțitul, de negri ținuți timp de se
cole în sclavie...11.

„O tară al cărei popor nu poate 
să circule în siguranță pe propriile 
sale străzi nu are dreptul să spună 
nici unui alt popor cum trebuie să 
se guverneze si cu atît mai mult nu 

Arthur Miller — „nu 
ultim fragment al u- 
atît de vechi ca și a- 
căruia i-au căzut vic- 
Garfield, McKinley, 

Martin Luther 
plus un șir infinit

are dreptul să-1 bombardeze" — de
clară cunoscutul dramaturg. „Noi 
sintem în război nu numai cu po
porul vietnamez, ci și cu poporul a- 
merican. scrie el. Să încetăm amin- 
două aceste războaie. Sintem destul 
de bogati ca să lichidăm slumsurile 
și să deschidem o lume de speranță 
pentru cei săraci. Ce ne împiedică ? 
Dorim pace în Vietnam ? Atunci să 
facem pace ! Dorim o rază de spe
ranță în orașele noastre ? Atunci să 
încetăm de a nega drepturile pe care 
le are fiecare om de la viată !“.

Asemenea gînduri și sentimente 
exprimate sub cele mai diferite for
me sînt în prezent dominante în 
rîndul opiniei publice americane. Am 
în fata mea. acum cînd scriu a- 
ceastă corespondentă, principalele 
ziare americane de duminică. Nu e- 
xistă unul singur care. în paginile 
consacrate asasinării lui Robert Ken
nedy, să nu facă legătura între cri
ma de la Los Angeles si climatul 
politic și social înscăunat în S.U.A. 
„Visul american a devenit un coș
mar — scrie un cititor în ziarul 
„New York Post". Oamenii noștri cei 
mai iluștri. în special aceia care ex
pun idei progresiste — emanciparea 
negrilor din tirania economică, aju
torarea săracilor, pace în lume — 
au devenit ținta asasinilor. A sosit 
imperios timpul să tragem semnalul 
de alarmă. Violenta trebuie extirpa
tă. dacă vrem ca America să su
praviețuiască. Trebuie să începem 
această operațiune prin încetarea o- 
ribilului război din Vietnam". După 
cum se poate constata, legătura din
tre 
cil 
lui 
să

Redactorul-șef 
ziar ..Christian Science Monitor", 
Erwin Canham, subliniază, de ase
menea. într-un amplu articol că cei 
care comit actele de violentă „sînt 
influențați în acest sens de întreaga 
atmosferă a forței brute" care dom
nește în tară, „Statele Unite ale A- 
mericii — scrie el — acceptă pova
ra vinovăției colective — cu umilin
ța în suflet". Același ziar Inserează 
în paginile sale un desen în care se 
vede un om citind lista pierderilor 
americane în Vietnam, în săptămî- 
na care s-a încheiat la 8 iunie. Pe 
această listă figurează si numele lui 
Robert Kennedy...

violentă și agresivitatea politi- 
externe și degradarea climatu- 
social și politic intern este scoa- 
permanent în evidentă.

al prestigiosului 
Science

După arestarea
presupusului asasin

Patrioți sud-vietnamezi în timpul unui atac

Saigonul din nou bombardat
SAIGON 9 (Agerpres). — Sîm

bătă, atît centrul, cît și alte car
tiere ale capitalei sud-vietnameze 
au fost supuse unui intens tir de 
mortiere de către forțele patriotice. 
Trei obuze au căzut în apropiere 
de podul noului port din Saigon, 
la o distanță de 5 km de palatul 
prezidențial.

In restul țării, forțele patriotice 
au bombardat alte patru orașe. Ae

agențiile de presă transmit:
Forțele antiaeriene ale Ar

matei populare vietnameze 
au doborit deasupra Hanoiului un a- 
vion american fără pilot, anunță a- 
genția V.N.A. Potrivit unor date su
plimentare, în zilele de 5, 6 și 7 iu
nie, în spațiul aerian al Vietnamului 
de nord, deasupra provinciilor Nghe 
An și Lang Son, au mai fost dobo- 
rîte alte patru avioane americane 
Astfel, numărul total al avioanelor 
S.U.A. doborîte deasupra R. D. Viet
nam se ridică la 2 963.

