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IN ÎNTREPRINDERILE județului cluj

PREOCUPĂRI Șl INITIATIVE
ăl

PENTRU SUPLIMENTAREA

DESTINATE EXPORTULUI
întreprinderile șl organizațiile 

economice din județul Cluj își aduc 
o contribuție de seamă la dezvol
tarea exportului țării • noastre. în 
prima jumătate a anului, pe ansam
blul întreprinderilor și organizațiilor 
economice din județul Cluj, sarci
nile de export au fost realizate în 
proporție de 105 la sută față de 
plan și de 103 la sută față de con
tracte. Sarcina trasată de plenara 
C.C. al P.C-R. din iunie a.c., cu pri- 
•ji •ț la creșterea producției indus- 
i le destinate majorării exportului 
a ăsit un puternic ecou în rîndul 
colectivelor de întreprinderi. Comi
tetele de direcție, organizațiile de 
partid, specialiștii din cea mai mare 
parte a unităților industriale au exa
minat și examinează cu atenție po
sibilitățile de a extinde producția 
pentru export. într-o primă etapă, 
s-au identificat însemnate resurse 
pentru majorarea exportului. Se 
cuvin evidențiate eforturile deose
bite ce se fac în această privință la 
fabrica de medicamente „Terapia", 
întreprinderea de industrie locală 
Cluj, întreprinderea „Armătura" 
etc. Este de remarcat că o bună 
parte din producția suplimentară se 
va realiza pe baza fructificării mai 
intense a rezervelor interne existen
te în întreprinderi.

— Armăturile metalice — ne spune 
ing. Vasile Lazăr, directorul între
prinderii „Armătura" Cluj — sînt 
mult solicitate pe piața internațio
nală. Noi ne-am propus să reali
zăm o producție suplimentară pen
tru export. Plusul de producție ÎI 
/ om realiza pe baza măsurilor luate,

i ultima vreme, pentru a menține 
5t,i stare de funcționare întregul uti
lă j, pentru a folosi rațional forța de 
muncă și a asigura o aprovizionare 
ritmică a locurilor de producție. La 
turnătoria nouă, indicatorii proiec
tați au fost realizați și depășiți încă 
în trimestrul I, în loc de sfîrșitul 
anului, astfel că vom putea turna o 
cantitate suplimentară de armături. 
Faptul că rebuturile au scăzut cu 
trei la sută față de anul trecut ne 
creează încă o rezervă importantă. 
Tin să precizez că, în afara anga
jamentului de a spori producția des
tinată exportului, întreprinderea 
noastră va produce peste sarcina 
planificată 53 000 aspersoare desti
nate lucrărilor de irigații în agri
cultură.

întreprinderea de industrie locală 
Cluj și-a cîștigat un bun renume pe 
diferite piețe externe pentru cali
tatea mașinilor combinate de prelu
crare a lemnului cu mai multe ope
rațiuni. La sfîrșitul aceste luni va fi 
livrată ultima mașină din planul pe 
acest an. întrucît aceste mașini sînt 
solicitate la export, a mai fost con
tractată o cantitate suplimentară. 
Capacitățile de producție au fost 
asigurate. în principal, prin scoate
rea din fabricație a unor sortimente 
învechite, demodate, care vor fi 
modernizate și reintroduse în fabri
cație în anul viitor.

„Economia noastră ar avea mult 
de cîștigat — apreciază tov; Iosif 
Pauer, directorul întreprinderii — 
dacă producția pentru export la ma
șinile de prelucrare a lemnului ar fi 
lărgită. Noi am acumulat o bună 
experiență în fabricarea acestor uti
laje, îneît ele sînt calitativ superioare 
celor similare ce se fabrică în alte 
țări".

Aproximativ 40 la sută din pro
ducția fabricii de pielărie și încălță
minte „Clujana" este destinată ex
portului. Produsele acestei întreprin
deri sînt livrate pe 16 piețe externe, 
în primul semestru, colectivul acestei 
mari unități industriale și-a depășit 
planul de export. în ultimul timp,

au fost create 
călțăminte care 
prospectare. O parte din beneficiarii- 
externi au și făcut comenzi.

Există și alte întreprinderi din ju
deț unde s-au găsit rezerve de extin
dere a producției destinate majorării 
exportului. în unele întreprinderi 
însă, cum este uzina „Tehnofrig" — 
Cluj — nu s-au făcut eforturi, pe 
măsura posibilităților, pentru a oferi 
în, plus produse la export.

Paralel cu sporirea producției pen
tru export, întreaga acțiune trebuie 
împletită strîns cu acordarea celei 
mai mari atenții calității mărfurilor, 
pentru ca acestea să fie competitive 
și să corespundă întocmai clauzelor 
contractuale. „Colectivele întreprin
derilor din județul nostru depun 
mari eforturi pentru a livra la export 
produse de calitate corespunzătoare

— ne spune ing. Ion Tudoran, ins
pector șef la Filiala din Cluj a Ins
pectoratului general de stat pentru 
controlul produselor de export. Din 
păcate, însă, anumite cantități de 
produse se opresc la controlul nostru, 
fiind returnate pentru remedieri sau 
respinse. Unele însă ne scapă . șl 
atunci sînt refuzate de beneficiarul 
extern, ceea ce nu ne face cinste 
nici nouă, nici întreprinderii' respec
tive".

Inspectorul șef ne-a prezentat 
cîteva exemple. Din asemenea feno
mene negative trebuie trase învăță
minte ; înainte de toate,

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

-i.
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Actualitatea culturală

Fermitate și spirit necruțător
împotriva elementelor parazitare

încleștare cu marea
*

Șaizeci de macarale-por- 
tal, cu o putere de trei 
pînă la cincisprezece tone, 
rămîn în zona portului 
vechi, în timp ce noi ne 
apropiem de cotul digului 
care. în decursul ultimelor 
cîteva luni, a fost teatrul 
unor eroice bătălii cu ma- zbate, se apără de valurile 
rea, cu furtunile, un punct mari încercînd să se men- 
nevralgic 
îndoială, 
constituie 
sursă de 
de adinei 
vire la destin. Nava eșuată 
la 1 martie purta pavilion 
străin. Naufragiul ei s-a 
produs pe un timp defavo
rabil, din pricina unor gre
șeli de navigație și impru
dențe comise 
tul navei.

