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Cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Somalia, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al meu personal, adresez Exce
lenței Voastre călduroase felicitări șl urări de sănătate personală, de 
prosperitate și pace poporului somalez prieten.

materialele pe această temă 
apărute în ultimii ani în 
presă. De fiecare dată In-, 
tilnesti cam aceiași interlo
cutori, cam aceleași expli
cații amănunțite însoțite 
cam de aceleași argumente, 
de flecare dată tot atît de. 
adevărate. Și atunci de ce 
nu se Întreprind măsuri 
pentru preîntîmpinarea 
lor ? întrebarea, pe cit de 
elementară, pe atît de di
ficilă pare, cînd este adre
sată forurilor de resort. De 
la Editura didactică și pe
dagogică am aflat că în a- 
cest an activitatea de ela
borare a manualelor a în
registrat un ritm ceva mai 
bun decît în anii prece
dent!. Astfel, din cele 701 
de titluri de manuale pen
tru învățămîntul de cul
tură generală, licee, școli 
profesionale și tehnice, ce 
se vor edita într-un tiraj 
de peste 25 milioane de e- 
xemplare, 427 de titluri sînt 
în prezent, cu unele excep-

asemenea lipsuri sa 
cu o precizie mate- 
și din această cauză 
de zile sîntem con- 
să facem compro- 
de la A la Z. Trl-

de Comitetul ju- 
P.C.R. — găsirea 
pentru a majora 
reduce importul 
una dintre sar-

trecut, dar în raport cu 
planurile și graficele în
tocmite pentru acest an de 
comun acord cu tipogra
fiile, nu este deloc la înăl
țime. Potrivit acestor acor
duri, la 31 martie editura 
era obligată să expedieze 
manuscrisele tuturor ma
nualelor planificate să a- 
pară în acest an. Și totuși, 
la această dată avea o res
tantă de circa 160 de ma
nuscrise, la 30 aprilie aș
teptam încă aproximativ 
120 de manuscrise, iar la 31 
mai erau încă de expediat 
manuscrisele a 72 de ti
tluri. „Predarea la timp 
a manuscriselor este în- 
tr-adevăr o problemă, 
dar greutatea esențială 
în elaborarea la timp 
și în condiții corespunză
toare a manualelor ne-o 
provoacă cel mai adesea 
hîrtia primită într-un ritm 
neuniform și de o calitate 
prea puțin corespunzătoare 
— a continuat ing. Cons-

Cu mai mulți ani în 
urmă, zilei de 31 iulie i s-a 
atribuit o semnificație pre
cisă în calendarul școlar. 
Ea a fost fixată ca dată 
cînd procesul anual de ti
părire a manualelor pen
tru milioanele de elevi al 
țării urmează să se încheie. 
Este o zi frecvent întîlnită 
în documentele mai multor 
instituții răspunzătoare de 
elaborarea,. tipărirea și di
fuzarea Ia 
școlare, în 
întocmesc 
planuri de 
semnează propuneri și su
gestii, se întreprind diferi
te demersuri, în sfirșit 
toată lumea o invocă ca pe 
cel mai redutabil argument 
în favoarea bunei organi
zări a elaborării și tipări
rii manualelor. De 
mulți ani încoace, 
scadenta fixată la 31 
nu a fost niciodată 
pectată.

Am în fată aproape

Vancea, 
al cărui 
Vancea

ții, apărute, alte 247 de ti
tluri se găsesc în lucru în 
tipografii, dar restul de 27 
de titluri nu erau încă de
finitivate la data de 22 iu
nie și după toate probabili
tățile cîteva dintre acestea 
au toate șansele să nu vadă 
lumina tiparului pînă la în
ceputul noului an școlar. 
Manuscrisele nepredate la 
timp, sau predate insufi
cient elaborate de autori, 
unele întîrzieri în definiti
varea unor programe de 
învățămînt' și alte aseme
nea cauze nemijlocite ale 
rămînerilor în urmă sînt 
apreciate aici — mărturisim 
că nu am înțeles de ce — 
ca probleme în soluționa
rea cărora editura, forurile 
de învățămînt în general 
pot interveni prea puțin.

— De fapt — ni se argu
menta la Trustul indus
triei poligrafice — în pri
vința elaborării la timp a 
manuscriselor, editura stă 
ceva mai bine decît tn

Ieri pe circuitul 
cursei de semifond 
(Foto : S. Cristian)

naționa- 
masivul 
a ajun- 
Manna-

punct, șoseaua 
lă Ta sparge 
muntos, pentru 
ge la Sighetul 
ției. Mii de metri cubl

la șoseaua 
va însoți, 

defileului 
ferată —• 

dintre Olte-

fc* CAIAțî-COOE: ¥er- 
iwseu-Sciotaic învin-

vențe 
canadiene

în trecut „cordonul Havanei" 
avea o semnificație mai mult geo
grafică, întrucît prin el se înțelegea 
centura de pămînt, de cîteva zeci de 
mii de hectare, care înconjoară 
în formă de evantai capitala cuba
neză — de la litoralul de nord-vest, 
spre sud și, de aici, spre țărmul 
de nord-est. Cea mai mare parte a 
terenului, pămînt pustiu ars de 
soare, era nefolosită și nelocuită. 
Proprietarii de pămînt speculau a- 
ceste zone, dată fiind imediata lor 
vecinătate cu ceea ce ei denumeau 
„Habana Metropolitana". Ici și colo 
mai răsărea un „rancho", o 
„granja" sau o „finea" — ferme a- 
grlcole cu denumiri diferite în 
funcție de mărimea lor. Cele mai 
multe dintre ele nu erau însă desti
nate producției agricole și cu atît 
mai puțin aprovizionării capitalei. 
Erau mai degrabă locuri de petre
cere pentru „înalta societate", sălaș 
al diferitelor „cluburi" selecte.

Doar în partea de răsărit a cor
donului, cîteva sute de țărani sa 
ocupau cu cultivarea pămîntulul, cu 
creșterea vitelor, cu pomicultura șl 
avicultura. Ei practicau însă o a- 
gricultură rudimentară. Gospodă
riile lor nu reprezentau decît în in-

tentin Tronam, directorul 
general al trustului. De ani 
de zile 
repetă 
matică 
de ani 
strînși 
misuri 
mestrul I l-am încheiat cu 
o restantă de 677 tone de 
hîrtie, neexpediată de Mi
nisterul Industriei Chimi
ce. La jumătatea lunii mai 
restanța ajunsese la 702 
tone. Și asta în legătură 
doar cu un aspect al pro
blemei — cantitatea hîrtiei. 
Atîta vreme cît asemenea 
lipsuri esențiale persistă în 
verigile de care depinde 
direct activitatea de edi
tare a manualelor, este a- 
proape inutil să mai discu
tăm de alte cauze ale în- 
tîrzierilor".

sarcinile inițiale de 
de bitum natural, 

încălțăminte, 135 
lte, 50 tone de rul“ și de Fabrica de confecții
te produse. Anali- Oradea. Aceste fenomene negative

is : PROGRESUL BUCUREȘTI și 
• în divizia A.

pas 
somaieză

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

tineresc. Tinerii sînt ho- 
tărîțl să ducă mai do- 
parte, cu cinste, stea
gul brigăzilor do num
ai patriotică, sâ obțină

șantierul 
naționale 
lucrează 

cu elan

timp a cărților 
raport cu ea se 
și se discută 
muncă, se con

tone de stîncă 
zeci de mii de 
eforturi, sute de 
lei economisiți

flmă măsură o sursă de aprovizio
nare pentru populația de aproape 
două milioane de locuitori ai Hava
nei și suburbiilor sale. La Havana 
totul se aducea „din interior", din 
celelalte provincii ale țării.

Această situație contrastantă 8-a 
menținut în mare măsură pînă anul 
trecut, cînd guvernul revoluționar a 
trecut în mod hotărît la înfăptui
rea unui plan de dezvoltare inten
sivă și multilaterală a agriculturii 
în zonele din jurul capitalei, menit 
cu precădere să rezolve aprovizio
narea cu alimente a orașului. Așa a 
luat naștere Planul Cordon al Ha
vanei, obiectiv de importanță ma
joră pentru economia țării, deoa
rece dincolo de rezolvarea unei pro
bleme stringente, ca aceea a aprovi
zionării, el reprezintă o formulă 
considerată etalon, o linie direc
toare pentru dezvoltarea agriculturii 
întregii țări.“ Cordonul Havanei a 
devenit în scurt timp un adevărat 
șantier al construcției agricole, un 
laborator șl o școală a agriculturii 
tropicale.

Am vizitat recent cordonul Hava
nei șl prima impresie dominantă a 
fost aceea a efortului ce se depune 
aici pentru a transforma această 
zonă într-o grădină înfloritoare. 
Am fost invitat, mai întîi, la cen
trul de comandă al Planului Cordon, 
amenajat într-o vilă construită din 
bîrne de lemn de caoba. De aici se 
dirijează întreaga activitate pe teri
toriul cordonului și tot aici se cen
tralizează toate datele privind în
deplinirea planului pe zile, pe sec
toare, pe obiective și mai ales cele 
privind forța de muncă voluntară.

Un mare panou de sticlă comple
tat la zi arată contribuția fiecărui 
minister sau instituție din Havana 
(căci trebuie spus că fiecare își are 
repartizat un teritoriu proporțional 
cu numărul de salariați de care dis
pune). în cadrul realizărilor de an
samblu. Am putut afla, de pildă, că 
pînă la sfîrșitul lunii mal au fost 
plantați peste 15 000 000 de puiețl de 
cafea din totalul de 36 de milioane 
cît prevede planul pe Rnul acesta.

Șeful serviciului de centralizare. 
Eustaquo Acosta, îmi arată o mapa 
cu hărți suprapuse, confecționat®

T !N PLINA DESFĂȘURARE 
lilond pe circuit; „Cupa 
^odromul Dinamo; cinci 

rt participarea Ia „Cupa

La recenta plenară a C.C. al 
C.R., tovarășul Nicolas Ceaușescu 
alinia : „în scopul îmbunătățirii 
îanțel de plăți externe, se impun 
ierie de măsuri pentru . creșterea 
ducției destinate majorării exper- 
i, precum și reducerea Importn- 
pentru înlocuirea unor produse 

/ăzute să fie importate cu pro- 
e create în interior". Meditînd 
pra acestei sarcini, noi vedem 
necesitatea de a exporta cit mai 

te produse industriale — ca're să 
cuiască pe cele agroalimentare 
la- și hotărîrea partidului de a 
ceda nici un pas de la infăptui- 
programului dq investiții al cin- 

alului care, așa cum se știe, pre- 
>une șl importul de utilaje, îndeo- 
i complexe, de înalt nivel tehnic, 
lumina acestor indicații, la ora ac- 

ală cadrele din economia județului 
ihor se străduiesc să majore- 

producția destinată exportu- 
d și să diminueze sistematic im- 
ortul — pe această cale adueîndu-și 
mtribuția Ia eforturile întregii eco- 
omii pentru realizarea prevederilor 
■anului de stat și creșterea venitu- 

național.
;J5?d să îndeplinim cît mai bin# 
-^jiarcină, în prezent, 35 de în- 
jvtbri industriale și unități eco- 
ycțihorene exportă o gamă va- 
tkprodnse și sortimente în mai 
ie 40 de țări ale lumii. Mași- 
e-țe, produsele chimico-far- 
,-.ce;, blănurile, încălțămintea, 
tier de sticlărie, mobila și alte 
•odiin lemn, împletiturile de 
ipui conservele — sînt numai 
tevjin categoria mărfurilor 
>-a<putem spune, „tradiționale" 
ire drumul exportului. Re- 
jltațe datorează, desigur, co- 
•ctiiși conducerilor de intre- 
rin<bon,duse 
ițeăhor al 
a Șiblliiăți 
•epo și a 
^îdiiderată
■variante ale muncii de par- 

producției destinate ex- 
Xf? constituit și constituie nu 
biectul unor studii și anali- 
relul comisiei economice ju- 
dar și tenia unor dezbateri 

nizațiile de partid, cu particî- 
conducerilor întreprinderilor, 

cu măsuri bine chibzuite, 
i. Prevederile planului de li- 
mărfurilor la export în pri- 
luni au fost realizate, con- 
i-se o depășire de aproape 
ie de lei.

depășirea amintită merită 
Vceasta' nu înseamnă însă 
puizat resursele de a ma- 

jnult exportul. în urma 
„lor întreprinse în acest scop,

. a identificat rezerve pentru de
pășirea, în acc3t an, a planului do 
export cu peste 7b milioane de lei, 
din acestea Ia produse în valoare de 
11 milioane de lei fiind supli
mentate contractele. Unitățile econo
mice din județ s-au oferit să livreze 
la export, ’ ................... ‘
plan, 4 <”■' 
10 (P'-

I, Tg. Jiu, fran- 
țantier, predă 
comandantului 
do la Liceul

Pitești — po 
noii șosele 
Comarnic se 
cu însuflețire,

evidențiază necesitatea de a ne ocupa 
în permanentă, cu cea mai mare a- 
tenție. de îmbunătățirea calității 
produselor cu destinație la export, 
sporind continuu exigența controlu
lui de calitate și făcînd din aceasta 
o problemă de responsabilitate, de 
renume și prestigiu.

în activitatea lor, de realizare și 
depășire a sarcinilor la export, în
treprinderile au nevoie și de spriji
nul forurilor tutelare, al Ministeru
lui Comerțului Exterior. Nu puține 
au -fost cazurile cînd „Românoex-
Nicolae PANTEA
șef de sector la comisia economică 
a Comitetului județean Bihor 
ol P.C.R.

Motru, ne-a declarat în 
legătură cu aceasta : 
„Am lucrat pentru pri
ma dată la construcții. 
La început ne-a fost 
mai greu, iar elevii do 
la școlile profesionale 
ne-o luau înainte. După 
cîteva zile do eforturi 
însă i-am ajuns. Aceas
ta a constituit pentru 
noi încă un prilej do a 
trage învățăminte că ni
mic nu so poate obțin» 
fără muncă intensă, fără 
strădanie'.

ȘI pe șantierele națio
nale ale tineretului de 
la Petreștl șl Ciorogîrla, 
— puncte do lucru ale 
autostrăzii București —

țional 66 sînt în avans 
cu 15 zile.