George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului aface- 
rllor externe al României, 
care se află la Cairo, a fost primit 
sîmbătă de. Mahmud Riad, ! ministrul 
afacerilor externe al R.A.U. în timpul 
convorbirii care a avut loc jcu acest 
prilej au fost abordate probleme 
privind relațiile bilaterale și evolu
ția situației din Orientul Mijlociu.

roportul din orașul Ban Me Thuot 
a fost atins, iar aproximativ 11 
elicoptere americane au fost dis
truse. In delta fluviului Mekong, 
patrioții au bombardat orașul Kien 
Giang, unde se află o bază ameri
cană. Au fost distruse mai multe 
vehicule militare. Două avioane de 
la baza Chu Lai, situată la 120 km 
de Saigon, au fost avariate.

PARIS 9 (Agerpres). — In Fran
ța, în urma acordurilor intervenite 
între sindicate și guvern, și-au re
luat activitatea, aproape în între
gime, marile uzine de automobile 
Peugeot din Sochaux și filiala re
giei Renault din Annecy. începînd 
de luni urmează să fie reluat lu
crul la uzinele aviatice „Sud-Avia-

de la Poznan
POZNAN fl. — Trimisul special 

Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
La 9 iunie s-a deschis cea de-a 37-a 
ediție a Tîrgului internațional de la 
Poznan, la care participă 46 de țări. 
România este prezer»tă la această e- 
diție a tîrgului cu o gamă largă de 
produse cuprinzînd principalele ra
muri ale industriei sale constructoa
re. Un loc important îl au utilajele 
petroliere, dintre care se distinge, 
prin silueta sa zveltă, turla sondei de 
foraj F-200 cu o posibilitate de fo
rare pînă la 4 000 de metri adîncime.

Duminică, pavilionul nostru a fost 
vizitat de Z. Nowak, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, W. Tramp- 
czynski, ministrul comerțului exte
rior, si de o numeroasă delegație 
formată din specialiști polonezi. 

tion“ și „Nord-Aviation". In secto
rul public majoritatea funcționari
lor s-au prezentat încă de la sfîr- 
șitul acestei săptămîni la lucru. A 
fost semnat, de asemenea, un acord 
între guvern și sindicatele func
ționarilor de la prefecturi. La șco
lile primare și la o parte a licee
lor au fost reluate cursurile.

Adunarea 
de la Lidice

PRAGA 9 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 26 de ani de la 
distrugerea satului Lidice de către 
naziști, aici a avut loc o adunare 
comemorativă la care a luat cuvîn- 
tul V. Pleskot, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace. După ce a evocat ororile 
comise de hitleriști la Lidice, vor
bitorul a abordat o serie de proble
me internaționale actuale referindu- 
se în special la situația din R. F. G. 
Condamnînd tendințele revanșarde 
și militariste care se manifestă în 
prezent în această țară, V. Pleskot 
a constatat totodată că „în rîndul 
opiniei publice și al unor reprezen
tanți politici din această țară se ma
nifestă unele opinii realiste."

în încheierea manifestării a fost 
adoptată o rezoluție care condamnă 
toate acțiunile de război și care 
cheamă pe oamenii ’ de bună credin
ță din întreaga lume la coexistență 
pașnică și la reglementarea proble
melor litigioase prin mijloace paș
nice. De la Lidice au fost trimise
telegrame delegațiilor R. D. Vietnam 
81 S.U.A., în care se exprimă spe
ranța că se va obține reglementarea 
pe cale pașnică a conflictului viet
namez.Serbarea ziarului „Neues Deutschland4*

Sîmbătă seara a avut loc In Sala Spor
turilor „Dinamo” din Berlin festivitatea 
deschiderii celei de-a 11-a serbări a 
ziarului „Neues Deutschland'. Rudi Sin
ger, redacfor-șef al ziarului, a salutat pa 
cei prezenji. Cu prilejul serbării ziarului 
„Neues Deutschland’ a avut loc sîm
bătă și duminică o serbare populară în 
parcul „Friedrichshain” din Berlin. 2 500 
artiști și sportivi și-au dat concursul la 
programul artistic desfășurat cu acest 
prilej pe cele 20 do scene. Au partici
pat, de asemenea, artiști de peste ho
tare. La tradifionala serbare a ziarului 
„Neues Deutschland” și-au trimis repre
zentanți organe frăfești din diferite jărl. 
Din partea ziarului „Scînteia” a parti
cipat Dumitru Ținu.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al senatorului Robert Kennedy, purtat de prie
teni, alâturi de care se afld și fiul sâu cel mai mare

LONDRA 9 (Agerpres). — James 
Earl Ray, presupusul asasin al li
derului populației de culoare din 
S.U.A. Martin Luther King, care 
a fost arestat la Londra, a fost 
supus sîmbătă seara unui interoga
toriu la comisariatul de poliție din 
Cannon Row. Autoritățile poliție
nești britanice au lăsat să se înțe
leagă că el va fi deferit luni unui 
tribunal din Bow Street pentru a 
fi inculpat de intrare ilegală în 
Marea Britanie, precum și pentru 
port de arme ilicit. El va fi ulte
rior închis din nou, 
severă, pînă 
S.U.A.