Catargele 
pendulează 
fața navei se află o estradă 
de pe care privesc salva
torii, neputincioși în aceste 
momente de intensificare a 
furtunii. Podul a fost rupt 
și aruncat în apă, iar bîr- 
nele plutesc pe lingă provă. 
De stabilopozi, groasele od
goane se cabrează, se în
tind, ele zbîrnîie ca niște 
corzi supraacordate. Uneori 
talazul intră în cabinele 
sfîșiate, se desface în fîșii. 
țîșnește ca o arteziană, 
scoate sunete uriașe de lo
comotivă sub presiune. 
Marea e plină de tunet, se 
preface în explozii albe la 
țărm, naște pescăruși. Pri
vita de pe estradă nava 
care răsucește.

reportaj de Traian FILIP

Zilele 
rea minieră Bălan a intrat în 
rodaj o nouă linie de prelu
crare a minereurilor cuprifere. 
Toate instalațiile și utilajele 
sale componente au fost reali
zate pe baza proiectelor elabo
rate de specialiști români. Pusă 
In funcțiune prin efortul comun 
al colectivului întreprinderii 
miniere Bălan și al Trustului 
de construcții și montaje Mu
reș, noua linie de flotare con
tribuie la sporirea capacității 
întreprinderii cu 25 Ia sută.

(Agerpres)

sale specifice, cu maximă 
precizie și operativitate. 
Un .colectiv de specialiști 
trebuia să-și asume răs
punderea lucrărilor și a- 
cesta s-a ivit în persoana 
unor vechi oameni ai mării, 
în frunte cu ing. Petru 
Tăcu, inspector-șef al na
vigației civile.

Citim' într-un raport:
„Operațiile de recupe

rare a părții din urmă a 
navei comportă mari 
riscuri. In cazul unei 
furtuni provocate de vîn- 
turile din sectorul nord-est 
și sud-est, nava ar putea 
fi împinsă pe digul de pia
tră. spartă, sutele de tone 
de combustibil vor scăpa 
în apa mării, urmînd con
secințele, după care și 
această parte din navă va 
trebui să fie tăiată sub 
apă, operație foarte costisi
toare. Aceste riscuri pot fi 
evitate numai prin luarea 
de măsuri foarte urgente, 
de către oameni hotărîți, 
pricepuți si cu curaj, cu 
nave și aparatură. Trebuie 
să se profite de toate zilele 
și nopțile cînd timpul este 
bun și marea fără valuri 
mari."

La sfîrșitul lunii martie, 
oameni cu experiență, re- 
zistenți la marea rea și 
foarte rea, oameni hotărîți 
și de curaj au pornit, să 
înfăptuiască o operațiune

s-a întins ca o peliculă 
neagră pe valuri, pînă la 
plaja Eforie, necesitînd e- 
forturi și cheltuieli de 
curățire. Cu cîteva luni 
înainte de' deschiderea se
zonului de vară, de deschi
derea plajelor, acestea e- 
rau amenințate de epava 
care părea o sondă în erup
ție. Izbindu-se de dig, navei 

simpli spectatori. Ei sînt j s.au produs stricăciuni și 
amenința să se rostogo
lească pe pragul inferior, 
să se ducă la fund și astfel 
cheltuielile de ridicare la 
suprafață ar fi devenit de 
zeci de ori

Gravele 
de vas au 
proprietari 
neze. cedîndu-l părții ro
mâne pentru ranfluare și 
recuperare. In fața specia
liștilor din portul Con
stanța, care n-au avut ni
ciodată de-a face cu un 
naufragiu de asemenea 
proporții, In fața tuturor 
celor puși să rezolve acea
stă problemă s-au ridicat 
dificultăți care păreau 
practic insurmontabile. Era 
vorba de un caz unic, și 
acest caz unic trebuia ju
decat potrivit elementelor

și dureros. Fără . țină pe pragul digului, 
o navă eșuată 
pentru fiecare o 
emoții, un prilej 
meditații cu pri-

Corpul ei se scutură de 
parcă ar fi bătut cu tunu
rile. Vinciurile se lovesc 
unele de altele, clănțănesc 
sonor. Desigur, toți cei care 
stau pe dig și privesc 
epava nu vin să asiste la 
un ceremonial, nu sînt

de comandan-

și vinclurile 
disperate. în

oamenii mării, minerii mă
rii, salvatorii care și-au 
arătat cu acest prilej forța, 
curajul, inteligența, sînt cei 
care au dat dovadă în de
cursul operațiilor de sal
vare a echipajului naufra
giat de un adevărat spirit 
de eroism.

îndată după producerea 
catastrofei maritime, co
misiile de specialiști au 
constatat pericolul prezen
tat de nava eșuată. Fiind 
vorba de o navă cu un 
deplasament de peste două
sprezece mii de tone în
cărcare, cu motoare de 
șapte mii cinci sute de cai 
putere, numai combustibi
lul existent în tancuri — 
păcură, motorină, ulei mi
neral — se ridica la șapte 
sute de tone ; parte din el 
s-a revărsat în apele mării.

La uzinele „Victoria- din Călan se 
produc cilindri pentru laminoare cu 
un profil în diametru de 825 mm. 
în fotografie : Instantaneu din tim
pul executării unui asemenea ci-

Viaductul Slătinic al caii ferate Turnu Severin—Toplej, dată recent în exploatare

mai mari. 
avarii suferite 
determinat pe 
să-l abando-

(Foto : S. Cristian)
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în apropierea noii zone industriale 
a orașului Iași se află în construcție 
un complex școlar tehnic profesional, 
care va cuprinde două școli cu cîte 
16 săli de clasă, ateliere pentru prac
tică; trei cămine, cantină etc.

In viitorul așezămînt școlar vor fi 
pregătiți laboranți pentru diverse 
întreprinderi cu profil chimic, pre
cum și lăcătuși, electricieni, dul
gheri, montatori de prefabricate, 
izolatori și specialiști pentru instala
ții sanitare și de încălzire cen
trală. Noul complex școlar se va 
deschide parțial in toamna acestui an. 

(Agerpres)
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răspunderii morale 
fată de colectivitate

9
O funcfie sa creează, în- 
o instituție sau întreprin

dere, datorită unei necesități 
obiective. Fiecare funcfie tre
buie să-și justifice existența 
prin rezolvarea unui volum de 
lucrări, sau prin desfășurarea 
unei sfere de activitate, în 
scopul de a fi rentabilă pen
tru unitate și utilă pentru 
mase. Funqția a cărei existen

ță nu este justificată, care nu 
este utilă mecanismului com
plex al societății noastre și 
se dovedește a reprezenta u- 
neori chiar o piedică în mer
sul înainte, trebuie eliminată.

In cele ce urmează nu des
pre astfel de funcții voim să 
vorbim, ci despre acelea care 
sînt absolut necesare desfășu
rării acfivităfii unităților. Pro-
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Trei „delfini' din bazinul Obor (fază de la concursul republican de 

r natafie al școlilor sportive) Foto : M. Andreescn

blema ce se ridică este de a < 
ști care trebuie să fie poziția 
salariaților care ocupă o ase
menea funcfie față de cetă
țeni, de populate ?