.„La Bala Borte, bri- 
gadloiil au început băr- 
bătește bătălia cu mun
tele. De aici, din acest

viitor strungar, 
tată — Ștefan 
— a lucrat pe

Do două săptămînl, 
pe șantierele naționale 
ale tineretului de la 
Bumbești — Livezeni, 
Petrești, Ciorogîrla, Co
marnic și Baia Sprie ră
sună din nou „Hei- 
rup'-ul simbolic al bri
gadierilor. Continuind 
tradiția primelor șan
tiere naționale ale tine
retului, de acum 20 de 
ani, mii de tineri — e- 
ievi și studenți — își fac 
ucenicia la școala mun
cii, aducindu-șl contri
buția la înllorirea pa
triei noastre.

30 iunie 1968. Pe cele 
cinci șantiere naționale 
ale tineretului, ștafeta a 
fost predată seriei a 
doua.

Bumbești —
Moment solemn. Stoica 
Aurelian, comandantul

șantierul Salva-Vișeu, 
Cotu Dorotel și alții 
sînt numai cîțiva dintre 
aceștia.

Dar mai presus de 
realizările măsurate in 
tone șl metri cubl, sînt 
cele pe planul conștiin
ței, al educației în spi
ritul dragostei față de 
muncă, față de realiză
rile poporului nostru. E- 
levul Sergiu Butucaru, 
șef de echipă în briga
da I de la Liceul din

zele arată însă că și aceste preve
deri pot fi depășite, ceea ce cores
punde sarcinilor recentei plenare * 
C.C. al P.C.R.

Ce trebuie făcut pentru ca toate 
posibilitățile de a se livra în plus 
la export să fie valorificate din plin 
și cît mai operativ ? Mai întîi, ne 
gîndim ca realizarea planului de ex
port să aibă Ioc nu numai pe ansam
blul județului, ci și pe fiecare uni
tate în parte, pe fiecare produs sau 
sortiment contractat. Din acest punct 
de ‘vedere, nu se mai poate admite 
ca întreprinderile forestiere Oradea, 
Beiuș și Lunca Vașcăului să aibă 
restanțe la cherestea de fag și alte 
sortimente, în valoare de peste 2,5 
milioane de lei. ca și IPROFIL „Bi
horul" la mobilă în valoare de 
471 003 de lei — pe 5 luni din acest 
an. Unele dificultăți întinipinate de 
aceste unități în aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, cu care 
încearcă conducerile lor să „justi
fice" nerealizările la export, nu pot 
și nu trebuie să constituie motive de 
scuze și tinguială. Constatările fă
cute la fața locului arată că printr-o 
preocupare mai intensă și aceste uni
tăți se puteau alinia alături de în
treprinderile cu sarcinile la export 
realizate. Se impune însă un sprijin 
mai eficient și din partea întreprin
derii „Export-Lemn" București, car® 
nu o dată, ci de mai multe ori a în- 
tîrziat asigurarea cu frachțe și co
menzi pentru produsele respective.

Pînă acum, îndeplinind prevede
rile planului la export, unele fabrici 
de încălțăminte ca „Solidaritatea" șl 
,.Crișul“-Oradea, fabrica de mase 
plastice „Viitorul", fabrica- de con
serve „Avintul” și altele au făcut șl 
propuneri suplimentare. Si. totuși, 
ele mai au resurse de a oferi în plus 
produse la export. Sub posibilități 
pot fi considerate și angajamentele 
întreprinderilor de industrie locală, 
ale cooperației meșteșugărești și de 
consum care, avind experiență și 
tradiție în realizarea unor produse 
da bună calitate, trebuie să ofere pe 
piețele externe cantități suplimen
tare de mărfuri. Inspectoratul silvic 
județean și întreprinderea de plante 
medicinale au. de asemenea, posibi
lități să valorifice în plus, la export 
peste cantitățile propuse, noi și noi 
produse. Acțiunea de a găsi, în con
tinuare, noi resurse pentru majora
rea exportului trebuie privită cu 
maximă răspundere în fiecare uni
tate economică.

Activizarea exportului presupune 
însă acordarea celei mai mari aten
ții calității mărfurilor, pentru ca a- 
cestea să fie competitive și să cores
pundă întocmai clauzelor contrac
tuale. în acest domeniu, deși au fost 
făcute progrese însemnate, există 
încă unele neajunsuri. Practic, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
filiala Oradea a Inspectoratului ge
neral de stat pentru controlul cali
tății produselor de export a respins 
pentru remedieri unele produse rea
lizate la întreprinderile „înfrățirea", 
„Solidaritatea",.. IPROFIL „Biho-

de Ia București
© însemnări de 
călătorie — Sec-

fe șantierul Petrești — Dîmbovița tinerii brigadieri amenajează acostamentele de-a lungul viitoarei magistral

2 400 ms, s-au manipu
lat aproape 6 000 ton® 
materiale etc., iar va
loarea producției reali
zate se ridică la aproa
pe 400 000 lei. Prin con
tribuția lor lucrările la

de pămînt transportat, 
mii de 
spartă, 
ore de 
mii de 
pentru patrie, iată apor
tul brigadierilor sosiți 
in prima 6erie, din cei 
800 care vor lucra în 
cursul verii la construi
rea acestui important o- 
biectlv. Sint printre ei 
elevi al căror părinți 
sau frați au făcut par
te, cu 20 de ani în urmă, 
din rîndul brigadierilor 
maramureșeni. Dănuț

atracția României so
cialiste.

ți țcolilor profesional® 
de pe meleagurile Gor- 
jului, aufost primii care 
au deschis lucrările de 
construcții 
modernă ce 
de-a lungul 
Jiului, calea 
nouă arteră 
nia ți Valea Jiului. Bi
lanțul muncii depuse de 
el' în cele două săptă- 
mînl e grăitor. Au fost 
executate săpături în 
piatră, dislocări de pia
tră etc., ce însumează
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Actualitatea culturală
SPECTACOLE TEATRALE

o Astă seară (luni 1 iu
lie), Ansamblul „Perinița" 
își începe pe scena sălii 
Savoy stagiunea estivală 
folclorică. Spectacolul, in
titulat „Varietăți folclo
rice", va fi prezentat in
tre 1 iulie și 31 august și 
cuprinde ample tablouri 
muzical-coregrafice, dan
suri șl cîntece culese din 
toate zonele țării. El este 
realizat de regizorul Bițu 
Fălticineanu în decorurile 
lui Puiu Ganea; conduce
rea muzicală aparține lui 
Ștefan Octavian 
iar coregrafia lui 
Bodeuț și Eugeniei 
cu-Județ.

Ciutac, 
Petre 

Popes-

Millo"
coniti-

• Teatrul „Matei 
din Timișoara și-a 
nuat turneul său bucureș
tean, prezentând publicului 
din Capitală două specta
cole. Pe scena Teatrului de 
Comedie actorii timișoreni, 
au interpretat piesa „Pă
durea împietrită" de Ro
bert Sherwood, în regia lui 
Constantin Anatol și sce
nografia Doinei Almășan- 
Popa. Din distribuție au 
făcut parte Radu Avram, 
Ovidiu Moldovan, Emil 
Reus, Ricardo Colberti. Ho-

PREMIERE
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ria Georgescu, Ștefan Moi- 
seseu, EUsabeta Jar, Dora 
Cherteș și alții. Astă seară, 
în aceeași sală, bucurește- 
nii vor avea prilejul să va
dă comedia lui V. Sardou 
și E. Moreau „Madame 
Sans-Gene", regizată de 
Marietta Sadova. Scenogra
fia : Mircea Marosin. A- 
lături de actrița Florina 
Cercel, interpreta rolului 
titular, din distribuție mai 
fac parte Ștefan Iordănes- 
cu. Garofița Bej an, Victoria 
Șuchici, Elisabeta Jar, Ra
du Avram, Virgil Lechin- 
țeanu, Al. Ternovici, Coca 
Ioneseu etc.

o Duminică 30 iunie 
Teatrul din Constanța a 
prezentat în premieră piesa 
„Rosmersholm" de Ibsen. 
Spectacolul a fost pregătit 
în regia studentei Anca O- 
vanez și în scenografia 
semnată de Ovidiu Bubu- 
lac și Dan Jitianu. Din dis
tribuție fac parte : Dan 
Herdan, Anca Neculce- 
Maximilian, Marcela Sas- 
su. Romei Stănciugel, Paul 
Lavric, Valeriu Săndu- 
lescu.

4

CINEMATOGRAFICE ascunde ALE SECETEI
• Jenia, Jenicika și Katiușa — produc

ția în culori a studiourilor sovietice. Filmul 
regizat de Vladimir Moții evocă perioada 
ultimului război privită 
prin ochii unui ostaș 
terpreți amintim pe Oleg 
skaia, Mihai Kokoșenov,

(Urmare din pag. I)

fără fals patetism, 
simplu. Printre in- 
Dal, Galina Figlov- 
Pavel Morozenko.

Constantin CHIRIȚĂ

o De curînd, pe scena 
Teatrului maghiar din Satu 
Mare a fost prezentată pre
miera piesei „33 de scri
sori anonime" de Mehes 
Gyorgy.

• Aseară, la curtea dom
nească din .Tîirgoviște a a- 
vut loc spectacolul Teatru
lui din Pitești cu piesa „Io, 
Mircea Voevod". Aceeași 
lucrare va fi montată în 
cursul lunilor iulie și au
gust pe cîmipul bătăliei lui 
Mircea cel Bătrîn de la Ro
vine, precum și în alte 
locuri istorice.

• Sîmbătă 6 iulie Teatrul 
„C. I. Nottara" va oferi 
bucureștenilor la Teatrul 
de vară din parcul Herăs
trău comedia-vodevil „Că
lătorie cu scandal" de Eu
gen Labiche; în regia lui 
Mircea Avram și scenogra
fia Tatianei Apahideanu. 
Muzica aparține lui Walter 
Vogel iar textele cîntece- 
lor lui Fred Firea _șl I. A- 
vian. Distribuția cuprinde 
numeroși actori ai teatru
lui bucureștean printre 
care : Nucu Păunescu, Ton 
Siminie, Petrlcă Popa, Ro- 
dica Sanda Tuțuianu, Coca 
Enescu, Anda Caropol etc.

o O nouă comedie de moravuri a cu
noscutului regizor maghiar Marton Keleti 
„Studiu despre femei". Din distribuție fac 
parte o serie de vechi cunoștințe ale spec
tatorilor noștri printre care Istvan Darvas, 
Eva Ruttkay, Vera Venczel etc.

• Aventurierii — producție franceză, 
cinemascop în culori, a regizorului Robert 
Enrico, care promite o desprindere din șa
bloanele genului. In fruntea distribuției : 
Alain Delon, Lino Ventura, Johanna Shim- 
kus și Serge Reggianni.

• Un alt film de acțiune : Alegere de 
asasini, coproducție franco-italiană, în regia 
lui Philippe Fourastid. Intriga deosebit de 
palpitantă ascunde In spatele ei o lucidă 
analiză a resorturilor sufletești umane.

Concertul

celor

mai tineri

interpreți

talentelor în curs de afir- 
angajate pe drumul une

ai propriei definiri, a fost ■ 
trecute gazda unor tineri

nl- 
se- 
ar-
In 

di-

Sala Mică a Palatului, pe care 
Filarmonica o oferă cu egală 
generozitate atît soliștilor con- 
sacrați, formațiilor de prestigiu 
cit ți 
mare, 
voios 
zilele
interpreți, elevi ai Liceului de 
Muzică nr. 2 din București. Fap
tul merită a fi relevat cu atît mai 
mult cu cit producțiile periodice 
ale liceelor de muzică, prin 
celui realizărilor muzicale, al 
riozității pregătirii viitorilor 
tiști, pot fi integrate firesc 
contextul general, bogat ți
vers, al vieții noastre muzicale. 
In plus, aceste concerte au me
ritul de a supune atenției nu nu
mai marelui public ci in special 
corpului profesoral al conserva
toarelor — viitoarea etapă a de
venirii profesionale, pe cei mai 
dotați, mai talentați dintre ab
solvenții claselor instrumentale.

Am ascultat cu reală emoție 
atît tn cadrul reoitalului comun 
cît și tn „Concertul de concerte", 
evoluția unui grup de tineri so
liști, înzestrați cu reale aptitu
dini, capabili de a-ți dezvolta ar
monios datele talentului lor mu
zical. Ne referim tn acest sens la 
Petri Victoria, pianistă, ce a putut 
deja fi apreciată cu ocazia ulti
mei ediții a „Tribunei tinerilor 
soliști", organizate de Radiotelevi- 
ziunea Română, la Giugaru A- 
lexandru, vădind de pe acum o 
remarcabilă abilitate tn mînuirea 
instrumentelor de percuție, la 
Pavelchievici Paul, clarinetist de 
serioasă formație instrumentală.

„Concertul de concerte" a per
mis de asemenea aprecierea roa
delor unei prime colaborări a ti
nerilor interpreți cu colectivul 
orchestrei liceului, condusă de di
rijorul Ion Drăcea. Am remarcat 
astfel tn mod deosebit meticulo
zitatea, claritatea frazării, la Pa- 
vlenco Camelia, sensibilitatea lu
cidă a lui Soreanu Florin — am
bii pianiști ce dispun de bogate 
resurse interioare, tonul consis
tent, frumos timbrat, al harpistei 
Restea lulia.

Alături de aceștia, orchestra li
ceului s-a manifestat ca un co
lectiv perfectibil de instrumen
tiști, aflat tn plin progres. Larga 
audiență de caro s-au bucurat 
cele două concerte justifică o- 
dată In < plus necesitatea conti
nuării unor asemenea acțiuni me
nite a prezenta publicului larg, 
tntr-o emoționantă perspectivă, e~ 
voluția viitorilor instrumentiști de 
care va dispune mîine viața 
noastră muzicală.

Dumitru AVAKIAN

CALEIDOSCOP
Un valoros fond
da carte 
imobilizat
în baloturi

există de mult timp o dispoziție a 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, indicînd amplasarea acestui 
monument în orașul Satu Mare, nici 
pînă astăzi ea nu a fost încă ' res
pectată. După ce multă vreme a stat 
în curtea Muzeului Medrea din Bucu
rești, lucrarea a fost însfîrșit trans
portată la Satu Mare. Dar cu aceas
ta nu s-a rezolvat încă nimic de
oarece discuțiile pentru găsirea unui

curtea unei școli, așteptând avizul 
organelor locale. Acum, la împlini
rea unui an de neglijență și dezin
teres, se pune întrebarea cît timp va 
mai sta acest important monument 
pe soclul indiferenței?