John Larry 
lui pastorului 
a declarat la 
Missouri) 
său să mai rămînă în viață pînă la 
data procesului. „Dacă el a fost 
acela care l-a ucis pe King, a spus 
John Ray, a făcut-o pentru o sumă 
mare de bani. El nu ar fi făcut un 
asemenea act, dacă nu era pentru 
bani, iar acei care l-au plătit vor, 
bineînțeles, ca fratele meu să nu 
dezvăluie tot ce știe în fața unui 
tribunal".

sub o pază
la extrădarea sa în

Ray, fratele asasinu- 
Martin Luther King, 
Saint Louis (statul 

că nu crede ca fratele

America Latină

Demonstrații
împotriva
represiunilor
polițienești

MONTEVIDEO 9 (Agerpres). — 
Poliția din capitala uruguayană a 
făcut uz de grenade și bombe cu 
gaze lacrimogene pentru a împrăș
tia o demonstrație a studenților, 
care protestau împotriva represiu
nilor polițienești. In timpul ciocni
rilor dintre poliție și studenți, mai 
multe persoane au fost rănite. Co
mitetul studențesc universitar a 
dat publicității o declarație de 
protest în care se pronunță îm
potriva măsurilor arbitrare ale po
liției.

La rîndul lor, studenții colum- 
bieni au organizat la Bogota o de
monstrație cu prilejul împlinirii 
unui an de la marile manifestații 
studențești împotriva dictaturii și 
militarismului. Participanții la de
monstrație scandau lozinci de soli
daritate cu poporul vietnamez și au 
condamnat agresiunea americană 
în Vietnam.

Madridul a invitat Wa
shingtonul la un colocviu în 
legătură cu acordul privind 
bazele militare ale Statelor 
Unite în Spania. Acordul 
respectiv expiră la sfîrși- 
tul lunii septembrie, dar 
pentru începerea discuțiilor 
s-a propus luna iunie. Ob
servatorii de presă consi
deră că marja de timp pe 
care și-a acordat-o partea 
spaniolă 
prevede 
dificile, 
plecare
Dacă S.U.A. apreciază că 
tratativele trebuie să ră- 
mînă pe terenul probleme
lor colaborării militare, 
Spania dorește o discuție 
amplă privind ansamblul 
relațiilor sale cu Statele 
Unite. în dosarul spaniol, 
pregătit în vederea nego
cierilor ce vor avea loc la 
Washington, figurează pe 
lîngă problema bazelor mi
litare și aceea a colaboră
rii pe plan economic și po
litic.

La primul punct — ba
zele militare — există un 
consens chiar și fără con
sultări prealabile. Ambele 
părți intenționează să pre
lungească acordul privitor 
la statutul acestor baze.

Se știe că S.U.A. dispun 
în Peninsula Iberică de trei 
baze militare aeriene — la 
Torrejon de Ardoz, în a- 
propierea Madridului, la 
Maron de la Frontera în 
sudul Spaniei, la Saragossa, 
în nordul țării. în 1963, în 
cursul discuțiilor privitoa
re la revizuirea acordului 
militar inițial dintre cele 
două țări, S.U.A. au profi-

denotă că aceasta 
negocieri lungi și 
Înseși pozițiile de 
sînt îndepărtate.

tat de ocazie pentru a aca
para încă o poziție strate
gică — portul Rota (lîngă 
Cadiz), unde au amenajat 
o bază de submarine nu
cleare. Importanța acesteia 
decurge din faptul că este 
unica sursă europeană de 
aprovizionare a submarine
lor atomice americane a-

O delegație comercială ofi
cială peruviană, alcătuită din re
prezentanți ai comerțului, finanțelor și 
industriei, a plecat din Lima într-o 
călătorie prin mai multe țări socia
liste europene. înaintea plecării de
legației, premierul peruvian, Osvaldo 
Hercelles, a declarat unor corespon
denți că anul acesta cîteva alte dele
gații comerciale vor pleca în Europa 
răsăriteană pentru a discuta diferite 
probleme privind comerțul dintre 
Peru și țările respective.