In general, funcționarii își 
fac datoria conștiincios, iar 
în relațiile cu populația ei au 
o atitudine corespunzătoare, 
respectînd prestigiul funcției și 
al instituției din care fac par
te. Totuși, adesea întîlnim, la 
diferite instituții, salariați care, 
prin atitudinea lor, sfidează 
pe cetățeanul ajuns după o 
îndelungată așteptare la ghi
șeu. li vorbesc solicitantului 
pe un fon arogant, grăbit, ției nu poate fi decît legal, 
lipsit de orice politețe etc. 
Cu alte cuvinte, își arată „pu
terea discreționară’ împotriva 
acelora pe care trebuie să-i 
servească și pentru care s-a 
înființat funcția lor. Oare a- 
semenea salariați au dreptul 
să ocupe un loc în aparatul 
de stat ?

Dacă fiecare salariat, in
diferent la ce nivel s-ar a- 
fla — ar fi pătruns de ideea 
că luncfia sa este creată 
pentru colectivitate și nu co
lectivitatea este în slujba 
funcției sale, atunci activitatea 
aparatului de stat s-ar des
fășura în condiții optime. In 
acest caz nu vom mai avea 
prilejul de a asista la unele 
scene penibile în diferite o- 
ficii publice, unde ți se spune 
„vino mîine", iar la obser
vația solicitantului, că la fel 
i s-a spus și ieri, funcționarul 
să riposteze într-o manieră 
necuviincioasă, pentru faptul

că cetăfeanul a îndrăznii sS-i 
reproșeze o încălcare a eticii 
profesionale. Este adevărat că 
legea penală apără funcționa
rul împotriva unor cuvinte, 
gesturi sau acte care-i aduc 
atingere onoarei sau presti
giului său în timpul exerci
țiului funcțiunii sau pentru 
fapte îndeplinite în exercițiul 
funcfiei sale. Această apărare 
a funcționarului, sub incrimi
narea de ultraj, este aplica
bilă numai aceluia care se 
menține în limitele îndeplini
rii atribuțiilor sale de servi
ciu, deoarece exercițiul func-

Din moment ce funcționarul 
depășește cadrul legal, al a- 
tribuțiilor de serviciu, nu mai 
poate fi considerat că se gă
sește în exercițiul funcției 
sale, calitate absolut ne
cesară pentru a fi apărat de 
ultraj. Prinfr-o purtare inco
rectă sau abuzivă fată de ce
tățean, funcționarul se situea
ză în afara cadrului legal al 
funcției sale și el nu mai poa
te fi apărat de legea penală.

Dar cetățeanul oare nu tre
buie- ocrotit și el împotriva 
funcționarilor care își încalcă 
atribuțiile de serviciu ? Evi
dent că el este apărat de o 
serie de texte de lege, cum 
ar fi abuzul în serviciu, refu
zul ‘ ...de serviciu datorat legal-

George VASU
Colegiul avocaților 
Cluj

(Continuare în pag. a Il-a)

După un lung act al tradiționa
lei piese parlamentare, personajele 
se retrag temporar de pe scena 
Westminster-ului. Camera Comu
nelor intră în vacanță de vară, pen
tru a fi urmată, la cîteva zile de 
Camera Lorzilor. Nicăieri nu se 
semnalează nici regrete, nici sar 
tisfacție deosebită față de volumi
noasa recoltă legislativă a sesiu
nii, sau față de milioanele de cu
vinte înregistrate statistic de-a 
lungul dezbaterilor. Timp de nouă 
luni a dăinuit o atmosferă cris
pată, întreținută aproape exclusiv 
de evenimente petrecute în afara 
parlamentului. Au apăsat astfel 
greu în cumpănă unele probleme 
profund controversate, ca aceea a 
relațiilor rasiale și a imigrării din 
țările Commonwealth-ului, rolul in
ternațional al Marii Britanii și re
tragerea de la Est de Suez, candi
datura la Piața comună și obsta
colele create de atitudinea Franței.

De departe însă, preocuparea 
predominantă a acestei încărcate 
sesiuni a avut ca obiect persisten
tele dificultăți economice, însoțite 
de multiple repercusiuni sociale și 
implicații politice. Transformat de 
mai mult timp în for de înregis
trare a hotărîrilor guvernului, care 
deține majoritatea, parlamentul a 
aprobat adoptarea unor succesive 
măsuri economice, ca devalorizarea 
lirei sterline, bugetul din aprilie și. 
mai ales, noua lege a prețurilor și 
veniturilor. Toate aceste măsuri 
sînt acum apreciate în mod bilan- 
țier ca un fel de prelungiri ale pa
chetului de restricții economice in
troduse încă în iulie 1966 și ca o 
dovadă a ineficacității acestora. 
Urmărind echilibrarea cronicului 
deficit al balanței de plăți — care 
a devenit un fel de obsesie eco
nomică — laburiștii au suplimentat 
regimul de austeritate existent, 
suspendînd revendicările pentru 
majorarea salariilor și recurgînd 
chiar la crearea deliberată a unui 
șomaj calculat în procente (în pre
zent 2,5 la sută din totalul forței 
de muncă). Analizele economiștilor 
conțin de pe acum unele previzi
uni pesimiste și, ținînd seama de 
tendințele de relativă stagnare în 
producția industrială și de unele 
efecte sezoniere, dau ca probabilă 
cifra de 600 000 de șomeri pentru 
luna septembrie și de 700 000 sau 
chiar mai mult pentru ianuarie 
și februarie 1969.

întregul complex de măsuri, la 
care s-a adăugat o continuă crește
re a preturilor, a afectat buzuna
rul maselor largi.

Popularitatea partidului laburist 
a atins un nivel scăzut, iar recen
tele alegeri municipale, care au 
consemnat un adevărat eșec elec
toral pentru candidații laburiști, au 
reflectat o decepție a alegătorilor. 
Alegerile parțiale pentru Camera 
Comunelor au confirmat același 
proces al creșterii nemulțumirilor, 
făcîndu-i pe laburiști să piardă, 
rînd pe rînd, unele din cele mai 
inexpugnabile fortărețe electorale
— circumscripții cu o covîrșitoare 
populație muncitorească. Desigur, 
victoriile culese relativ ușor de 
conservatori n-au putut fi inter
pretate ca exprimînd entuziasmul 
alegătorilor față de alternativa 
unui guvern conservator, întrucît 
în primul rînd analiza scrutinelor 
a arătat destul de concludent că 
de fiecare dată a avut loc de fapt 
un vot de protest față de politica 
economică laburistă.

Este adevărat că datele recente 
au arătat unele semne — primele 
după o perioadă îndelungată — de 
îmbunătățire a balanței comerciale
— ceea ce a reanimat într-o mă
sură moralul laburist și speranțele 
într-o redresare economică. Sonda
jele în opinia publică arată de alt
fel o mică recuperare a terenului, 
fapt care confirmă încă o dată cît 
de inseparabil este nivelul popu
larității de rezultatele politicii e- 
conomice. Nu este de așteptat 
vreun „miracol economic* și unele 
tentative de a pronostica așa ceva 
au fost combătute ca exagerări cu 
'nimic justificate. De altfel, se pre
vede că procesul ajustărilor econo
mice își va urma cursul pînă prin 
1970, ca parte a etapei postdevalo- 
rizatorii. în cercurile laburiste se 
calculează că un surplus al ba
lanței comerciale încă în 1969 ar 
fi indispensabil pentru pregătirea 
viitoarei campanii electorale.