Provizorat...

în Piatra Neamț există una din 
cele mai bogate și valoroase biblio
teci documentare din țară, donație a 
profesorului G. T. Kirileanu, cuprin- 
zînd peste 25 000 de volume: vechi 
cărți românești, monografii, calen
dare, lucrări de critică literară, de 
folclor. Printre cele mai valoroasa 
lucrări se numără: „Cartea româ
nească de învățătură" a mitropoli
tului Varlaam, Biblia lui Șerban Can- 
tacuzino, „Puterea armată și arta 
militară la români" de Nicolae Băl- 
ce.scu (în primă ediție), letopisețele 
tipărite sub îngrijirea Iui Mihail Ko- 
gălniceanu. Se găsesc, de asemenea, 
colecții ale unor ziare și periodice 
rare, cum ar fi „Albina româneas
că", „Curierul de ambe sexe", „Ga
zeta de Transilvania", „Steaua Du
nării", ziarul „Timpul" din vremea 
cînd a lucrat la el Mihail Eminescu. 
în fondul documentar al bibliotecii 
cel mai bogat reprezentate sînt co
lecțiile Ion Creangă și Mihail 
Eminescu. în afara lucrărilor cu ca
racter didactic și de poveștile din e- 
diția 1890, fondul Creangă cuprinde 
și operele marelui povestitor moldo
vean tipărite în zece limbi străine. 
Fondul Eminescu, care cuprinde o- 
pera poetului de la primele și pînă 
la ultimele ediții, însumează peste 
350 de volume.

Din păcate acest bogat tezaur cul
tural nu poate fi pe deplin valorificat 
pentru că nu dispune de un spațiu 
corespunzător. în prezent cărțile stau . 
împachetate în baloturi sau sînt în
ghesuite în locuri greu accesibile citi
torilor. Invităm organele locale com
petente să facă o „vizită" bibliotecii 
G. T. Kirileanu. Poate astfel se vor 
convinge de necesitatea mutării ei 
într-un local pe măsura valorii fon
dului literar de care dispune.

Gh. BALTĂ 
corespondentul „Scînteii*

Tradiții muzicale
clujene 
abandonate

Ca pasionat al muzicii simfonice 
frecventez cu regularitate concertele 
Filarmonicii de Stat din Cluj urmă
rind în special concertele educative 
care se țin în fiecare duminică di
mineața în impunătoarea sală a Ca
sei universitarilor. Pînă acum doi ani 
se obișnuia ca înaintea fiecărui pro
gram lucrările să fie prezentate de 
către un specialist, formulîndu-se cu 
aceste ocazii aprecieri interesante a- 
supra conținutului de idei al operei 
simfonice și cîteva considerații asu
pra tabloului creațiilor compozito
rului a cărui lucrare intra în pro
gram. Publicul, format din elevi și 
studenți, era foarte mulțumit de un 
astfel de sistem de prezentare. Din 
păcate, de atunci s-a renunțat în 
mod cu totul nejustificat Ia această 
modalitate educativă. Unele schim
bări de program de ultimă oră, ne
anunțate pe afiș, au dat naștere la 
confuzii. Programele de sală, nu în
totdeauna suficiente ca număr, nu 
pot substitui persoana menită să 
facă exegeza artistică la nivelul în
țelegerii auditoriului. Stagiunea sim
fonică se apropie de sfîrșit. Dar încă 

• de pe acum am dori să aflăm că, din 
toamnă, concertele educative își vor 
redobîndi caracterul... educativ.

Mihai MITEA 
student Cluj

Statuie
pe soclul... 
indiferenței

Cunoscutul monument înfățișînd pa 
Vasile Lucaciu — luptător pentru u- 
nitatea națională — operă de mare 
valoare a sculptorului Cornel Me
drea, nu și-a găsit încă locul. Deși

bun amplasament se prelungesc în 
mod nefiresc. La 25 iunie s-a îm
plinit exact un an de cînd statuia 
a fost „depozitată" — așa cum se 
vede și în fotografie — undeva în

permanent
In numeroase județe, 

rea organelor de cultură 
făcută în așa fel îneît 
asigure de la început condiții cores
punzătoare noilor instituții. La Bu
zău, însă, modul de rezolvare a aces
tei probleme nu corespunde unor 
nevoi minime, jdeoarece soluția insta
lării organelor la care ne referim în 
sediul Casei /de cultură e cu totul 
nepotrivită. Pe de o parte, se stân
jenește activitatea Casei de cultură, 
pe de altă/parte comitetul județean 
de' cultură jși artă Și Casa județeană a 
creației populare se sufocă într-un 
spațiu insuficient și degradat. Localul 
este prost întreținut, cu chiriași par
ticulari etc. Casa de 
o singură încăpere la 
rul e uzat, 'aparatura 
inexistentă. '

O situație aproape 
nim și la Comitetul de cultură.

încă de cînd au fost repartizate 
în acest local, instituțiile amintite au 
primit asigurări că totul e un pro
vizorat de cîteva săptăniîni. Numai 
că provizoratul acesta s-a... perma
nentizat. $i toate acestea, , în condi
țiile în care, printr-o revizuire mai 
atentă a spațiului existent în pala
tul administrativ, s-ar găsi soluții 
optime pentru instalarea organe
lor de cultură. Cui ar trebui să-l 
vină ideea?

Instala- 
a fost 

să se

creație ocupă 
etaj, mobilie- 

tehnică —
identică întîl-

Tiberiu BĂNULESCU

„HORA11 SUCEVEANA
APLAUDATĂ ÎN ITALIA

Urmare a unei invi
tații primite din par
tea grupului folcloric 
de amatori din Nicas
tro, oraș din sudul 
Italiei, ansamblul fol
cloric de amatori „Ho
ra" din Suceava a par
ticipat la mijlocul lu
nii iunie a.c la un 
festival internațional 
de folclor organizat în 
această localitate. Ală
turi de ansamblul ro
mânesc, la manifestări 
au luat parte ansam
bluri folclorice din 
Cehoslovacia. Iugosla
via, Turcia, precum și 
trei ansambluri italie
ne. Spectacolele pre
zentate în cadrul fes
tivalului de ansam
blul „Hora“ au consti
tuit un minunat prilej 
de popularizare peste

hotare a bogăției și 
frumuseții folclorului 
nostru, a cîntecului și 
dansului popular ro
mânesc. Cu un reper
toriu care a valorificat 
cele mai valoroase și 
mai reprezentative 
creații artistice popu
lare din diverse zone 
ale țării, formația ro
mânească a cucerit de 
la început inimile ze
cilor de mii de spec
tatori din Italia de 
sud.

Semnificativ pentru 
interesul de care s-a 
bucurat formația noas
tră este faptul că în 
următoarele spectaco
le prezentate, publicul 
însuși a solicitat in
troducerea în progra
me a unor numere ca 
jocurile „Bărbuncul",

„Călușarii", „Jocuri 
din Oaș", sau bucățile 
muzicale Hora sta- 
catto, Ciocîriia etc. In 
momentul în care 
grupul muzical al an
samblului a interpre
tat în limba italiană 
cunoscutul cîntec 
popular „mama mia a 
maritari", a izbucnit o 
adevărată, explozie de 
aplauze și urale, iar 
miile de spectatori au 
început să cînte îm
preună cu interpreții 
români. Se poate spu
ne că prezența ansam
blului folcloric „Hora" 
din Suceava la acest 
festival a însemnat o 
strălucită afirmare a 
comorilor spirituale ale 
poporului nostru pes
te hotare.

Florian BANC

Ii
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O Căderea imperiului roman : PATRIA — 12,45 ;
16.30 ; 20.
e Vicontele plătește polița : REPUBLICA — 11,30 ;
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, STADIONUL DINAMO — 
20,30, GRIVIȚA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ME
LODIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Alegere de asasini : LUCEAFĂRUL — 10,30 ; 12,45
15 ; 17,30 ; 20, CIRCUL DE STAT — 9,30 ; 13 ; 17,30
20.30, FESTIVAL — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21,15 
la grădină — 20,45.
e Prin Kurdlstanul sălbatic : BUCUREȘTI — 10
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,30, FEROVIAR — 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21, EXCELSIOR — 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GLO
RIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
O Domnișoarele din Rochefort : CAPITOL — 11 ; 
14 ; 17 ; 20 ; la grădină — 20,30, GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
O Hiroșlma, dragostea mea : CENTRAL — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRADINA DOINA — 20,45.
e Ce noapte, băieți !: VICTORIA — 11 ; 13,15 ; 15,45;
18.15 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
0 Zoltan Karpathy : LUMINA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45.
o Spartacus (ambele serii) : DOINA — 11,30 ; 16 ;
19.30.
0 Pași In lumea frumosului — Orizont științific 
nr. 5/1968 — Arhitectura veche a Cubei — Sclțll —

»
*
*

Aleg această cale a ziarului 
pentru a spune cîteva cuvinte 
la adresa întreprinderii sus-nu- 
mite, pentru că în ciuda unor 
eforturi normale nu am izbutit, 
pînă acum, să intru în legătură, 
măcar prin telefon, cu vreunul 
din conducătorii ei, nici la nive
lul trustului, nici la nivelul sec
torului.

Luorurile sînt foarte simple 
și, din păcate, foarte normale. 
Imobilul în care locuiesc, din 
strada Frederic Joliot-Curie, 
nr. 25, a intrat în reparații, pe 
baza unui contract între I.A.L. 
sectorul VI și I.C.R. sectorul 
VI. S-au adus materiale, au în
ceput să se dărîme și să se 
refacă sobele, ba chiar s-a scos 
și parchetul din unele încăperi, 
apartamentul devenind, dacă nu 
total inutilizabil, în cel mai bun 
caz un fel de hibrid ciudat, bun 
pentru un film cu enigme. Fără 
îndoială că dacă n-aș fi avut a- 
sigurarea iceriștilor : că a doua 
zi va începe turnarea planșeu- 
lui de beton și imediat refacerea 
podelei, n-aș fi permis scoaterea 
parchetului, pentru a păstra cî- 
tuși de puțin aspectul și rolul 
de locuință apartamentului. Au 
trecut însă aproape două săptă- 
mîni de cînd jumătate din lo
cuință se află pe parchet, iar 
cealaltă jumătate pe grinzi, pe 
pămînt, pe ierburi și cuiburi de 
lighioane renăscute. $1 cînd mă 
gîndesc că mai sînt și alte re
parații de făcut...

Totul ar părea 
răzbunare, sau o 
o presiune cu un . 
sau o demonstrație de forță din 
partea unui inamic redutabil.

Ce au urmărit acești tovarăși 
de la I.C.R., pe care, căutîndu-i, 
afli de la! secretare că sînt pe 
teren, probabil și în cartierul 
meu, unde n-a poposit nici 
unul ?... Să mă împiedice să pun 
mîna pe> condei și să mai aduc 
o dată la cunoștința opiniei pu
blice disprețul și nepăsarea și 
stilul anarhic cu care-și tra
tează semenii, adică pe cei care, 
la urma urmei, le asigură sa
lariului existența ? își închipuie 
oare că trăiesc pe baza unor 
decrete și definiții providențiale 
și'nu printr-o foarte simplă și 
clară convenție socială ?

Răbdarea își are limitele ei. 
Probabil că unii din cei care 
sînt în fruntea acestor întreprin
deri și din cei care o tutelează 
sînt în conflict foarte sigur, dacă 
nu definitiv, cu normele șl spi
ritul care caracterizează rela
țiile din societatea noastră. Ase
menea oameni strică tocmai a- 
colo unde semenii lor pun su
flet și inimă și căldură : în în
țelegerea, în încrederea șl res
pectul mutual, care constituie 
valorile fundamentale ale so
cietății noastre.

întreprinderea aceasta de re
parații și-a cîștigat o prea mare 
celebritate prin nepăsarea, și 
disprețul ei. Are nevoie de e- 
nergie, de pricepere, de suflet. 
Adică are nevoie de oameni 
adevărați.

o farsă, sau o 
batjocură, sau 
scop oarecare,

l

port“-Bucureștl a dat ou întârziere 
comenzi și frachte pentru fabricile 
de încălțăminte „Crișul" și „Solida
ritatea". Si în prezent, la „Solidari
tatea" de exemplu, 26 la sută din 
planul anual de export nu este aco
perit cu comenzi. Cu întîrziere ac
ționează în lansarea comenzilor și 
„Tehnoforestexport", „Cartimex" și 
alte întreprinderi ale M.C.E. Se în
țelege că fără a se intensifica spri
jinul și colaborarea strînsă între uni
tățile producătoare și cele de comerț 
exterior, fără conjugarea eforturilor 
acestora nu se poate ajunge la obți
nerea unor rezultate dintre cele mal 
bune, la realizarea în mod exemplar 
și depășirea sarcinilor de export. Pe 
această linie, considerăm că ar fi 
foarte utilă deplasarea mai frecven
tă la întreprinderile din județ a de- 
legaților Ministerului Comerțului 
Exterior, pentru a ajuta unitățile Ia 
rezolvarea problemelor ce se ridică 
în acest domeniu și nu numai cu o- 
cazia... dezbaterii cifrelor de plan 
sau a unor acțiuni, cum a fost aceea 
de suplimentare a livrărilor la ex
port.

Potrivit indicațiilor conducerii de 
partid și de stat, ne-am angajat »ă 
ne ocupăm și de restrîngerea impor
tului unor mașini, materii prime șl 
materiale. In scopul realizării de e- 
conomii la fondurile valutare. In a- 
cest sens, de mai multă vreme, con
ducerile întreprinderilor au fost în
drumate să-și cuprindă în programul 
de cercetare și să treacă la asimila
rea unor produse necesare economiei 
naționale, ce se aduc din import. 
Se poate arăta că, în această direc
ție, s-au obținut unele rezultate. Așa, 
de pildă, la fabrica „Sinteza" s-a ex
perimentat și pus la punct procesul 
tehnologic al unui insecticid cu denu
mirea de carbatex, necesar agricul
turii, 
stație 
tește 
secții 
scară 
brică 
rezultate pozitive privind fabricarea 
în țară a altor produse ce pot în
locui importul, cum sînt etionul. ro- 
gorul, etilvanilina și altele.