Teatrul de Comedie din 
București a prezentat, sîmbătă și 
duminică, în cadrul „Săptămînilor fes
tive vieneze", spectacolul cu piesa 
„Troilus și Cresida". Interpretarea 
magistrală a piesei a cucerit specta
torii. In sală se aflau președintele A- 
cademiei austriece de științe, Erich 
Schmid, primarul Vienei, Bruno Ma
rek, care a însoțit la spectacol pe 
Dumitru Popa, primarul general al 
municipiului București, aflat în vizi
tă în Austria, numeroși reprezentanți 
ai corpului diplomatic.

tegrate ale N.A.T.O. și a 
desființării bazelor ameri
cane de pe teritoriul fran
cez. Deși Spania nu face 
parte din alianța nord-a- 
tlantică, prezența trupelor 
militare americane a an
trenat-o în rețeaua mili
tară occidentală existentă 
în această regiune a lumii.

Ambarcațiuni cu pînze avînd un 
singur navigator la bord au pornit 
din portul englez Plymouth pentru 

a traversa Atlanticul

10 OOO de persoane au luat 
parte duminică la o demonstrație în 
fața consulatului S.U.A. din Fukuoka. 
Demonstranții au cerut evacuarea ba
zelor americane din Japonia.

Aproximativ 12 000 de lu
crători din industria zahăru
lui din provincia Tucuman 
(Argentina) au rămas fără lu
cru ca urmare a închiderii de că
tre patronat a nouă fabrici. Secre
tarul general al federației muncito
rilor din această provincie, Miguel 
Lasarte, a declarat că situația ma
selor muncitoare din această provin
cie s-a înrăutățit în ultimul timp tot 
mai mult, mii de muncitori îngro- 
șînd rîndurile șomerilor, iar copiii sînt 
nevoiți să abandoneze școlile deoare
ce părinții nu mai au cu ce să-i în
trețină.

spaniolă pretinde să î se 
acorde același statut juri
dic de care se bucură mem
brii N.A.T.O. și ca S.U.A. 
să încheie cu ea un tratat 
de „apărare mutuală". Ce 
determină Madridul ca, în 
această epocă, cînd pacto- 
mania s-a discreditat pro
fund și cînd în țările

Comoara
de la Guanabo

(Urmare din pag. I)

Stau de vorbă cu cîțiva sondori. 
Din discuție se degajă hotărîrea lor 
de a depista comoara de la Guanabo 
în toate ascunzișurile ei. E doar 
vorba, îmi spune unul dintre ei, de 
a aduce la suprafață țițeiul de care 
Cuba are atîta nevoie.

La Guanabo se muncește zi si 
noapte pentru a da țării petrol. Di
rectorul și muncitorii sînt optimiști: 
și au toate motivele.

— Sintem buouroși, îmi spune unul 
din tovarășii cubanezi, că această 
problemă grea pentru noi, de a ne 
procura echipament de foraj, și-a 
găsit o fericită rezolvare în cadrul 
cooperării tehnice dintre România 
și Cuba. Știm că România posedă

exceptată de la aplicarea 
restricțiilor asupra investi
țiilor americane de capital, 
hotărîte de președintele 
Johnson în ianuarie în 
scopul reducerii deficitului 
balanței de plăți a S.U.A. 
și al apărării dolarului. In 
ce măsură prezintă impor
tanță pentru Spania aceas-

Pentru reînnoirea acordului privitor la bazele americane

spânia Încarcă nota de plată
părtinind flotei a Vl-a, care 
— după cum se știe — pa
trulează în Mediterană. La 
această bază S.U.A. au a- 
menajat stații de radiolo- 
cație și o conductă de pe
trol (de la Rota spre cele
lalte baze), pentru a apro
viziona cu combustibil în
tregul său dispozitiv mili
tar. Numărul militarilor a- 
mericani din Spania, potri
vit agenției Reuter, trece 
de 15 000. ~ 
astfel un 
can între 
diterană ;
importanță a crescut și mai 
mult ca urmare a retrage
rii Franței din forțele in-

Spania a 
avanpost 
Atlantic 
avanpost

devenit 
ameri- 
și Me- 
a cărui

In aceste condiții, Spania, 
conștientă de atuul oferit 
de situația ei specială în 
cadrul alianței, de poziția 
geografică și de importanța 
strategică a bazelor ameri
cane se străduiește ca, în 
cadrul negocierilor cu 
S.U.A., să obțină avantaje 
cît mai mari. Așa cum 
scria un corespondent de 
la U.P.I., „în schimbul ris
cului pe care și-l asumă — 
al unei lovituri aproape si
gure asupra bazelor ameri
cane din peninsulă, în ca
zul unui război global —, 
Spania caută să obțină un 
preț cît mai ridicat..."