Spectrul confruntării electorale 
i-a determinat atît pe laburiști cît 
și pe conservatori să schițeze din 
timp unele idei și lozinci pentru 
liniile generale ale programelor 
respective. Pînda este reciprocă și 
din alt motiv ; dacă unul din ad
versari s-ar decide să lanseze de 
pe acum un manifest preelectoral, 
celălalt ar putea răspunde cu ope
rativitate. S-a afirmat că la sediul 
central al partidului conservator se 
lucrează mai demult la un aseme
nea proiect, iar lui Anthony Wed
gwood Benn, ministrul tehnologiei, 
i s-a atribuit recent propunerea

(Continuare în pag. a IV-a)
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CALEIDOSCOP

Petru PETRUESCU

condu- 
redacție 
sprijine 
începu-

cinema

I

teatre

Conștiința răspunderii morale
(Urmare din pag. I)

//

dorință rapace da 
sporire a cîștigului

ci preocuparea pen- 
tematicii are tn ve-

clală, dovedind 
căpătuială, de 
fără a munci.

lipsa, pe 
ferme, 

organiza

Convorbire cu tovarășul Ștefan ANTONIU 
secretar al Comitetului judefean Brașov al P.C.R.

ACTUALITATEA
CUL TURALA

Premiere 
cinematografice
• ȘAPTE OAMENI DE AUR — 

coproducție italo-franco-spaniolă, ci
nemascop în culori. Regizorul și sce
naristul Marco Vicario a transpus pe 
ecran, cu o ironică detașare, peripe
țiile unei bande de spărgători. Inter
pret! : Philipe Leroy, Rossana Po
desta ș.a.

• MOȘTENIREA LUI ACHILE — 
producție franceză, în regla lui Jac
ques Fabri, în același timp și inter
pret . al rolului principal. Comedie 
burlescă, filmul are în distribuție pe 
Colette Renard, Claude Pieplu, Louis 
Mariano etc.

teatrului radiofonic
• Duminică 11 august, în premie

ră, scenariul „Ringul", dramatizare 
radiofonică de Ilie Păunescu după 
o nuvelă de Ion Grigorescu, în re
gia lui Dan Nasta.

• Incepînd de luni 12 august pînă 
sîmbătă 17 august, în fiecare sear.ă, 
la ora 21,05 pe programul I, se trans
mite, în premieră, serialul „Limuzi- 
nile morții" de Haralamb Zincă. Re
gia artistică : Cornel Dalu.

Pe litoral m luna august

AL
DE

V-lea FESTIVAL
FOLCLOR
an, lunaȘi în Bcesl 

august este pe litoral 
luna folclorului româ
nesc. Așa cum s-a sta
tornicit obiceiul, seară 
de seară, pe scenele 
din Mamaia, Eforia 
Nord și Sud, Mangalia, 
Mangalia Nord și Tekir- 
ghiol, cele mai bune 
formafii de artiști ama
tori din fără, ansambluri 
folclorice care s-au re
marcat cu prilejul între
cerilor de amatori, vor 
aduce mesajul optimist 
al spiritualității româ
nești, în fafa oamenilor 
muncii, a turiștilor 
străini aflafi pe litoral. 
Numărul celor care vor 
susfine cele peste 60

da spectacole folclo
rice este impresionant : 
1 600 de cîntărefi, dan
satori, instrumentiști din 
judefele Suceava, Ar
geș, Bihor, Dolj, Ma
ramureș, Vrancea, Con- 
stanfa, Mureș, lași, Si
biu, Timiș, Cluj, Brăila, 
Hunedoara și Bacău. 
Varietatea zonelor fol
clorice și diversitatea 
stilurilor și modalități
lor vor întregi o pito
rească și sugestivă har
tă a artei populare ro
mânești cu tradifiile 
sale multiseculare. Vor 
putea fi vizionate în 
cadrul festivalului obi
ceiuri străvechi legate

muncile 
anumite 
anului,

cimpului, 
sărbători 

de nuntă 
Pentru a

de 
de 
ale 
și petrecere, 
le evoca este suficient 
să amintim titlurile 
cîtorva spectacole :
„Stînă maramureșană", 
„Zestre bihoreană*,
„Anotimpuri dobroge
ne", „Din stejar, stejar 
răsare", „Mîndre flori 
de la Moldova* etc. ■

Festivalul 
va prilejui, 
timp, și o 
revistă ■ 
cortegiu al 
populare din cele mai 
reprezentative zone ale 
tării.

ție folclor 
in același 
trecere în 
strălucitului 
costumelor

De ce case memoriale
paralele ?
Este de datoria noastră, a 

tuturor, să. păstrăm cu grijă și 
să întreținem, cu aspectul ar
hitectural original, casele în 
care au locuit oamenii de sea
mă ai țării noastre, în diversele 
perioade ale vieții lor și în di
versele orașe, prin peregrină
rile ce le-au fost rezervate de 
biografie. Nu înțelegem însă 
care este rostul înființării ad- 
hoc a unor case și muzee me
moriale paralele.

Iată cîteva exemple. Turistul 
trecînd prin Bacău poate vizita 
casa în care George Bacovia a 
trăit o bună parte din viața sa ; 
două încăperi amenajate ca mu
zeu memorial. în curînd ea ur
mează să fie transformată în 
casă memorială. Dar o casă me- 
morială Bacovia există deja în 
București. Materialul documen
tar (fotografii, volume, obiecte 
personale, manuscrise etc.) este 
desigur limitat, iar prin împărți
rea sa între două instituții cu 
același profil vor avea de pier-

dut și publicul și cei care se 
ocupă cu cercetarea sa. Exem
plul nu e izolat. Tocmai de a- 
ceea credem că o poziție fermă, 
fără echivoc, a Direcției muzeer 
lor și monumentelor din cadrul 
C.S.C.A este absolut necesară. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît, 
acolo unde e posibil, casele și 
muzeele memoriale pot fi utili
zate în diverse scopuri cultu
rale și artistice. Ele pojt deveni, 
de pildă, sediul unor biblioteci 
de prestigiu, aici se pot desfă
șura seri artistice, muzicale, co
memorări culturale. Prin aceste 
manifestări se cinstește nu mai 
puțin amintirea personalității 
care a trăit in casa și în ora
șul respectiv, evitîndu-se în a- 
celași timp . paralelismul stînje- 
nitor de muzee, care nu-și pot 
desfășura în condiții satisfăcă
toare munca de cercetare, fiind 
pîndite de o activitate formală 
cu publicul.