Demne de remarcat sînt și efortu
rile ce le depun colectivele de la 
uzina „Infrățirea“-Oradea pentru 
proiectarea și pregătirea fabricației 
mașinilor de găurit radiale, de la în
treprinderea minieră „Bihorul", în 
vederea experimentării și asimilării 
bisulfurii de molibden și a volastoni- 
tei. sau de la Uzina de alumină pen
tru valorificarea complexă a bauxi
tei în scopul obținerii pentaoxidului 
de vanadiu și a galiului metalic. De
sigur. prin trecerea la fabricație pe 
scară Industrială a acestor produse, 
importul lor se va reduce în propor
ții considerabile. Nu peste tot însă 
s-a făcut o analiză temeinică asupra 
necesarului de materii prime și ma
teriale prevăzute a se importa, for
mulîndu-se cereri nejustificate. Ase
menea exagerări au avut loc prin 
nesocotirea condițiilor concrete în 
care se desfășoară producția, prin 
umflarea consumurilor specifice. So
licitări de materiale și utilaje în plus 
față de necesar au făcut fabrica de 
lacuri și vopsele „Transilvania", în
treprinderea minieră Oradea, între
prinderea de electricitate și altele.

Se desprinde, deci, necesitatea de 
a se revizui în continuare, de către 
fiecare întreprindere, necesarul ma
teriilor prime și materialelor solici
tate din import pe anul în curs, iar 
în viitor să se dea dovadă de maxi
mum de atenție în formularea cere
rilor. Dar, în contextul problemelor

privitoare la reducerea importului, 
ar prezenta o deosebită importanță 
editarea de către ministere și alte 
organe economice centrale a unor 
cataloage complexe pentru produsele 
cerute din import de către între
prinderile subordonate, care fiind 
difuzate, în mod sigur s-ar găsi cine 
să fabrice o bună parte dintre ele. 
Totodată, în condițiile diversificării 
continue a producției, ar fi necesară 
o mai amplă documentare, prin ca
taloage ori alte mijloace, a întreprin
derilor asupra tuturor mărfurilor 
care se fabrică în țară, pentru ca 
avîndu-le în vedere, cu ocazia întoc
mirii planului de import, unitățile 
să nu mai solicite astfel de produse. 
Asemenea măsuri, combinate cu cele 
care țin de întreprinderile județului 
nostru, vor avea ca efect nu numai 
realizarea unor importante economii 

■de fonduri valutare, dar și stimula
rea colectivelor de specialiști spre 
cercetarea și asimilarea de noi pro
duse din categoria celor care astăzi 
se importă, spre gospodărirea cu cea 
mai mare grijă a banilor statului.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiun'

C. E. C. cu cîștiguri

pentru care a fost construită o 
pilot, iar în prezent se pregă- 
punerea în funcțiune a unei 
ce va realiza acest produs pe 
industrială. Tot la această fa- 
s-au întreprins cercetări cu

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 30 IUNIE 1968

21121 TOTAL

m
ăr

ul
 

gu
ril

or
le

ria
 

aț
iu

ni
lo

r 
gă

to
ar

e
ui

 cu
re

nt
 

ga
țiu

ni
lo

r 
gă

to
ar

e Valoarea 
cîștigurilor

*0 K8373
O £>o o N

um
ăr

 
al

 ob
li;

 
cî

ști
.

s L.
Q

to
ta

l

1 23793 46 100.0001 100.00U
1 06868 25 75.000 75.000
1 41461 13 50.000 50.000
1 12853 27 25.000 25.000
1 25132 33 10.000 10.000
1 20677 06 5.000
1 06585 06 5.000
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60 687 06 2.000 ■ ci60 276 02 2.000 X'60 293 38 2.000
60 745 03 1.000
60 542 06 1.000 1

600 41 12 800
600 25 49 800
600 | 81 27 800 1.4

£2.^

Cîștlgurile revin, întreg/ o 
țiunilor de 200 lei. O bl’/ 
de 100 lei, 50 lei și 25 lei p 
1/2, 1/4 respectiv 1/8 din cîșt 
de mai sus. în valoarea cîștig 
este -cuprinsă și valoarea nomi 
obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face p 
Halele C.E.C.

EF

0 Teatrul de Comedie (la teatrul de vară din parcul Herăstrău) : Opinia 
publică — 20.
0 Teatrul Mic (în «ala Comedia a Teatrului Național „I. L. Caraglale") : 
Tango — 20.
a Ansamblul „Perinița" (în «ala Savoy a Teatrului „C. Tănaae") : Va
rietăți folclorice — 19.

Anul revoluționar 1848 : TIMPURI NOI — 9—21 in 
continuare.
o Bomba de la ora 10,16 : UNION — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Un dolar găurit : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; la grădină 
— 20,30, AURORA — 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15, 
la grădină — 20,30.
• Sfîntul la pîndă : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.

cinema
o O lume nebună, nebuna, nebună : DACIA — 
8—20 în continuare.
• Dirijabilul furat : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; la gră
dină — 20,30.
e Topkapl : GRINGAȘI — 13,30 ; 18 ; 20,30.
• Sflrșltul agentului W4C : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : BUCEGI — 11,15 ; 
13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,30, FLA
MURA — 9—16 In continuare ; 18,15 ; 20,30.

0 Nuntă la Malinovka : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ;
20.30.
O împușcătura : VITAN — 15 ; 17,30 ; 20.
O Freddy, lovește tu întll : MIORIȚA — 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, PROGRESUL — 15,30 ; 18 ;
20.30. LIRA — 15 ; 17,15 ; 19,30 ; la grădină — 20,30. 
0 Blestemul rubinului negru : POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Eu, eu, eu... șl ceilalți : GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20,30.
0 Inimă nebună... nebună de legat : ARTA — 
9,15—16 In continuare ; 18,15 ; la grădină — 20,30, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 20,30, 
FLOREASCA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Pentru cîțlva dolari în plus : MUNCA — 12 ; II ; 
17,45 ; 20,15.
0 Hocus-Pocus : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 EI Dorado : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Obsesia : VOLGA — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45.
0 Pasărea timpuri» : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,30.
0 Oscar : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Mumia intervine : FERENTARI — 15,30 ; 18 ;
20.30.
0 Ea va rîde s COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Eddie Chapman, agent secret : PACEA — 15 ; 
17,45 ; 20,30.

? Răpirea fecioarelor j GRADINA PROGRESUL- 
ARC — 20,30.

0 Cînd tu nu ești : GRADINA VITAN — 20,30.

l^i

LISTA DE CÎȘT

IN OBIECTE
la depunerile pe librete de economii 

cu dobîndă și cîștiguri 
TRAGEREA

PE TRIMESTRUL 11/1968

Nr. libre
tului clști- 

Oătot

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

459206
295953 

1815529 
1731656
990209

1886838
69984
40292 

1046829 
1512483
861674

1427356

Valoarea cîștigurilor

parțiali totală

570.000

Terminația 
libretului 
cîștiaălor

19 69132 r ' 5.000
19 01203 5.000
19 31224 5.000
19 18499 // 5.000
19 64115'' 5.000
19 83019# 5.000

190 9809' 2.000
190 7357 2.000
190 6916 1.000
190 735P 1.000
190 2261 1.000
190 389S 500
190 662’/ 500
190 4504 500
190 3039; 500
190 9851 500
190 1230 500
190 5771 500
190 6189 500

780.000

570.000

760.000

2596

r ara 
-mia. 

. .ntr-una.

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000 varăși de lat
10.00- îcă plantați^ 
lO.Otp^Jaraj, s?< 
10.G; limica.1 
10.01
10 dț_' 120.000

Total cîștlguri 
în obiecte

120.000

Cîștlgurile ieșite la sorți «e acoirdă 
integral libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal 
cu cel puțin lO°/o din valoarea cîști- 
gului. Dacă soldul mediu trimestrial 
este mai mic de 10% din valoarea 
cîștigului, se acordă un cîștig de 10 
ori mai mare decît soldul mediu ■tri
mestrial al libretului.

Titularii libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri ieșite la sorti 
pot alege în limita valorii cîștlguri- 
lor ce 11 se cuvin obiectele prefe
rate.

Obiectele se vor ridica de la filia
lele C.E.C. de care depind unitățile 
care au emis libretele cu dobîndă șl 
cîștiguri ieșite la sorți.

Diferențele în plus sau în minus 
intre valoarea obiectelor alese și 
valoarea cîștigurilor se lichidează Sn 
numerar la înmînarea obiectelor.
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FOTBAL

BARAJUL A DECIS...
Meciurile de baraj de la Timișoara (pentru divizia A) și Brașov șl 

Arad (pentru divizia B) s-au încheiat ieri. Rezultatele au fost favora
bile echipelor PROGRESUL BUCUREȘTI (învingătoare cu 3—0 în fața 
echipei brașovene Steagul roșu) șl CRIȘUL ORADEA (2—0 cu Poli
tehnica Galați). învingătoarele vor activa în sezonul viitor ÎN DIVI
ZIA A, iar învinsele în divizia B.

Partidele de baraj de la Arăd s-au încheiat astfel: Metalul Turnu 
Severin — Gaz Metan Medias 1—°> A. S. Cugir — Chimica Tîrnăveni 
1—0, iar cele de la Brașov Progresul Brăila — Victoria Roman 2—1, 
Chimia Rm. Vîlcea — Gloria Bîrlad 2—2. Formațiile GAZ METAN, 
A. S. CUGIR și METALUL TURNU SEVERIN (din grupa de la Arad) 
precum și PROGRESUL BRAILA, CHIMIA RM. VÎLCEA și GLORIA 
BÎRLAD (din grupa de la Brașov) VOR JUCA ÎN DIVIZIA B.

...15 CRIȘUL, 16 PROGRESUL!
J 7

TIMIȘOARA (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Uneori, scriind 
despre fotbal, aluneci vrînd-nevrînd 
pe panta melodramei, chiar dacă nu 
faci altceva decît să consemnezi me
canic fapt cu fapt. Și poate că a- 
ceastă condiție a cronicarului de 
fotbal e dată și prin aceea că în 
sport, mai ales în cazurile limită, 
cum a fost această partidă Progre
sul—Steagul Roșu, evenimentul în 
cauză are un relief mai pronunțat 
decît în orice alt domeniu.

Matei, de pildă, șiret ca o vulpe, 
agil ca un săritor la trapez, și de 
un calm exasperant, (pentru adver
sarii săi direcți. Jenei și Alecu), pe 
parcursul întregii partide —. după 
terminarea jocului, în vestiar, a tras 
un hohot de plîns de un sfert de 
oră, incapabil să acorde interviul de 
rigoare solicitat de reporterul radio
difuziunii.

De fapt, contractarea nervoasă — 
resimțită aproape fizic și în tribune 
— a fost dominanta jocului amintit. 
Șl echipa care a știut, sau a reu
șit cel mai bine să se stăpînească, 
a învins pe această porțiune de li
nie dreaptă „a cursei", pe care Pro

gresul și Steagul Roșu au făcut-o 
de-a lungul campionatului și pînă 
la acest sfîrșit de după-amiază ti
mișoreană.

Matei, Oaldă, Grama, Măndoiu și 
Tarălungă au fost oamenii care au 
hotărît succesul formației bucurește- 
ne, înaintașii speculînd cu pri
cepere slăbiciunile apărării brașo
vene (inexplicabil de „rară"), iar 
fundașii destrămînd necruțător toa
te acțiunile atacanților adverși, 
îndeosebi în primul sfert de oră 
al meciului. Incursiunile lui Ma
tei, Oaidă și Țarălungă, în ca
reul lui Adamache, au avut însă 
darul să pună în evidentă fragilita
tea apărării adverse, iar întreaga 
echipă brașoveană, surprinsă parcă 
de propriile-i lacune, s-a retras trep
tat, treptat, spre jumătatea el de te
ren, cedînd inițiativa.

Scurgerea minutelor a însemnat 
totodată și scăderea numărului de 
greșeli tehnice. Bucureștenii, scăpați 
din strînsoare. lăsați să construiască, 
au început să manevreze în voie la 
mijlocul terenului. De aici, ei au 
Inițiat acțiuni care au dus, în cele 
din urmă, la ruperea echilibrului.

Țarălungă a înscris (min. 45), profi- 
tînd de o neînțelegere între Jenei și 
Adamache. Cu avantajul unui gol, 
Progresul a început repriza a doua 
atacînd fără răgaz. Minutul 61 a 
adus cel de-al 2-lea gol al bucurește- 
nilor, Oaidă primind balonul într-o 
discutabilă poziție de ofsaid. După 
numai un minut, Ivăncescu a spulbe
rat toate speranțele coechipierilor 
săi, ratînd lovitura de la 11 m, a- 
cordată de arbitrul întîlnirii. în 
compensație, la o fază confuză pe
trecută în careul Progresului.

Practic. în clipa în care Ivăncescu a 
ratat, a fost decisă soarta echipei 
brașovene, bucureștenii preluînd de
finitiv conducerea jocului. Ultimul 
gol al meciului a fost înscris tot de 
Tarălungă (min. 88), fără ca să fi 
întîmpinat o opoziție prea mare din 
partea stegarilor. De altfel, forțele 
lor fuseseră împuținate o dată cu 
eliminarea lui Jenei de pe teren 
pentru lovirea intenționată a lui Ma- 
teianu (min. 83). Progresul a cîștigat 
meritat această partidă decisivă pen
tru cariera sa în divizia A, atît da
torită felului în care și-a strunit 
nervii, cît și unui plus de tehnică.

în același timp, pe celălalt stadion 
timișorean. Crișul — vedeta acestui 
baraj — își certifica promovarea în 
divizia A, printr-o victorie obținută 
cu eleganță și prestanță. Harșani și 
Kun I au înscris cele două goluri ale 
meciului orădenilor cu Politehnica 
Galați, în min. 56 șl 61, spre marea 
satisfacție a miilor de orădeni veniți 
în tribune.

Și cu aceasta „săptămîna de chi
nuri" (expresia aparține antrenoru
lui Cornel Drăgușin), de la Timi
șoara s-a încheiat. Progresul s-a sal
vat în ceasul al doisprezecelea. Dar 
turneul de baraj l-a cîștigat merito
riu un outsider, Crișul Oradea, e- 
chipă tînără și atît de promițătoare.

Valentin PAUNESCU

ÎN PLIN

SEZON

CICLIST

FOTBALISTELE NOASTRE 
PIERDUT DIN NOU

In turneul internațional de hand
bal feminin dotat cu „Trofeul Taț- 
maidan', aseară: echipa noastră 
reprezentativă a pierdut cu scorul 
de 13—9 (8—5) în fața selecționa
tei R. D. Germane.