în mod concret, partea

N.A.T.O. crește curentul 
spre ieșire din acest bloc 
militar, să caute să se lege 
mai strîns de pactul atlan
tic ? După cum consideră 
unii comentatori, aceasta 
se explică atît prin rațiuni 
de ordin intern — consoli
darea poziției regimului în 
fața opoziției crescînde a 
forțelor antifranchiste, cît 
și prin rațiuni de ordin ex
tern — preluarea unora din 
atributele pe care le avea 
Franța în cadrul N.A.T.O. 
— în speranța că aceasta îi 
va întări prestigiul și îi va 
aduce avantaje de ordin e- 
conomic.

Astfel, Spania cere să fie

tă revendicare rezultă din 
faptul că 70 la sută din to
talul investițiilor străine 
provine din sursă america
nă. Oprirea fluxului de do
lari ar afecta considerabil 
economia spaniolă și așa 
supusă presiunilor inflației 
și stagnării. La Washing
ton au și avut loc convor
biri în acest sens, convor
biri de care partea spa
niolă s-a declarat /ieocam- 
dată satisfăcută.

Pe deasupra, Spania ar 
dori și să obțină sprijinul 
S.U.A. în disputa cu Anglia 
pentru dobîndirea Gibral- 
tarului. Contînd pe adeziu
nea țărilor mediteraneene,

care la O.N.U. au votat în 
favoarea Spaniei, guvernul 
franchist consideră însă că 
ar fi mai util să obțină de
plin cîștig de cauză pe cale 
diplomatică decît să re
curgă la mijloace economi
ce și militare. Evident, 
sprijinul american i-ar pu
tea înlesni Spaniei cîștiga- 
rea partidei. „Franco nu 
vrea decît să 1 se înapoieze 
Stînca" — susțineau pînă 
de curînd observatorii de 
politică externă. In prezent 
însă ei consideră că ambi
țiile Madridului au sporit. 
O dovedește însăși aminti
ta ofensivă diplomatică.

In ceea ce privește Sta
tele Unite, presa anunță că 
ele intenționează, în cadrul 
negocierilor, să obțină încT 
o poziție — insula Alboran 
din Mediterană situată la 
circa 150 de mile de Gibral
tar și acordul de a instala 
aci încă o bază, pe care s-o 
transforme, cu ajutorul ra- 
diolocației și aparatajului 
electronic, într-un post de 
observație asupra coastei 
Africii de nord și a vapoa
relor ce navighează în a- 
ceastă zonă. „Spania ar tre
bui să ceară însă un preț 
ridicat — scrie ziarul ma
drilen „Informaciones" — 
întrucît Statelor Unite li 
s-ar acorda nu un atol 
oarecare, ci însăși hegemo
nia asupra întregii părți a- 
pusene a Mediteranel". 
Pentru toate aceste motive 
nota de plată pregătită de 
Spania crește mereu.

Gabriela BONDOC

o modernă industrie de utilaj petro
lier. De acest lucru ne-am convin» 
încă de pe acum. Sapele cu role 
fabricate în România dau rezultate 
excelente. La fel și acest separator 
de gaze de fabricație românească 
funcționează perfect. Așteptăm cu 
nerăbdare instalațiile românești de 
foraj.

Referindu-se la dezvoltarea cola
borării între România și Cuba în 
domeniul exploatării resurselor pe
troliere, premierul Fidel Castro a 
elogiat industria de utilaj petrolier 
din România șl a vorbit pe larg des
pre acordul încheiat între cele două 
țări privind livrările de echipament 
de foraj pentru Cuba.

în prezent, pe ecranele cinemato
grafelor din Cuba se prezintă un 
documentar despre industria petro
lieră a României. Drept comentariu 
la film servesc pasaje din cuvînta- 
rea amintită a premierului cubanez, 
imprimată pe banda sonoră a peli
culei.

— Cu aceeași bucurie — îmi spune 
tovarășul Jose Santos — așteptăm 
pe specialiștii și tehnicienii români. 
Vrem ca pe turla primei instalații 
românești de foraj să înălțăm stea
gurile Cubei și României, în semn 
de prețuire a prieteniei și colaborării 
dintre popoarele noastre.

Forân la „Guanabo-6
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