Cenaclu plastic 
la Satu Mare

• Viva Marla : PATRIA — 12,45; 
16,15; 18,45; 21,15.
• Piramida zeului Soare :
PUBLICA — 9; 11,30; 14;
18,45; 21,15, BUCUREȘTI - 
16,30; 18; 21,15, FEROVIAR — 9,30 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15, EX
CELSIOR — 8,30; 10,30; 12,45; 15,15 
17,45; 20,15, MODERN — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15, GRADINA
DOINA — 20,30, STADIONUL DI
NAMO — 20,15, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,30.
• Minunile doamnei Venus 
CEAFARUL — 8.30; 11; 13, 
18,30; 20,45.
• judecata • CAPITOL
11,45; 14,15; 16;30: 19. la
dină — 20,30.
• Duelul lung : FESTIVAL — 16; 
18,30; 21, BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 21, la grădină — 20,30, ME
LODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 13,15; 20,45.
• Nebunul1 din laboratorul nr. 4: 
VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45.
• Mesteacănul : CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Povestiri despre revoluție : 
LUMINA — 9—16 în continuare ; 
18,30; 20,45.
• Studiu despre femei : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45. FLACĂ- 
RA — 15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copil s DOINA 
— 9; 10.
• Obsesia : UNION — 15,30; 18; 
20,30.
• Mondo cane : TIMPURI NOI — 
9—20 în continuare.
• Aventurierii : SALA CINEMA
TECA — 10; 12; 14, GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, 
TOMIS — 9—15 în continuare ; 
17,15; 19,30, la grădină — 20,30,
FLAMURA 9—16 tn continuare ; 
18,15; 20.30.
• Răzbunarea haiducilor t ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
10; 15,30; 17,45; 20.
• EI Dorado : BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.
0 Inimă nebună... nebună de le
gat : DACIA — 8,30—16,30 în con
tinuare, 18,45; 21, GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,15.
• Un dolar găurit : UNIREA — 10; 
15,30; 18, la grădină — 20,15, RA
HOVA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
e Alegere de asasini : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20,15, VOL
GA — 9; 11; 13; 15; 18,15; 20,30, 
ARTA — 9,30—15,30 în continuare ; 
17,45; 20,30, lâ grădină — 20.
• Prin Kurdistanul sălbatec : 
DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Vicontele plătește polița : GIU- 
LESTI — 10; 15,30; 18: 20,30, AU
RORA - 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20. 
la grădină — 20.30.
• Hfroșlma, dragostea mea : CO- 
TROCENI — 15,30; 18; 20,30.
• Taffv șl vînătorul : FLOREAS- 
CA - 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30; 
GRADINA EXPOZIȚIA

FERMITATE Șl SPIRIT
NECRUȚĂTOR ÎMPOTRIVA

ELEMENTELOR PARAZITARE

Nenumărate fapte au dăltuit !n conștiința maselor convingerea de 
nezdruncinat că Partidul Comunist Român, căruia i-au încredințat 
mandatul de a le călăuzi destinele, este partidul cinstei și al dreptății 
sociale. Din șirul acestor fapte fac parte și hotărîrile recentei plenare 
a Comitetului Central, legile adoptate de Marea Adunare Națională, 
avînd menirea de a crea condițiile care să chezășuiască triumful 
principiilor umanismului socialist, ale cinstei, demnității șl echității 
sociale in toate împrejurările.

înfăptuirea cu succes a acestor măsuri este de neconceput fără o 
Intensă activitate politico-educativă urmărind să asigure ca fiecare ce
tățean să respecte din convingere normele morale ale societății so
cialiste, să militeze cu hotărîre pentru promovarea lor. Adoptarea nou
lui cod penal, a legilor care reglementează mal bine repartiția fon
durilor de consum în societate, instituirea controlului asupra averilor 
dobîndite ilicit, nu înseamnă nicidecum că tarele trecutului vor dispă
rea de la sine. Solicitat să ne vorbească despre rolul ce revine în 
această privință organelor și organizațiilor de partid, tovarășul Stefan 
Antoniu ne-a spus :

— Este cunoscută zicala „Unde-1 
lege, nu-i tocmeală11. Dar pentru ca 
legile să fie peste tot aplicate cu 
strictețe, pentru a asigura respecta
rea tuturor normelor de conduită 
caracteristice orînduiHi socialiste, 
este nevoie de o acțiune permanentă 
de influențare a conștiinței maselor. 
Dacă unele situații inechitabile au 
putut fi înlăturate prin acte legis
lative, în schimb pentru stîrpirea 
vechilor năravuri, a concepțiilor re- ■ 
trograde, a dorinței de a trăi fără 
muncă nu este suficient numai atît. 
Aici intervine rolul activității poli- . 
tico-educative desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid.

— Ce concluzii desprindeți în 
această privință din documentele 
recentei Plenare a C.C. al P.C.R. 
referitor la orientarea și conți
nutul propagandei, ale muncii po
litice de masă ?

Adriana MITESCU

La Satu Mare a avut loc recent 
ședinja de constituire a cenaclu
lui judefean al Uniunii artiștilor 
plastici. Eveniment deosebit de 
important pentru viafa culturală 
din această parte a fării, noului 
cenaclu îi revin sarcini deosebite 
în direcția dezvoltării viefii spi
rituale a judefului S3tu Mare. In 
cadrul discufiilor prilejuite de con
stituirea cenaclului, artiștii plastici 
sătmăreni și-au propus să reflecte 
artistic: aspectele contemporane ale 
viefii patriei noastre, ale judefului. 
în care-și . desfășoară munca lor 
de creafie, realizînd lucrări de o 
înaltă valoare umană și emoțio
nală.

CONTINUATORII

• Sala Palatului : Concert de mu
zică ușoară : Kallnka șl Josef 
Laufer — 20.
a Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : Comici vestiți al revistei 
- 20.
0 Ansamblul „Perinița" lin sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase1') : 
Varietăți folclorice — 19.

— Documentele plenarei ne-au în
demnat la reflecții care ne conduc 
la o primă concluzie : necesitatea de 
a orienta mai hotărît activitatea po- 
litico-ideologică spre cultivarea eti
cii socialiste, a principiilor moralei 
noi, în rîndurile maselor, de a fixa 
teluri mai bine precizate acțiunilor 
întreprinse în această direcție. în 
mod justificat, munca'politică și cul
turală de masă care se desfășoară 
în întreprinderi și unități agricole, 
în instituții, diferitele manifestări 
organizate la nivelul orașelor și co
munelor sînt subordonate — cu pre
cădere — soluționării obiectivelor e- 
conomice. Aceasta este foarte bine. 
Ba chiar putem spune că sîntem în
că departe de a face tot ce e nece
sar pentru a demonstra în mod viu.

argumentat, importanța realizări! u- 
nor astfel de sarcini din domeniul 
economiei cum sînt descoperirea și 
valorificarea resurselor interne ale 
producției, realizarea integrală și la 
timp a planului de investiții, renta
bilizarea tuturor produselor etc. Dar 
trebuie să arătăm că și mai puțin 
se face în vederea dezvoltării tră
săturilor eticii socialiste, că prea pu
țin este îndreptat „ascuțișul'1 muncii 
politice spre combaterea fenomene
lor de încălcare a legalității, a nor
melor civice statornicite în țara 
noastră. Iată de ce preocuparea noas- , 
tră se îndreaptă în prezent spre 
lărgirea problematicii propagandei și 
activității politice de masă pentru a 
le axa în mai mare măsură pe expli
carea semnificației legilor statului și 
a necesității de a le respecta cu sfin
țenie, a principiului care stă la baza 
repartiției socialiste, a însemnătă
ții apărării avutului obștesc, a stîr- 
pirii oricăror acte de necinste.