SCHIMBARE DE LIDER IN 
TURUL FRANȚEI

Etapa a 3-a a Turului ciclist al 
Franței, Forest-Roubaix (112 km),, a 
fos .'’cîștigată de belgianul Godeffoot 
.f~ 2h32’57”. în clasamentul ae-

’ individual conduce seum Van 
.,._„;el (Belgia) urm?/, de. fostul 

lider- GiBiîkost . /Franța) la 15". 
Cunoscutul cicl’tSt francez Poulidor 
se află pe locul 12 la 1 minut de 
purtătorul tricoului galben.

ROSE, RIVALUL LUI CHI
CHESTER

După cum anunță agenția France 
Presse, întreg orașul Portsmouth se 
pregătește să primească triumfal 
miercuri dimineața un alt navigator 
solitar, pe Alec Rose, a cărui popu
laritate în Anglia o egalează pe 
aceea a Iui Chichester. Rose, în 
vîrstă de 60 de ani, a înconjurat glo
bul pe același traseu ca Chichester, 
în 327 de zile — față de 226 ale 
înaintașului său — dar pe un vas 
cu 6 metri mai scurt. Peste o jumă
tate de milion de locuitori și 3 000 
de Iahturi îl vor saluta, Ia sosire, 
pe bătrînul șl temerarul navigator.

’ - PORTUGALIA
Z—L ( .

Selecționai de fotbal ale Bra
ziliei și PortUfe îl s-au întîlnit în- 
tr-un meci amic pe stadionul din 
orașul Lourențo î -ques (Mozambic). 
Fotbaliștii brazilia au obținut vic
toria cu scorul de 2- 0 (0—0).

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE~

VERNESCU-SCIOTNIC ÎNVINGĂTORI
LA TAMPERE

„Regata Tampere" la 
caiac-canoe, competi
ție preolimpică la 
care au luat parte 
peste 100 de sportivi 
și sportive din 9 țări, 
s-a soldat cu un deplin 
succes al reprezentan
ților României cîștigă-

torl în 13 probe din 
cele 17 înscrise în 
program. Cuplul Ver- 
nescu-Sciotnic și-a re
confirmat clasa inter
națională. terminînd 
victorios atît în pro
ba de viteză cît și în 
cea de fond. Două vic

torii a obținut și 
caiacista Viorica Du
mitru, la simplu și 
apoi Ia dublu împre
ună cu Valentina 
Serghei. Remarcabil 
s-au comportat cano- 
iștii Pațaichin, Cala- 
biciov și Covaliov.

Lia Manoliu —un nou record
Orașul Osnabrueck 

a găzduit întîlnirea 
triunghiulară de atle
tism dintre echipele 
feminine ale Olandei, 
României și R. F. a 
Germaniei. Din echi
pa română s-a remar
cat în mod deosebit 
discobola Lia Mano
liu care s-a clasat pe 
primul loc, stabilind 
și un nou record na
țional cu performanta

de 57,98 m. Pe locul- 
doi, cu 57,68 m, s-a si
tuat fosta recordmană 
mondială a probei de 
disc, Liesel Wester- 
mann (R.F.G.).

Alte două victorii. 
pentru echipa română 
au fost obținute de 
Viorica Viscopoleanu, 
Ia săritura în lungime 
— 6,44 m și Cornelia 
Popescu la săritura în 
înălțime — 1,66 m.

Ileana Silai a ocupat 
locul doi la 800 m plat 
cu timpul de 2’02” 5/10, 
Valeria Bufanu s-a si
tuat, de asemenea, pe 
locul doi, la 80 m gar
duri, cu 10” 9/10, iar 
Mihaela Peneș s-a cla
sat a treia la arunca
rea suliței cu 49,12 m. 
Punctajul final al în
tîlnirii: R. F. a Ger
maniei 93 puncte, O- 
landa 79 puncte. Ro
mânia 61 puncte.

IERI: Campionatul 

de semifond pe circuit
Traseul din str. Cîmpina, de

venit tradițional in găzduirea 
întrecerilor cicliste pe circuit, 
a fost ieri scena de desfășurare 
a campionatului de s&nifond, 
ultimul campionat de șosea al 
anului. Un prim fapt pozitiv 
ce merită a fi consemnat: nu
mărul mare, mereu în creștere, 
al celor ce s-au aliniat la star
tul celor trei categorii de aler
gători — juniori II, juniori I 
și seniori. Apoi, „întețirea" 
luptei dintre juniorii bucureș- 
teni și juniorii provinciali, semn 
al creșterii potențialului secții
lor de juniori ale cluburilor din 
Capitală — pînă acum destul de 
puțin convingătoare prin ceea ce 
înțelegeau să facă pentru creș
terea noului eșalon al sportului 
cu pedale...

Campionatul de ieri l-au lan
sat juniorii mici. Cursa lor a 
revenit lui P. Cîrneanu (Steaua). 
Juniorii mari și-au disputat ti
tlul într-o manieră entuziasman- 
tă. Nu trecuseră decît vreo cî- 
teva ture și plutonul masiv s-a 
întins în monom, doar virajele 
scurte de la capetele traseului 
regrupîndu-l. Aproape de înche
ierea cursei, o evadare nn trei 
părea să decidă învingătorul. 
Erau în acest grup brăileanul 
Nemțeanu și bucureștenii Pur- 
căruș și Dolofan. Reintegrați în 
pluton, ei își continuă temerar 
cursa, dar la o busculadă Pur- 
căruș este nevoit să abando
neze. înaintea ultimelor două 
sprinturi intermediare, Dolofan 
conducea cu un avans minim. 
Iată însă că este rîndul lui Io- 
niță să atace. Dolofan îl secon
dează, voind să-și mențină su
premația. Efortul evadării la 
care luase parte îl suportă însă 
destul de greu. In cele din urmă, 
clasamentul probei se schimbă ; 
lider și cîștigător al titlului este 
Marin Ioniță (Dinamo), urmat de 
P. Dolofan (Steaua) și St. Leit
ner (C.P.B.).

Cursa seniorilor s-a încheiat 
cu un cîștigător mai puțin aștep
tat, dar care, prin ceea ce a fă
cut de-a* lungul întregii între
ceri în special în finalul ei 
— merită felicitări suplimentare. 
Noul campion este V. Sălăgean 
(Dinamo). Mereu în lupta pentru 
cîștigarea sprinturilor de tre
cere, către terminarea cursei el 
se afla pe un loc oarecum mo
dest. Fruntașii clasamentului, cu 
o poziție favorabilă și în pluton 
(la un moment dat beneficiind 
de un serios avans), erau alți doi 
dinamoviști: V Tudor și C. Cio
can. Schimbarea liderului se 
produce după sprintul 2S — deci 
cu 4 ture înainte de încheierea 
cursei. Sălăgean cîștigă acest 
sprint, devansîndu-l pe fostul 
lider cu 3 puncte. La penultimul 
sprint, Tudor vrea să reducă din 
handicap, însă tot Sălăgean cîș
tigă și se instalează autoritar în 
fruntea clasamentului. Sprintul 
de încheiere a cursei revine de 
asemenea lui Sălăgean. Primele 
trei locuri în clasamentul final 
le ocupă în ordine : Sălăgean, 
Tudor și Ciocan.

Dublul succes al lui Costa
In cadrul concursu

lui international de 
natație de Ia Inns
bruck, tînăra înotă
toare română Anca 
Andrei a obținut un 
frumos succes, cîști- 
gînd proba de 200 m 
spate cu timpul de 
2’33”4/10. Pe locurile 
următoare s-au clasat 
Hafner (Austria) 2’34" ;

Kraus (R.F.G.) 2’39" ; 
Keller (R.D.G.) 2’39". 
A doua victorie a cu
lorilor românești în 
acest concurs a fost 
realizată de L. Costa 
situat pe primul loc la 
100 m bras cu timpul 
de l’09’’3/10.

în ziua a doua și 
ultima a concursului 
internațional de înot

de la Innsbruck, spor
tivul român L. Costa a 
cîștigat proba de 200 m 
bras cu timpul de 2'34". 
Anca Andrei s-a clasat 
a doua în proba de 
100 m spate (timp 
1’11”7), iar Agneta 
Sterner a ocupat tot 
locul II în proba de 
100 m fluture (timp 
1T1"1).

DIN LUMEA LARGĂ
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SEAGREN ȘI VAUGHN 5,28 
METRI LA PRĂJINĂ

• Sîmbătă a început la Los Ange
les concursul de selecție olimpică 
pentru atleții americani. In prin
cipiu, primii trei clasați în finale 
vor face parte din reprezentativa 
olimpică. Dar, spre deosebire de 
concursurile de selecție olimpică la 
alte ediții ale J.O., lotul va fl defi
nitivat abia după o întrecere ce se 
va desfășura la altitudine în luna 
septembrie și cu care ocazie vor 
participa și unii atleți de renume, 
în prezent indisponibili. (Jim Ryun, 
Willie Davenport, Neil Steinhauer, 
Ralph Boston, Willie Turner și alții). 
Finalele încheiate pînă acum au a- 
vut următorii cîștigători : greutate — 
Matson, 20,44 m; 100 m plat (cu vînt 
contrar) — Hines și Green, 10’’3 ; su
liță — Covelli 78,56 m ; 5 000 plat — 
Tracy Smith 13'42’’4 ; lungime — Dea- 
mon 8,14 m; prăjină — Seagren și 
Vaughn 5,28 m.

Box
UN NOU CAMPION MONDIAL 
LA CATEGORIA UȘOARA

0 La San-Domingo, în fața a 5 000 
de spectatori, boxerul portorican 
Carlos Ortez a pierdut la puncte ti
tlul de campion mondial la cate
goria ușoară, în fața dominicanu
lui Carlos Teo Cruz. De remarcat 
că noul campion mondial a cîștigat 
11 runduri din 15, alte două fiind 
considerate egale !

COKES VICTORIOS PRINK.0.
0 Peste 20 000 de spectatori au 

asistat la Lourențo-Marques (Mo
zambic) la meciul revanșă dintre 
negrul american Curtis Cokes, cam
pion mondial la categoria welter, 
și sud-africanul Willie Ludick. Co
kes a învins prin k.o. tehnic în 
rundul al treilea. Și în primul meci 
disputat în Statele Unite tot Cokes 
fusese victorios, prin k.o. tehnic în 
rundul al cincilea.

100 000 DE SPECTATORI...
0 100 000 de spectatori au urmă

rit pe circuitul de la Aasen între
cerile „Marelui premiu al Olandei" 
la motociolism. La clasa 250 cmc. 
victoria a revenit englezului Bill 
Ivy, care pe o motocicletă „Yamaha" 
a parcurs 130,970 km în 55'23”9/10 (me
die orară 141,850 km). Italianul Gia
como Agostini a terminat învingă
tor la clasa 350 cmc. Concurînd pe o 
mașină „M.V. Augusta", el a par
curs 141,410 km în lh05’22”7/10. In 
urma acestor rezultate, în clasa
mentele campionatului mondial, la 
clasa 250 cmc. conduce Ivy cu 24 
puncte, iar la clasa 350 cmc. pe pri
mul loc se află Agostini cu 24 
puncte.

REVANȘA LUI GIM0NDI
0 Competiția ciclistă „Criteriul 

campionilor", a fost cîștigată de italia
nul Gimondi care a totalizat 39 de 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Merckx (Belgia) — 38 puncte, 
Adorni (Italia) — 21 puncte și Zan- 
degu (Italia) — 16 puncte.

1N VEDEREA SEMNĂRII TRATATULUI

DE NEPROLIFERARE A ARMELOR NUCLEARE

Ministrul afacerilor externe,

Corneliu Mănescu, a plecat

la Moscova
Duminică după-amiază, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, a plecat la Moscova pentru 
a semna, din împuternicirea gu
vernului român, Tratatul de nepro- 
liferare a armelor nucleare.

Tratatul va fi deschis spre sem
nare la 1 iulie a.c., simultan la 
Moscova, Washington și Londra, 
capitalele celor trei state depozi
tare.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau de față George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mircea Malița 
și Petru Burlacu, adjuncți ai mi
nistrului, funcționari superiori din 
M.A.E.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

REUNIUNEA O. N. U.

DE LA BUCUREȘTI
3

Intre 3 și 5 iulie a.c. se vor des
fășura la București, sub conducerea 
secretarului general al O.N.U., U Thant, 
lucrările reuniunii mixte a Comitetu
lui administrativ de coordonare al 
O.N.U. și Comitetului pentru programe 
și coordonare al Consiliului econo
mic și social O.N.U.

Comitetul administrativ de coordo
nare este . un organism din care 
fac parte conducătorii tuturor insti
tuțiilor specializate din sistemul 
O.N.U. : Rene. Maheu, directorul ge
neral al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educafie, Știinfă și Cultură 
(U.N.E.S.C.O.), Adeke Boerma, di
rectorul general al Organizației 
pentru Alimentafie și Agricultură 
(F.A.O.), G. Peissel, directorul Pro
gramului alimentar mondial (P.A.M.), 
David Morse, directorul general al 
Organizației Internationale a Muncii 
(O.I.M.), Marcolino Candau, directo
rul general al Organizației Mondiale 
a Sănătății (O.M.S.), Sigvard Eklund, 
directorul general al Agenției In
ternationale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), Mohamed Mili, directorul 
general a.i. al Uniunii Internationale 
de Telecomunicații (U.I.T.), David Da
vies, secretarul general al Organiza
ției Mondiale de Meteorologie (O.M.M.), 
Michel Rahi, directorul general al 
Uniunii Poștale Universale (U.P.U.), Ro
bert McNamara, președintele Băncii 
Internationale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.), Pierre-Paul Sch
weitzer, președintele Fondului Mo
netar International (F.M.I.), Olivier 
Long, directorul general al Acordului 
general pentru tarife și comerț 
(G.A.T.T.), Henry Labouisse, directorul 
executiv al Fondului O.N.U. pentru 
copii (U.N.I.C.E.F.), Colin Goad, se
cretarul general al Organizației Ma
ritime Consultative Interguverna- 
mentale (I.M.C.O.), și Bernard Twight, 
secretarul general al Organizafiei 
Internationale pentru Aviafia Civilă 
(O.A.C.I.)

Din Comitetul pentru programe șl 
coordonare al Consiliului economie

și social al țp.N.U. fac parte 16 state, 
printre care și România.

Cele două organisme t,n reuniuni 
mixte în vederea corelării diferitelor 
acțiuni ale O.N.U. tn domeniile eco
nomic și social.

Acțiunile economice și sociale ale 
O.N.U., dintre care numeroase sînt în
dreptate spre sprijinirea eforturilor tari
lor în curs de dezvoltare, reclamă par
ticiparea mai multor organizații interna
ționale specializate. Reuniunea anuală a 
șefilor acestor organizații are menirea 
să asigure coordonarea programelor de 
aefiune, astfel îneîf realizarea decizii
lor să se desfășoare în bune condi
ții.

La lucrări participă, de asemenea, și 
reprezentanții unor organisme O.N.U.: 
Râul Prebisch, secretarul general al Con
ferinței O.N.U, pentru comerț și dez
voltare (U.N.C.T.A.D.), Rajendra Cooma- 
raswamy, directorul pentru probleme 
externe al Programului Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), Ibra
him Abdelrahman, directorul executiv al 
Organizafiei Nafiunilor Unite pentru 
dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.), Si
meon Adebo, directorul Institutului 
O.N.U. pentru formarea cadrelor și cer
cetări (U.N.I.T.A.R.), prinful Agha Khan, 
înaltul comisar al O.N.U. pentru refu- 
giafi (U.N.C.R.), Laurence Michelmore, 
comisarul Agenfrei O.N.U. pentru refu- 
giajii din Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.).

Biroul Consiliului economic și social 
va fi reprezentat de președintele con
siliului, M. Guerrero (Venezuela), și vice
președinții M. Tarabanov (Bulgaria), B. 
Billner (Suedia) și A. Danielii (Tanzania).

Din partea Secretariatului O.N.U. va 
fi prezent Phillipe de Seynes, subsecre
tar pentru probleme economice și so
ciale, și al|i funcționari superiori ai O.N.U.

Pe ordinea de zi a reuniunii de la 
București figurează probleme ca: dece
niul O.N.U. pentru dezvoltare, dezvol
tarea și utilizarea resurselor umane, su
biect inifiat în cadrul Consiliului Econo
mic și Social de către România, precum 
și chestiuni generale de coordonare.

Cronica zilei

SOSIREA DIRECTORS 
GENERAL AL ORGANIZAȚIEI

INTERNATIONALE
A MUNCII

Duminică după-amiază a sosit în 
Capitală directorul general al Or
ganizației Internaționale a Muncii, 
David Morse. Oaspetele va face o 
vizită în țara noastră, la invitația 
Ministerului Muncii, și va lua 
parte la lucrările reuniunii mix
te a Comitetului administrativ de 
coordonare al O.N.U. și Comitetu
lui pentru programe și coordonare 
al Consiliului economic și social al 
O.N.U., care se vor desfășura la 
București.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau Petre Blajovicl, mi
nistrul muncii, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

Erau prezenți Enrico Pauli, re
prezentantul Biroului Internațional 
al Muncii la Centrul de perfec
ționare a pregătirii cadrelor de 
conducere din întreprinderi, de la 
București, și experțl de la acest 
centru.

(Agerpres)

DIRECTORUL GENERAL
AL F. A. 0.
A SOSIT ÎN CAPITALĂ

Duminică la amiază a sosit în 
țară directorul general al Organi
zației Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.), 
A. H. Boerma. El este însoțit de 
Paul Lamartine Yates, reprezentan
tul F.A.O. pentru Europa.

Oaspetele ya face o vizită în țara 
noastră la invitația Consiliului Su
perior al Agriculturii și va parti
cipa la reuniunea mixtă a Comite
tului administrativ de coordonare 
al O.N.U. și Comitetului pentru 
.programe și coordonare al Consi
liului economic și social al O.N.U., 
ce va avea loc la București.

'Directorul general al F.A.O. a fost 
întîmpinat de Nicolae Giosan, pre- 

' ședințele Consiliului Superior al 
Agriculturii, și de alte persoane 
oficiale.

în cursul după-amiezli au fost 
vizitate stația pilot de irigație Bă- 
neasa —Giurgiu, construită în co
operare cu F.A.O., șl I.A.S. „30 De
cembrie".

★
Președintele Consiliului Superior 

al Agriculturii a oferit un dineu în 
cinstea directorului general al 
F.A.O...............................

(Agerpres)

vremea

săptămîna aceasta-. 
„Cupa Bucureștiului" 

pe velodromul Dinamo
In zilele de 5, 6 și 7 iulie, pe 

velodromul Dinamo va avea loc 
o competiție internațională de 
mare anvergură, la care și-au 
anunțat participarea pistarzi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Olanda, 
Polonia, Ungaria și U.R.S.S. Este 
posibilă de asemenea participa
rea unor alergători din Dane
marca. Este prevăzut ca progra
mul să cuprindă toate probele 
olimpice și cîteva curse de mai 
mare spectaculozitate, cum sînt: 
eliminarea, americana, cursa cu 
adițiune de puncte. Ciclismul 
nostru va fi prezent cu prima 
garnitură. Una din atracțiile în
trecerilor o va constitui apari
ția pe pista de beton a velodro
mului a cunoscutului alergător 
de șosea Emil Rusu, care își 
va încerca șansele (poate chiar 
pentru a pleca la J.O. de la 
Mexico) în cadrul probei de ur
mărire individuală.

Delegația parlamentară iraniană, 
condusă de Sharif Emami, președin
tele Senatului, care se află în țara 
noastră la invitația Marii Adunări Na
ționale, a vizitat duminică Combina
tul chimic de la Borzești și rafină
ria din orașul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“. Directorul combinatului, ing. 
Aurel Teodora, și directorul rafină
riei, Zamfir Stancu, au prezentat 
oaspeților aspecte din activitatea ce
lor două întreprinderi industriale.

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala delegația guvernamentală iz- 
raeliană, condusă de Zeev Sharef, mi
nistrul comerțului și industriei, care 
a participat la lucrările Comisiei mix
te româno-izraeliene, stabilită prin a- 
cordurile în vigoare între România și 
Izrael. La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
Gheorghe Cioară, ministrul comerțu
lui exterior, de alte persoane oficia
le, precum și de Eliezer Doron, mi- 
nistral Izraelului la București.

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a fost în 
general frumoasă, dar s-a răcit 
ușor, mai ales în nordul țării. 
Cerul a fost variabil. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, cu 
unele intensificări locale da 
scurtă durată. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 18 
grade la Toplița, Miercurea 
Cluc, Suceava și Cîmpulung- 
Moldovenesc și 30 de grade la 
Bechet.

Timpul probabil pentru silele 
de 2, 3 și 4 iulie. In țară : Vre
mea va fi în general frumoasă, 
cu cerul variabil, mal mult se
nin noaptea și dimineața. Spre 
sfîrșitul intervalului, fn nord- 
vestul țării, se vor produce în- 
norărl mal persistente șl vor 
cădea ploi locale, mai ales sub 
formă de averse. în rest, averse 
izolate. Vîntul va sufla In ge
neral slab. Temperatura în creș
tere ușoară în prima parte a in
tervalului. Minimele vor fl cu
prinse între 12 și 22 de grade, 
iar maximele între 25 șl 35 de 
grade. In București: Vremea 
va fl frumoasă și călduroasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vînt în 
general slab. Temperatura se 
menține ridicată.

(Urmare din pag. I)

SĂPTĂMÎNA VIITOARE: 

„Cupa Voința", 

ediția a Xlll-a
Cea de a 13-a ediție a tradițio

nalei competiții cicliste „Cupa 
Voința" se va desfășura între 8 
și 14 iulie pe un traseu de apro
ximativ 1 000 km împărțiți în 
8 etape, fără nici o zi de odihnă. 
La întreceri, în afara celor mai 
buni rutieri români, vor parti
cipa și cicliști valoroși din 
Franța, Austria, Polonia, Bul
garia și Ungaria.

Programul etapelor este urmă
torul : București-Brașov (prin 
Buftea); Brașov-Odorhei ; O- 
dorhei-Tg. Mureș ; Tg. Mureș- 
Cluj ; Cluj-Sibiu ; Sibiu-Călimă- 
nești ; Rm. Vîlcea-Bucureștl.

Numeroase premii (oferite de 
Loto-Pronosport, Ministerul In
dustriei Alimentare, ADAS, 
CENTROCOOP, UCECOM etc.) 
vor recompensa pe cei mai buni 
cicliști. I

Iată cum persistența, în- 
tr-adevăr de ani de zile, a 
unei defecțiuni organizato
rice în sistemul editării nu 
numai că provoacă dere
glări în privința apariției 
la timp a tuturor manua
lelor, dar diminuează pînă 
și atitudinea critică a fo
rurilor responsabile față de 
alte defecțiuni, îndeosebi 
din domeniul calității tipă
riturilor. Cunosc oare toate 
aceste lucruri tovarășii din 
conducerea Ministerului In
dustriei Chimice ? Ce mă
suri întreprind ? Cu aceste 
întrebări ne-am adresat to
varășului director general 
Petre Mihăilescu, din Di
recția generală a industriei 
de celuloză și hîrtie.

— A, da, știu că în pla
nul de producție există 
niște rămîneri în urmă. E 
posibil să existe și ceva 
restanțe în furnizarea hîr- 
tlei, care bineînțeles se vor 
recupera treptat — ne-a 
răspuns interlocutorul din 
a cărui indiferență, în to
tală contradicție cu serio
zitatea problemei abordate, 
nu am putut afla lucruri 
suplimentare nici cu pri
vire la natura rămînerilor 
în urmă ale producției, și 
nici cît de „blneînțelese" 
sînt măsurile de recupera
re a întîrzierllor. Cert este 
însă că în acest punct al 
lanțului de factori de care 
depind buna editare și di
fuzare a manualelor școla
re este prezent un nod gor

dian care va trebui odată 
tăiat, dacă vrem ca din cli
matul pregătirilor pentru 
începutul fiecărui an șco
lar să lipsească emoțiile șl 
incertitudinile cu privire la 
prezența cărților pe pu
pitrul fiecărui elev în ziua 
de 15 septembrie.

Pe măsură ce manualele 
sînt tipărite, ele iau dru

întîl, de o stabilire amă
nunțită a comenzilor reale 
de manuale întrucît, după 
cum se știe, cifrele de șco
larizare au fost întocmite 
de fostele secții de învăță- 
mînt pe baza vechil împăr
țiri teritoriale, iar astăzi, 
cînd anumite întreprinderi 
comerciale vor trebui să di
fuzeze cărți pentru uneia

MANUALELE
ȘCOLA RE

mul școlilor. In vederea 
transportului, depozitării șl 
difuzării lor a fost orga
nizată o vastă rețea la a 
cărei. bună funcționare își 
aduc deopotrivă contribu
ția centrele de librării și 
difuzare a cărții, Uniunea 
centrală a cooperativelor 
de consum, inspectoratele 
județene de învățămînt. In 
acest scop au și fost alcă
tuite comisii județene de 
difuzare a manualelor șco
lare. Sînt și aici cîteva as
pecte asupra cărora merită 
șă na oprim. E vorba, mai

școli care aparțin șl altul 
județ, există pericolul ca 
unele unități de învățămînt 
să fie neglijate. Rețin apoi 
atenția cerințele ca am1 
balarea, transportul, depo
zitarea manualelor să se 
facă în condiții optime pen
tru a se evita unele inci
dente din anii precedenți 
cînd cărțile de școală, edi
tate în condiții grafice su
perioare, ajungeau în scoli 
deteriorate de nepăsarea 
cărăușilor. „Tocmai de a- 
ceea — atrăgea atenția, pe 
bună, dreptate, tov. Mircea

Seceleanu, îndrumător 
principal la Centrala edi
turilor și difuzării cărții — 
e nevoie ca manualele să 
fie difuzate pe rețea pe mă
sură ce sosesc. Să nu se 
mal aștepte, ca în alțl ani, 
primirea mal multor tran
șe, deoarece în fe
lul acesta se produc aglo
merări, proaste depozitări, 
inversarea notelor de ex
pediție. ale căror pagube 
sînt de cîteva ori mal mari 
decît eventualele cîștiguri. 
Fără a mai pune la soco
teală supărările copiilor 
provocate de prezența în 
setul lor de manuale a unor 
cărți cu un aspect prea pu
țin atrăgător".

Pe lingă importanța el 
imediată, campania edită
rii manualelor școlare din 
ediția 1968 are șl o valoare 
de principiu. După cum se 
știe, noua Lege a învăță- 
mîntulul prevede „trecerea, 
începînd cu anii viitori, la 
școala generală cu o durată 
de 10 ani. Este o etapă, pe 
cît de amplă în semnifica
ții, pe atît de bogată în sar
cini, între care elaborarea 
și editarea noilor manuale 
necesare se situează la loc 
de frunte. Tocmai de aceea, 
tipărirea la timp și în bune 
condiții a manualelor din 
acest an va fl Implicit o 
garanție anticipată pentru 
succesele viitoare șl prin 
aceasta este incompatibilă 
cu orice justificare și es
camotare a lipsurilor exis
tente în acest domeniu „cu 
o precizie matematică" de 
mai mulți ani încoace,



viața internațională
AL DOILEA vietnamul de Sud Grădina

TUR DE SCRUTIN ACȚIUNI OFENSIVE ALEal alegerilor din Franța pămînfu
Festivitățile de la Berlin 
cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a tovarășului 
Walter Ulbricht

PARIS 30 (Agerpres). — Dumi
nică, în Franța s-a desfășurat cel 
de-al doilea .tur de scrutin al a- 
legerilor generale. Voturile celor 
19 milioane de alegători au- fost 
solicitate de cei 679 de candidați 
la cele 316 locuri rămase vacante 
după primul tur de scrutin care a 
avut loc cu o săptămînă în urmă. 
Centrele de vot au fost deschise la 
ora 7,00 șl s-au închis la ora 20,00, 
imediat după aceea începînd des
puierea urnelor.

La ora 22,20, Ministerul de In
terne al Franței a anunțat rezul-

țațele din 350 circumscripții elec
torale din totalul de 487 (inclu- 
zînd și circumscripțiile în care re
zultatul alegerilor a fost hotărit în 
primul tur de scrutin).