In munca noastră politică va 
ocupa un loc mal mare populariza
rea pildelor de înaltă conștiinciozi
tate profesională, de probitate 
morală, a actelor de eroism, pen
tru a oferi astfel modele de com
portare care să fie urmate, însușite, 
mai ales de generațiile tinere. Din 
păcate, folosirea unor forme și mij
loace ale muncii educative care în 
decursul anilor au dat rezultate bune 
— panourile fruntașilor în produc
ție, sărbătorirea celor evidențiați, 
publicarea portretelor oamenilor îna
intați în gazetele de uzină, în presa 
locală, etc. se face pe scară mult 
prea restrînsă. După cum lipsește 
preocuparea pentru punerea în lu
mină șl „popularizarea11 celor cer
tați cu normele de conviețuire so-

Acum douăzeci de 
iulie 1948, apărea sub 
cerea unui comitet de 
o revistă care venea să 
o activitate pe atunci la 
turtle ei: constituirea rețelei de 
biblioteci publice din țara noas
tră. E vorba de „Călăuza citi
torului". De-a lungul anilor, pu
blicația, cunoscută în prezent sub 
numele de „Revista biblioteci
lor", s-a străduit să acorde un 
competent sprijin de speciali
tate acestor așezăminte de cul
tură pentru a le consolida pres
tigiul și popularitatea.

Publicația fi-a adus fn ultimii 
ani o meritorie contribuție la 
valorificarea tradițiilor noastre 
culturale, publicînd numeroase 
documente și studii despre isto
ria cărții, a bibliotecilor românești, 
și a făcut cunoscute progresele 
științei biblioteconomice din străi
nătate. De altfel, revista este des 
recenzată tn coloanele publica
țiilor de specialitate' străine.

în cele două decenii de acti
vitate revista și-a sporit mereu 
aria de răsptndire, atlngînd 
prezent un tiraj de 12 000 
exemplare.

TRADIȚIEI
în comuna Sărmaș, județul 

Mureș, săptămînile acestea a fost 
mare sărbătoare. Căminul cultu
ral din mica localitate aflată în 
inima cîmpiei Transilvaniei a 
primit cupa și medalia de cămin 
cultural fruntaș pe județ. Per
formanța merită consemnată de
oarece reprezintă rodul unei 
atmosfere generale pline de dra
goste față de cultură, la care 
și-au adus contribuția tineri și 
bătrîni deopotrivă. Măiestria 
cîntecului și dansului, broderia, 
țesutul se transmit din generație 
în generație, menținînd intact 
fondul cultural „de aur11 al co
munei.

17.30 — Pentru noi, femeile 1 Din 
cuprins : Femela în pic
tura Iul Nicolaq Grigores- 
cu ; Prietenele noastre 
florile ; O sugestie pentru 
dv.

18,00 — Actualitatea industrială.
18.30 — Curs de limba franceză —

(reluarea lecției a 3-a).
19,00 — Alma Mater — emisiune 

pentru studențl. „Vacanță 
la Costinești''.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic ; 
'20,00 — Muzica populară româ

nească cu : Irlna Loghln, 
Tlța Ștefan, Maria Crăciun, 
Dumitru Sopon șl formația 
condusă de Victor Pre- 
descu.

20,15 — Ce-ați dori să revedețl T 
Orietta Berti.

20.30 — Tele-unlversltatea. Istoria
civilizațiilor : Civilizația
asiriană.

21,00 — Festivalul mondial al tine
retului și studenților de la 
Sofia. • Concert interna
țional consacrat Vietnamu
lui. • Rezumatul filmat al 
principalelor manifestări.

22.50 — Vacanță pe portativ : Pe
strune de vioară.

23,10 — Telejurnalul de noapte.
23,20 — închiderea emisiunii.

— Desigur 
tru lărgirea 
dere în general sporirea eficien
ței muncii educative. Știm, de 
pildă, că organizațiile de partid 
din județul Brașov desfășoară o 
largă acțiune politică pentru 
cultivarea grijii față de avutul 
obștesc, a combativității față d« 
orice știrbire a acestuia.

— Această problemă ocupă într-a
devăr un loc important în aria de 
acțiune a muncii politico-educative. 
In întreprinderi au loc expuneri, 
conferințe și alte manifestări consa
crate explicării legilor, importanței 
apărării proprietății socialiste. U- 
nele dintre ele ca, de pildă, judeca
rea unor procese chiar în întreprin
derile unde au fost săvîrșite actele 
care constituie obiectul lor au un 
mare efect educativ. A stîrnit un 
larg ecou procesul intentat lui Ion 
Prosan, șeful unei unități O.C.L. 

. Textila-încălțăminte, care a delapi
dat 51 000 lei și a fost judecat în 
prezenta a 50 de gestionari din co
merț. De asemenea, cu prilejul dez
baterii proiectului Codului penal, 50 
de cadre din domeniul justiției au 
ținut în întreprinderi și comune un 
mare număr de conferințe șl ex
puneri.

După părerea noastră, se pune un 
accent prea mare pe aspectul can
titativ al manifestărilor educative șl 
se dovedește mai puțină grijă pentru 
calitatea lor. Dacă discutăm, de pildă, 
cu tovarășii de la Comitetul de cul
tură și artă, ne înfățișează imediat un 
tablou statistic cu judecătorii, procu
rorii șl alți juriști care fac expuneri 
pe această temă, cu titlurile șl nu
mărul lor etc. Dar cîte dintre ele 
au ajuns într-adevăr la înțelegerea șl 
inima auditorului ?

O proastă influență are „exem
plul11 molipsitor al unor cadre .cu 
funcții de conducere care foloser, *' , 
interes personal diferite bunuri 
întreprinderii, fără ca cineva 
sesizeze. Nocivitatea unor astfel - de 
situații constă în aceea că ele fac 
să eșueze de la bun început orice 
muncă educativă, pot duce — și 
chiar duc — la aceea că unii oa
meni, lipsiți de fermitate morală, 
văzînd că cei puși să administreze 
proprietatea obștească lovesc în ea, 
fără a fi pedepsiți, îi imită.