Din cele 350 mandate, „Uniunea 
pentru apărarea republicii", îm
preună cu republicanii indepen
denți, au obținut 263 mandate, 
Partidul Comunist, 15 mandate, Fe
derația 
cialiste 
diverse

FORȚELOR PATRIOTICE

Stîngii Democratice și So- 
37, P.S.U. —1, centriștii 26, 
grupări de dreapta 8.

agențiile de presă

SAIGON 30 
timele 48 de 
fie semnalate 
patriotice și 
saigoneze în __
Vietnamului de sud. 
supus unor bombardamente intense 
fortăreața de la Khe Sanh, aflată în 
curs de evacuare, și și-au intensi
ficat, în ciuda raidurilor repetate ale 
bombardierelor strategice „B-52“ 
presiunea asupra Saigonului. Ei au 
reușit să arunce în aer, cu ajuto
rul unei mine flotante, podul de 
importanță strategică excepțională 
de la Ben Luc, situat la aproxima
tiv 16 km sud de Saigon, parall- 
zînd traficul pe autostrada nr. 4 
— cea mai importantă arteră de 
legătură a capitalei cu regiunile su
dice de deltă. în alte puncte ale 
zonei Saigonului, precum și în pro-

transmit
szaeasgsnBaoBSBnnmHBUignaBBBBi

Alexei Kosîghln, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit duminică pe 
Le Duc Tho, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, care 
s-a oprit la Moscova venind de la 
Paris, unde a participat, în calitate de 
consilier special al conducătorului de
legației R D. Vietnam, la convorbi
rile dintre reprezentanții R. D. Viet
nam și S.U.A.

O explozie a distrus In în
tregime o fabrică de muni
ții la 10 kilometri de Luanda, 
capitala Angolei — anunță agenția 
„Lusitania". Au fost rănite 23 de per
soane.

(Agerpres). — In ul- 
ore au 
ciocniri 
trupele 
diverse

continuat să 
între forțele 
american o- 
puncte ale 

Patrioții au

vinciile Kian Tuong, Binh Duong, 
Tay Ninh, au avut loc de aseme
nea lupte în care, potrivit relată
rilor agențiilor occidentale de pre
să. forțele americane și cele sai- 
goneze au suferit pierderi impor
tante.

SĂRBĂTOAREA 
ZIARULUI
VOLKSSTIMME"JJ

S. U. A.: UN DEFICIT 
RECORD

I* ■

Mai multe sute de cetățeni 
britanici din comitatul Hunting
donshire au participat sîmbătă la un 
marș spre baza aeriană militară a- 
mericană Alconbury din acest comi
tat, cerînd lichidarea bazelor militare 
americane de pe teritoriul Marii Bri
tanii.

Mai multe organizații poli
tice care se opun războiului 
din Vietnam și militează pentru 
drepturile populației de culoare au a- 
nunțat organizarea unor mari de
monstrații pașnice ta preajma conven
ției naționale a Partidului democrat 
care va avea loc la Chicago în luna 
august, anunță agenția Associated 
Press.

WASHINGTON 30 (Agerpres).— 
La Washington s-a anunțat că a- 
nul fiscal 1967—1968 s-a încheiat 
la 30 iunie cu un deficit record 
de 25 miliarde dolari. Agenția A. P. 
subliniază că o primă cauză a a- 
cestui deficit este războiul din 
Vietnam al cărui cost în anul fi
nanciar viitor va fi de 28,4 mi
liarde dolari. Deficitul înregistrat 
anul acesta este cel mai mare din 
anii de după cel de-al doilea război 
mondiâl. Cel mai mare deficit în 
istoria Statelor Unite a fost de 57,4 
miliarde dolari înregistrat în 
1943.

V1ENA 30 — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, transmi
te : „V olksstimme — Fest 1968", 
sărbătoarea tradițională a ziarului 
Partidului Comunist din Austria, a 
reunit și anul acesta mii și mii de 
cititori și prieteni ai presei comu
niste in renumitul parc vienez 
Prater. Programul susținut simbă- 
tă după-amiază și duminică de for
mații artistice și sportive din Aus
tria și din alte țări a fost răsplătit 
cu îndelungi aplauze de numeroșii 
spectatori. Participanții la sărbă
toarea ziarului „Volksstimme" au 
fost salutați de Franz West, redac
torul șef al ziarului, care a vorbit 
despre evoluția situației politice in
terne.

BERLIN — Corespondentul A- 
gerpres, St Deju, transmite : Du
minică, la Consiliul de Stat al 
R. D. Germane a avut loc o ce
remonie cu prilejul celei de-a 75-a 
aniversări a zilei de naștere a lui 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
G.Q al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane. 
Cu acest prilej, sărbătoritul a fost 
felicitat de membrii și membrii 
supleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G. Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.G. al P.S.U.G., a dat ci
tire scrisorii adresată de C.G. al 
P.S.U.G. In continuare, Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a transmis salutul din partea Con
siliului de Miniștri. El a înmînat 
lui Walter Ulbricht ordinul „Karl 
Marx“ — cea mai înaltă distincție 
a țării, care i-a fost conferită cu 
prilejul aniversării.

La ceremonie au participat, de 
asemenea, reprezentanți ai Consi
liului de Stat, ai Camerei Popu
lare a R. D. Germane, ai Consi
liului Național al Frontului Na
țional, ai organizațiilor de masă, 
delegații venite din toate colțurile 
țării pentru a felicita pe sărbă 
torit

Walter Ulbricht a fost felicitat, 
de asemenea, de reprezentanții u- 
nor țări socialiste, sosiți cu acest 
prilej la Berlin.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., a citit și înmînat sărbă
toritului scrisoarea de felicitare a- 
dresată, în numele C.C. al P.C.R. 
și al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat.

Walter Ulbricht a mulțumit pen
tru felicitările adresate șl a rugat 
pe tovarășul Gheorghe Apostol să 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Central al 
P.C.R., Consiliului de Stat șl între
gului popor român urări de succese 
în construcția socialistă. El a sub
liniat comunitatea de interese a po
poarelor noastre, legătura strînsă 
dintre partidele și guvernele R. D. 
Germane și Republicii Socialiste 
România, în lupta pentru cauza so
cialismului și asigurarea păcii. 
Tovarășul' Gheorghe Apostol l-a 
urat la rîndul său succese în ac
tivitate, spre binele poporului ger
man și sănătate lui și soției sale.

Walter Ulbricht a fost, de aseme
nea, felicitat de membrii corpului 
diplomatic.

Seara, C.C. 
llul de Stat și 
tri ale R. D. 
cu acest prilej o recepție.

rilor arse
de milenii
(Urmare din pag. I)

al P.S.U.G., Consi- 
Consiliul de Mlnlș- 
Germane au oferit

Benca Europeană de Inves
tiții a hotărit să acorde guvernului 
turc un împrumut de 950 000 de do
lari, ta vederea construirii unei uzine 
de ciment la Buyuk Cekmece.

Mișcarea irlandeză împotri
va apartheidului a organizat sîm
bătă un marș pe străzile Dublinului 
în semn de protest față de politica 
rasială a Rhodesiei. Un grup de 150 
de manifestanți au înmînat note Mi
nisterului Afacerilor Externe al Irlan
dei și ambasadei britanice Ia Du
blin.

GREVA FEROVIARILOR
BRITANICI CONTINUĂ

LONDRA 30 (Agerpres). — Din 
cauza grevei lucrătorilor de la căi
le ferate engleze, aproape nici un 
tren nu a circulat la sfîrșitul aces
tei săptămîni. Feroviarii, aflați în 
grevă de o săptămînă, revendică 
sporirea salariilor.

Direcția căilor ferate britanice a 
adresat greviștilor un avertisment, 
declarînd că dacă greva va conti-

nua, feroviarii vor fi îndepărtați 
de la locurile de muncă, fără a li se 
plăti salariile. Astfel, este pentru 
prima dată din anul 1926, cînd sa
lariile săptămînale garantate fero
viarilor sînt amenințate. Sindica
tele marilor centre feroviare din 
Anglia au făcut cunoscut că în 
cazul în care această amenințare 
va fi pusă în practică, greva se va 
generaliza.

Incheierea aplicațiilor comune de co
mandament și stat major ale arma' 
telor țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia

PRAGA 30 (Agerpres). — Dumi
nică s-au încheiat, conform planu
lui, aplicațiile comune de coman
dament și stat major ale arma
telor țărilor participante la Trata
tul de la Varșovia, desfășurate pe 
teritoriul R. S. Cehoslovace sub co
manda mareșalului I. I. Iacubovski, 
comandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via.

La invitația comandantului su
prem • - •
ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia și a ministru
lui apărării naționale a R. S. 
Cehoslovace, la aplicații a asistat și 
un grup de generali și ofițeri ro
mâni.

al Forțelor Armate Unite

Noi manifestații studențești au 
avut loc în capitala braziliană ca 
urmare a unui discurs rostit de 
președintele Arthur da Costa e 
Silva în care a respins revendi
cările privind majorarea fondului 
alocat de guvern pentru necesi
tățile învățămîntului superior, re
ducerea taxelor, îmbunătățirea 
condițiilor din cămine șl a anun
țat semnarea unui decret privind 
recrutarea studenților care par
ticipă la manifestații, pentru dl-

ferite munci. Cu același prilej, 
președintele brazilian, referin- 
du-ae la recentele demonstrații 
ale studenților, a subliniat că for
țele armate sînt pregătite să re- 
.prime în continuare orice tulbu
rare a ordinii publice. Imediat 
după rostirea discursului, aproxi
mativ 5 000 de persoane, studențl 
și profesori, s-au adunat în piața 
centrală a capitalei braziliene, 
manifestînd împotriva măsurilor 
luate de guvern.

■■

reia-

pro-

somaleză
t
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a 
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în regiunea de frontie
ră dintre Uganda și Sudan 
'au fost semnalate noi incidente — a- 
nunță agenția France Presse. Avioa
ne ugandeze au violat teritoriul Su
danului de mai multe ori. Guvernul 
sudanez a protestat față de aceste 
acțiuni, arătînd că aceste incidente ar 
putea avea repercusiuni asupra 
țiilor dintre cele două țări.

Autoritățile biafreze au 
pus Nigeriei și Marii Britanii să ac
cepte organizarea unui plebiscit, pen
tru a oferi populației din regiunile 
care constituie obiect de dispută să 
opteze pentru Biafra sau Nigeria.

Președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor, a cerut popu
lației să ajute victimele războiului ci
vil din Nigeria, Șeful statului sene- 
galez a apreciat că soluționarea pro
blemei nigeriene nu poate fi făcută 
printr-o confruntare armată, ci în ca
drul unui dialog lucida al unei în
țelegeri între părțile aflate în con
flict.

Cu prilejul zilei naționale a 
Republicii Democratice Congo 
președintele Mobutu a anunțat într-o 
alocuțiune la radio că alegerile pre
zidențiale și legislative vor avea loc 
la 13 decembrie 1970.

„Seară Caragiale" la 

televiziunea italiană

ROMA 30. ■— Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea transmite : 
Sîmbătă seara, telespectatorii ita
lieni au avut prilejul să se întîl- 
neascfr din nou cu Ion Luca Ca
ragiale. Micul ecran al televiziunii 
italiene a prezentat timp de aproa
pe o oră unele dintre cele mai cu
noscute momente și schițe ale ma
relui dramaturg român. Emisiunea
— intitulată „O seară cu Caragiale"
— a fost deschisă cu harta României 
pe care era însemnată capitala, 
București, imagini ale teatrului na
țional yt personaje tipice lumii ca- 
ragialești, după stampe ale vremii, 
afișe în diferite limbi despre 
spectacole cu comedii ale lui Ca
ragiale.

SECVENȚE CITADINE

CANADIENE
După imensa clădire din 

beton, oțel și sticlă, a aero
portului Montreal, cu zecile ei 
de ramificații care conduc, 
pe benzi transportoare pentru 
bagaje și pasageri, la pistele 
de decolare ale diverselor 
companii, după hangarele u- 
riașe cu avioane din cele mai 
moderne, cît și după nume
roasele hale de uzine întîl- 
mie în drumul de la aero
port spre centru, recunoști 
din capul locului țara bogată 
și puternic industrializată, Ca
nada, care se întinde pe mai 
bine de jumătate din conti
nentul nord-american.

S-au scris multe despre a- 
ceastă țară, care acum un an 
își serba centenarul, despre 
calea parcursă în dezvoltarea 
sa istorică, despre proble
mele sale economice, politice 
și sociale. In cele ce urmează 
aș vrea să redau doar cîteva 
impresii fugare din noianul 
celor culese în cursul unei 
călătorii recente în Canada.

Ne aflăm, așadar, la Mon
treal, oraș mare, în plină 
dezvoltare. Infrînd în oraș, in
diferent de punctul de acces, 
v'z'tatorii au în față muntele 
situat în plin centru — Mont- 
Royal, de unde se și trage 
numele metropolei. Pe coli
nele lui, printre grădini de o 
frumusețe rară, sînt construi
te numeroase vile luxoase, 
aparținînd, evident, marilor 
bogătași. In vîrf, poate fi vă
zută de la mulți kilometri de
părtare o cruce metalică înal
tă de peste 30 metri, ilu
minata noaptea — cu tuburi 
de neon. O priveliște deose
bită o oferă seara marile ar
tere ale orașului, ca de pildă 
Rue St. Catherine, cu miile 
de magazine, sutele de res
taurante și baruri și cele a- 
proape 40 de cinematografe 
înșiruite de-a lungul a peste 
30 de kilometri lungime. Nu 
arareori am putut observa că . 
în unele vitrine din oraș, în
cărcate cu mărfuri provenind 
din toate colțurile lumii, o-

bișnuita formulă prin care se 
anunță, în cîteva limbi de cir
culație mondială, că există a- 
colo persoane ce vorbesc 
limbile respective, este înlo
cuită de o formulă mult mai 
simplă, scrisă în englezește : 
„Vorbim toate limbile”. Deși 
afirmația pare exagerată, ea 
reflectă în mod semnificativ 
nu numai diversitatea pe 
plan demografic infern, dar 
și tendința vizibilă a acestei 
țări de a-și lărgi relațiile eco
nomice, culturale, științifice 
pe p.an internațional.

Acesta e centrul, o zonă 
prin excelență comercială, cu 
imense clădiri moderne, în 
care activitatea pulsează viu 
și continuu. In ce privește 
carti»rele de locuințe parti
culare, acestea se întind spre 
marginea orașului, oferind cu 
totul alte priveliști. Spre deo- 
seb ie de construcțiile cen
trului, clădirile de aci și-au 
păstrat în general aspectul de 
vile în stil englezesc, din că
rămidă roșie, cu scări exterioa
re metalice, fiind riguros des
părțite între ele prin garduri.