Ce influentă ar fi putut avea con
ferințele, , expunerile etc, pe tema 
apărării bunurilor poporului în în
treprinderile și instituțiile din Făgă
raș, atîta timp cît acolo acționa în 
sens invers exemplul negativ ofe
rit de însuși fostul prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, 
Mircea Topoleanu ? Mulțl cetățeni 
știau că, abuzînd de funcția sa, a 
determinat întreprinderea locală de 
gospodărie să execute, nelegal, la 
locuința pe care o ocupa, amena
jări în valoare de zeci de mii de lei 
din banii statului.

in stagiune estivală
Inițiativă celor care au organizat 

stagiunea1 estivală a ansamblului 
„Perinița" în sala Savoy merită con
semnată cu satisfacție. Realizatorii 
au căutat și au reușit să prezinte 
spectatorului un mănunchi din cele 
mai reprezentative creații, cuprin- 
zînd aproape toate zonele mari fol
clorice.

Orchestra populară sub conduce
rea dirijorului Ștefan Octavian Ciu- 
tac realizează un adevărat tur de 
forță prin aceea că susține, pe lingă 
piesele de orchestră, pe toată durata 
sa întregul program, acompaniind 
soliștii și dansurile. Soliștii vocali 
aduc în scenă melodii îneîntătoare 
din Moldova, Muntenia și Transil
vania. Maria Pietraru, reprezentînd 
prima din zone, adaugă prezenței 
scenice de o deosebită distincție o 
interpretare stilistică curată, com
pletată printr-o expresie foarte fi
rească a versului moldovenesc. Cin- 
tecul muntean este reprezentat prin 
Ana Piuam, care reușește să trans
mită' publicului specificul interesant 
al inflexiunilor folclorului din sud. 
Bonomia și umorul flăcăului tran
silvan sînt aduse în scenă de Aurel 
Ioniță care cîntă melodii vioaie, ani- 
mînd sala.

Soliștii instrumentiști s-au ridicat 
la trepte de virtuozitate interpretati
vă. Ion Lăceanu și-a început progra
mul cu un „instrument" i 
vizibil, solzul de pește, 
efecte sonore deosebite 
specifice. Țambalul devine

pretarea lui Petre Marinescu un in
strument miraculos ale cărui valuri 
de armonii și melodie smulg spec
tatorului exclamații admirative. A- 
celeași cuvinte se pot spune și des
pre Radu Simion, care a dat „Cio- 
cîrliei", în interpretarea sa, toată 
valoarea deosebită a acestei piese.

Prezența la pupitrul colectivului 
de dansuri a artistului emerit Petre 
Bodeuț a conferit fiecărui număr 
de dans calități deosebite. Suita din 
Munții Apuseni, Călușarii, Nunta din 
Oaș, dans de fete din Banat sînt 
numere memorabile prin valoarea 
lor. Imaginea generală de care 
vorbeam este completată valoros cu 
tabloul „Șezătoarea lnoldovenească" 
{coregrafia 'Victor Ianculescu și Ion 
Ciuc) care pe lîngă realizarea unei 
adevărate atmosfere moldovenești 
creează momente de comic inedit în 
interpretarea lui Nicolae Barbu și 
Ion Venin, cu suita din Muntenia 
și dansul drăgaicelor în coregrafia 
inspirată, plină de autenticitate și 
vigoare, a Eugeniei Popescu-Județ.

Regia spectacolului, semnată de 
Bițu Fălticineanu 
artistic continuu, 
deci un program

' nesc, autentic șl
ciem aprecierii publicului, care l-a 
răsplătit cu aplauze.

a realizat un flux 
bine dozat. Iată 
de folclor roniâ- 
valoros ; ne aso-

Cu barca pe lacul Herăstrău (Foto : S. Cristian)

— Așadar, tina din principalei? 
concluzii constă in necesitatea i 
organizațiile de partid, fieqț 
comunist să manifeste un în-_,t 
spirit de responsabilitate în pro
movarea principiilor proprii orîn- 
duirii noastre, în respectarea lor 
neabătută, să constituie un model 
de cinste și corectitudine.

— Aceasta este, de altfel, condi
ția esențială care le conferă autori
tatea morală, prestigiul necesar spre 
a-și exercita influențai în mase și a 
contribui efectiv la înlăturarea men
talităților și obiceiurilor înapoiate. 
De aici izvorăște și grija noastră 
pentru „a face caz11, ori de cîte ori 
observăm la un membru de partid 
vreo tendință care contravine eticii 
comuniste. Rod al educației parti
nice primite în decursul anilor, co
muniștii dau dovadă de o înaltă 
conștiință cetățenească, de spirit de 
răspundere în respectarea legilor șl 
a normelor de conduită socialiste. 
Trebuie să arătăm însă că, deși unii 
încalcă disciplina și morala comu
nistă, comit fapte reprobabile, orga
nizațiile de partid' nu iau întotdea-

mal puțin 
realizînd 
și foarte 

t în inter-
Theodor VASILESCU 
artist emerit

mente etc. Cu toate acestea, 
considerăm că în primul rînd 
funcționarii trebuie să aibă 
conșriinfa răspunderii morale 
tafă de colectivitate, fără a fi 
amefifi de puterea funefiei 
lor, căci numai așa vor putea 
trata problemele cetățenilor 
cu amabilitate, răbdare, înțe
legere, bunăvoință. In felul 
acesta, se vor putea înlătura 
pentru totdeauna manifestă
rile inacceptabile înfr-un sfat 
socialist și incompatibile cu 
finuta funcționarului de tip 
nou. Intr-un proverb oriental 
se ilustrează minunat raportu
rile dintre oameni, acesta pu
țind avea o aplicație și la 
salariafi. In acest proverb 
vechi se spune „omul care nu 
știe zîmbi, nu trebuie să-și 
deschidă prăvălie. Un surîs nu 
costă nimic, dar înfăptuiește 
mult. Dacă în drumul vostru 
întîlnifi un om obosit să vă 
dăruiască un surîs, lăsafi-i-l 
pe al vostru, căci nimeni nu 
are mai multă nevoie de un 
zîmbet, decît acela ce nu-l 
poate dărui."