Orașele canadiene oferă 
contraste nu numai pe plan 
arhitectonic, dar și social. Un 
exemplu. Am vizitat într-o 
zi așezarea indiană (a pieilor 
roșii canadiene) Caughnawa- 
ga din imediata vecinătate a 
Montreal-ului. Cu o populație 
de circa 5 000 locuitori — 
oameni din tribul Mohawk, 
cu case mici și înghesuite, a- 
cest orășel al „sfăpînilor de 
odinioară ai preriilor" oferă o 
imagine flagrant contradicto
rie cu situația din Montreal. 
Dar oamenii aceștia, „defavo
rizați ai destinului", cum i-a 
numit unul din interlocutorii 
mei canadieni, vădesc multă 
hărnicie și curaj în lupta pen
tru existenfă, nedîndu-se în
lături de la cele mai grele și 
periculoase munci. Am văzut 
de pildă într-o zi, la una din 
marile construcții din Mont
real, clădirea „Dominion To
ronto Bani Center" de 56 e-

taja, indieni Mohawk circu- 
iînd la înălțimea de circa 100 
da metri pe o bară de oțel 
lată de cel mult 30 cm, cu a- 
ceeași sprinteneală cu care 
s-ar fi plimbat pe bulevard.

Am vizitat și alte orașe ca
nadiene importante, unde e- 
lementului specific de bază i 
se suprapune în măsură tot 
mai evidentă acela decurgînd 
din acțiunile de modern.zare 
aflate In plină desfășurare, 
lată, de pildă, 
doilea mare 
centrul industriei . grele

Toronto, al 
oraș al țări', 

„ueiinui muusrrici . yrem ȘÎ 

finanțelor' cum II numesc lo
calnicii. Ca întindere, el este

Popas în savana

Mogadiscio, unul 
cale mai vechi orașe 

. coasta de est a Africii, te în- 
fîmpină cu un decor specific 
capitalelor în caro își dau 
întîlniro mărturii ale unor e- 
poci și generajii diferite. A- 
lături de numeroase case 
mici cu acoperișuri plate, pot 
fi văzute vile luxoase, mos- 
cheie și catedrale, edificii pu
blice, încadrate de silueta 
zveltă a palmierilor. înființat 
în secolul X de arabi și per
sani, Mogadiscio avea în mo
mentul proclamării indepen
dentei țării (1 iulie 1960) cir
ca 150 000 de locuitori. Azi

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

de fapt cel mai mare oraș 
canadian, însă populația sa e 
cu 500 000 locuitori sub cea 
a Montrealului do circa 
2 000 000. Toronto are o în
fățișare mai puțin modernă 
decît Montrealul, însă și aci 
au început să apară „zgîrie 
nori", ca de exemplu sediul 
băncii „Toronto Dominion", 
cu cele 65 de etaje ale sale, 
considerat „cel mai înalt bioc 
din Commonwealth".

Călătorind prin Canada am 
auziî o dată pe un om de a- 
face.i spunînd că un dolar a- 
dăugal la o sură, nu numai 
că întărește valoarea aces- 
taia, dar îi și definește tra
iectoria ascendentă, ca semn 
al progresului. Prinfr-o asocia
ție de idei, mi-am amintit a- 
cesf episod acum, cînd Con
federația canadiană serbează 
101 ani de la crearea sa, ani
versare ce prilejuiește po- 
Doru>ui acestei țări o evo
care a drumului parcurs și 
reafirmarea năzuințelor «ale 
do prosperitate.

Dumitru DINESCU

numărul populației aproape 
s-a dublat. Această creștere 
numerică a fost determinată 
de o sporire a rolului orașu
lui în viafa țării. Mogadiscio 
este principalul centru poli
tic, economic și cultural al 
Somaliei. In ultimii ani aici 
l-au ridicat cîteva întreprin
deri industriale, au luat ființă 
o serie de instituții culturale, 
s-au construit noi locuinja. 
Străzile sale animate, în spe
cial în orele dimineții cînd 
soarele e mai pufin arzător 
(orașul e situat la numai 120 
km de Ecuator), impresio
nează prin coloritul viu al 
îmbrăcămintei trecătorilor, 
prin chipurile vesele ale co
piilor ce se grăbesc spre 
școli.

Oricît de interesant ar a- 
părea călătorului, Mogadiscio 
nu-i oferă, totuși, decîț un 
crîmpei al Somaliei, țară a- 
fricană cu o natură aparte, 
a cărei originalitate n-o poți 
înțelege decît străbăfînd-o de 
la un capăt la altul. Cea mai 
mare parte a suprafefei de 
637661 km.p e acoperită de

o savană presărată ici și colo 
de tufișuri, de arbori cu co
roana teșită. Savana e străbă
tută de numai două rîuri mal 
mari, Giuba și Scebeli. In 
perioada secetoasă, ea se 
transformă într-un adevărat 
deșert. Iarba se usucă, vîntu- 
rile aduc nori de praf care 
acoperă totul cu un strat gros, 
cenușiu. Pentru a salva cire
zile de vite, păstorii pornesc 
în lungi peregrinări străbă- 
tînd zeci de kilometri în că
utarea apei și a nutrețului. 
Oamenii înșiși sînt nevoifi 
să-și procure apa de la mari 
distanțe.

In timpul șederii noastre 
la Mogadiscio, gazdele ne-au 
vorbit adeseori despre efor
turile pe care le depun pen
tru transformarea naturii și, 
în primul rînd, pentru asigu
rarea apei atît de necesare 
sporirii suprafețelor cultivate, 
creșterii animalelor. Ne-au I 
fost înfățișate, de ase
menea, cîteva dintre re
zultatele obținute pînă a- 
cum pe linia dezvoltării a- 
griculturii. Au fost smulse sa
vanei o serie de terenuri și 
transformate prin irigare în 
ogoare fertile ; unele pămîn- 
turi nevalorificafe de compa
niile străine au fost naționa
lizate, s-au introdus noi cul
turi. Creșterea producției a- 
gricole rămîne și pe mai de
parte principala preocupare a 
autorităților somaleze. Intr-un 
recent discurs, primul ministru 
Mahomed Ibrahim Egal arăta 
că Somalia va trece la reali
zarea unui vast proiect de i- 
rigații (aproximativ un milion 
de hectare) — a cărui trans
punere în viață va aduce un 
aport important la lupta ce 
se duce pentru lichidarea îna
poierii moștenite de la co
lonialiști, pentru dezvoltarea 
economiei somaleze. Primele 
lucrări urmează să fie înce
pute în anul 1969, punerea 
In aplicare a întregului pro
iect necesitînd investiții de

aproximativ 46,7 milioane 
re sferline.

In ciuda climei aride, 
ravagiilor pe care seceta 
face în anumite perioade ale
anului, Somalia ie numără 
printre țările care dispun de 
un număr impresionant de a- 
nimale de cele mai variate 
specii. Savana somaleză pre
zintă, pe drept cuvînf, o ve
ritabilă colecție. Aici pot fi 
întîlnite mai toate speciile do 
pe continentul african. Dar a- 
devărata ei bogăție o repre
zintă, totuși, animalele domes
tice. In întreaga Somalie nu
mărul lor se ridică la 49 mi
lioane. 85 la sută din cei 
3 milioane de locuitori ai 
țării se ocupă cu păsforitul,. 
și creșterea animalelor. Pen
tru a pune în valoare această 
uriașă bogăție națională, au
toritățile somaleze au luat în 
ultimii ani unele măsuri pen
tru dezvoltarea industriei de 
prelucrare a pieilor și de 
conservare a cărnii.

O scurtă trecere în revistă 
a realizărilor obținute în ca
drul planului de cinci ani 
(1963—1967) arată limpede 
locul important pe care acest 
sector îl ocupă în economia 
somaleză. A fost construită o 
fabrică de prelucrare a lap
telui la Mogadiscio, două fa
brici de conservare a cărnii și 
peștelui la Kismaio și Las- 
hore.

Cucerindu-și independen
ța în urmă cu numai 8 ani, 
Somalia a moștenit o situație 
deosebit de grea, fapt care 
necesită mari eforturi pentru 
Înlăturarea înapoierii econo
mice. Sfrăbătînd întinderile 
acestei țări, făcînd cunoștință 
cu realizările harnicilor ei lo
cuitori îți dai ușor seama că, 
în ciuda greutăților întîmpi- 
nate, poporul somalez este 
hotărit să-și mobilizeze ener
giile pentru a asigura mersul 
înainte al țării pe calea pro
gresului economic și social.

din material plastic transparent, 
flecare din ele reprezentînd în or
dine suprafețele cultivate cu cafea 
sau cu arbori tropicali, parcelele 
micilor agricultori incluși șl ei în 
obiectivele Planului Cordon, zonele 
rezervate pentru amenajarea gră
dinii botanice, a grădinii zoologice, 
a parcului metropolitan (de unde 
reiese grija organizatorilor șl pen
tru cpearea unor spații de sute de 
hectare menite să rezolve, cîteva 
vechi deziderate ale locuitorilor ca
pitalei) șl, în sfîrșit, suprafețele co
lorate cu albastru ale tacurilor da 
acumulare deja construite sau în 
curs de construcție.

O altă hartă reprezintă „cordo
nul de lapte", cum denumește to
varășul Acosta zonele rezervate pen
tru creșterea vitelor de lapte, iar o' 
alta înfățișează obiectivele în pers
pectivă. Pe un perete lateral — 
schițe, diagrame, grafice privind 
modul cum se realizează planul în 
cele patru districte ale cordonului : 
Boyeros, Guanabacoa, 10 Octombrie 
și Marianao.

Din examinarea graficelor și din 
explicațiile date de interlocutor se 
degajă conceptul științific care stă 
ta baza Planului Cordon, analiza 
tuturor factorilor geocllmatlcl, hi
drotehnici șl, bineînțeles, agroteh
nici. La toate acestea se adaugă 
soluțiile, pe cît de îndrăznețe pe 
atît da Ingenioase, menite să asi
gura o folosire totală și eficientă 
a suprafețelor agricole.

O primă demonstrație pe teren 
mă convlngo și mai mult de ra
ționamentele bazate pe știință ș! 
analiză ale autorilor planului. 
tez o plantație de cafea car£>s 
doar doi ani de existență (airșM _, 
Includ șl cele nouă luni de creștere 
a puieților în pepinieră). Arborii 
sînt plantați în șiruri drepte. Este 
un sol de cafea importată din 
Mexic, cafea „catura" pe numele 
ei adevărat, rezistentă ta joasă al
titudine și 1a arșița soarelui tropi
cal. Pentru a o proteja, printre rîn- 
turl s-a sădit o altă plantă, denu
mită „gândul* care, pe lîngă misi
unea ei de „umbrelă*, produce șl 
un iei de păstăi cu boabe ca mază
rea, pentru hrana vitelor.

în apropierea plantației s-a con
struit un baraj de dimensiuni re
duse cu un bazin de acumulare d« 
50 000 metri cubl de apă, cu o mo- 
topnmpă și o rețea de țevi de *!’•- 
miniu, ușor demontabilă, ce pos « 
fi orientată după nevoie în ■ 
direcție. ", »,1

Vizitez în eo^lnuare £ul
mic producător agilcSn Micii pro
ducători s-au încadrat în obiectivele 
Planului Cordon beneficiind de a 
serie de avantaje. Acceptînd ca pă
mîntul «ă fie cultivat potrivit pla
nului, ei sînt sprijiniți în construi
rea de locuințe, procurarea de se
mințe selecționate pentru diferite 
culturi, creșterea de vaci de laipte 
șl reproducție etc. El beneficiază, 
de asemenea, de rețeaua de irigații 
construită dta fondurile statului.

Gazda noastră este un țăran vîn- 
jos și ager ta minte. Se numește 
Pedro Carlos Perera y Garcia. Ospi
talier, mă invită în noua sa locuință.

— Chiar dacă nu aș fi primit 
această casă — îmi spune Pedro — 
eu tot intram ta „microplan", căci 
de o viață întreagă mi-am dorit să 
văd rodind acest p&mînt, dar pe 
care niciodată n-am reușit să-l fa« 
să rodească cu adevărat, pentru 
că în afara acestor două brațe șl 
cîteva unelte de muncă nu aveam 
nimic. Dacă nu ploua primăv" - 

ridouă, trei luni nu culegeam 
Rău era șl cînd ploua 
Anul trecut au venit to 
oraș șl au spus să se f< 
de cafea, să se facă > 
îngrașe pămîntul cu cî 
se facă drum și. pe de" 
Acum sînt mulțurr i 
merge bine.

Vizitez și o unitate din sectorul 
zootehnic, mai bine zis un centru 
de însămlnțărl artificiale. Acest 
centru poartă numele de „Rossafe 
Signet*, aparținînd primului taur 
canadian de rasă Holstein adus a- 
cum cîțlva ani în Cuba cu titlu 
experimental, ta vederea încruci
șării cu vaci de rasă autohtonă, 
Sebu, care, deși rezistente 1a clima 
tropicală, dau lapte foarte puțin. 
Prima generație de vaci Holstein- 
Sebu a 
Au fost 
plare de 
faimosul

î'

i se 
ie. să 

yra, case, 
căci totul

kg care a

ta Cordo- 
siiuată pe 
Monumen-

talel cubaneze. Aici se află 
muncă, sub un soare torid, o 
devărată armată de voluntari 
diferite instituții, întreprinderi

Nicolae N. LUPU

dat rezultate foarte buna, 
cumpărate și alte exem- 
rasă Holstein, printre care 
„International Velvet", un

taur ta greutate de 1 520 
costat... 100 000 de dolari!

Ultima etapă a vizitei 
nul Havanei, intr-o zonă 
ambele laturi ale Viei
tal. mi-a permis să constat și o 
altă trăsătură a acestei opere de 
transformare a împrejurimilor capi

ta 
a- 

dta

servicii publice dta Havana, reali- 
zînd lucrări dta cele mai diferite 
în domeniul agriculturii.

Zilnic, prin rotație, un număr de 
30 000 de oameni ai muncii dta 
Havana sînt prezențl 1a muncă. Este 
vorba de o mobilizare cotidiană, de o 
participare conștientă ta un efort con
structiv de dimensiuni Impresio
nante menit, în ultimă instanță, să 
asigure capitalei o multilaterală 
sursă de aprovizionare.