In raporturile sale cu popu
lația, fiecare salariat trebuie 
să-și pună în orice moment 
întrebarea : cum m-aș simți 
eu dacă aș fi în locul solici
tantului și cum aș dori să mi 
se vorbească I Dacă salariafii 
și-ar aduce aminte de bine
cunoscutul proverb românesc 
„ce fie nu-fi place, altuia nu-i 
face", sîntem siguri că nu vor 
greși în rezolvarea cererilor 
cetățenilor, găsindu-se întot
deauna solufiile cele mai 
juste. In felul acesta, Intre

populafie și administrație se 
leagă relații trainice. Este de 
mare importantă politico-so- 
cială ca între aparatul admi
nistrativ și populație să existe 
relafii strînse, între salariafi 
și cetățeni să domnească o at
mosferă caldă, tovărășească și 
de ajutor reciproc. Cetățenii 
să înțeleagă obligațiile de 
serviciu ale salariafilor și să 
nu pretindă ceea ce contra
vine legii, iar salariafii să în
țeleagă doleanțele cetățeni
lor, căutînd să dea o expresie 
sinceră și dezinteresată rezol
vării cererilor ce li se pre
zintă

In cazul cînd solicitantul nu 
are dreptate în cererea sa, 
munca de convingere trebuie 
să fie mai stăruitoare, plină 
de căldură, de sentimente u- 
mane, astfel îneît cetăfeanpl, 
plecînd dintr-o instituție unde 
nu i s-a putut satisface cere
rea, să fie convins de juste
țea soluției. Aceasta este arta 
salariatului de a-și cunoaște 
profesiunea, de a trata cu 
oamenii în slujba cărora este 
pus. Pentru că modul de a 
trata cu oamenii este o artă. 
Andre Maurois, în articolul 
său scris pentru „Almanahul 
Scînteii11 1968 arăta : „Răul, 
prostul și incapabilul reușesc 
uneori temporar. Trebuie cî
teva luni sau cîfiva ani ca să 
le descoperim cusururile. Dar 
orice fraudă va fi descope
rită. Căci pofi înșela cîfiva 
oameni, cîtva timp, dar nu 
pofi înșela toți oamenii tot 
timpul". In continuare, el a- 
rată că „există un singur drum 
ce trebuie urmat în viață. A- 
cesta este drumul muncii ne-

tncetafe, neslăbite, a omului 
mereu avid de a învăfa mai 
multe, este, de asemenea, 
acela al dragostei pentru cei
lalți oameni și al efortului de 
a-i înțelege, este, în sfîrșit, 
acela al perfecționării pro
priului eu."

Salariafii trebuie să se 
poarte astfel îneît să cîștige 
încrederea oamenilor care li 
se adresează, să depună e- 
forturi dezinteresate pentru 
rezolvarea justă a probleme
lor ce li se pun, căci numai 
in felul acesta sesizările și 
reclamafiile celor nemulțumiți 
vor scădea simțitor, eliberîn- 
du-se un însemnat număr de 
salariafi de sarcina de a su
praveghea și controla apara
tul de stat. Oamenii trebuie 
să fie prefuifi de organele ad
ministrative, căci așa cum a- 
răta tovarășul Nicolae Ceau
șescu, „principiile de echitate 
și justiție socială ale ideolo
giei noastre cer comuniștilor 
să cultive consecvent, în toate 
împrejurările, spiritul de drep-. 
tate propriu partidului comu
nist, obiectivitatea cea mai 
deplină în aprecierea faptelor 
omenești, în promovarea va
lorilor sociale. Interesele e- 
goiste, tendinfa de căpătuială, 
sînt străine eticii comuniste.11 
Prin urmare, se cere salariafi- 
lor principialitate, obiectivita
te, echitate și o consecventă 
aplicare a justiției sociale. La 
selecționarea cadrelor, 
prin concursuri, fie prin 
mire, vor trebui avute în 
dere garanțiile morale 
care le va putea oferi can
didatul pentru ocuparea pos
tului respectiv.

fie 
nu- 
ve-
pe

Numai prin reconsiderarea 
concepției despre funefie și 
funcționar, în sensul că acesta 
este pus în slujba colectivită
ții și nu colectivitatea in sluj
ba sa, prin întărirea răspun
derii morale a salariafilor la 
locul de muncă, prin selec
ționarea cadrelor după criterii 
obiective se va putea per
fecționa aparatul de stat. In 
felul acesta este tradusă in 
viată rezoluția Conferinței 
Nafionale a P.C.R. din de
cembrie 1967 și legea cu pri
vire la măsurile de perfecțio
nare a metodelor de organi
zare și conducere a viefii so
ciale, de îmbunătăfire a mun
cii organelor de stat, adop
tată de Marea Adunare Na
țională.

Este adevărat că, încă din 
luna iulie 1967, Marea Adu
nare Nafională a adoptat Le
gea cu privire la judecarea 
de către justifie a cererilor 
celor vătămafi în drepturile 
lor prin acte administrative 
ilegale, creîndu-se astfel pre
misele desfășurării activităfii 
administrative în cadrul unei 
stricte legalități. Pentru că, 
într-adevăr, astăzi se pune cu 
acuitate problema dacă mai 
este cazul ca societatea să su
porte în continuare atitudinile 
incorecte ale unor funcționari, 
sau aceștia ar trebui îndru
mați spre locuri de muncă cu 
o mai mică răspundere? După 
cum se știe, prin Constituție 
și prin legea amintită s-a in
stituit răspunderea patrimo
nială a organelor administra
tive de stat pentru pagubele 
cauzate cefăfenilor prin acte 
administrative ilegale. „In

prezent — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sanc
țiunile materiale pentru aba
teri sau lipsuri care provoacă 
pagube sint suportate de că
tre întreprinderi, adică tot de 
către stat, deoarece întreprin
derea plătește din fondurile 
sfatului, din venitul national. 
Considerăm că acela care a- 
duce daune producției tre
buie să suporte personal pa
gubele. In acest fel înțelegem 
noi cointeresarea materială, 
care joacă un rol foarte mare 
în etapa actuala a construc
ției socialismului și într-o în
delungată perioadă viitoare ; 
ea dă efecte pozitive cînd cel 
ce muncește bine este răsplă
tit potrivit muncii și rezulta
telor obfinute, iar cel ce .pro
voacă daune, răspunde mate
rial de acestea". Socotim că 
aceste principii sînt valabile 
în toate sectoarele de muncă, 
inclusiv In administrația de 
stat.

Pe lîngă răspunderea pa
trimonială asigurată de drep
tul socialist cetăfenilor văfă- 
mafi printr-o faptă ilicită a 
organelor administrative, e- 
xistă și o răspundere morală, 
neevaluabilă în bani, care u- 
neori poate lăsa urme mal 
adînci în viafa unor cetățeni. 
De aceea, sîntem de părere 
că, tn primul rînd, pentru 
perfectionarea aparatului de 
stat, trebuie ca fiecare sala
riat să-și aducă contribufia sa 
nemijlocită la locul de mun
că prin creșterea răspunderii 
sale morale în exercitarea 
funefiei, indiferent la ce nivel 
s-ar afla.

nizațiile de partid' nu Iau 
una poziție fermă.

— Cum se explică 
alocuri, a unei poziții 
principiale, din partea 
țiilor de partid ?

— Unii membri al comitetelor de 
partid și al birourilor organizațiilor 
de bază au rețineri cînd e vorba să 
aducă la cunoștința generală atitu
dini incorecte ale unor persoane ce 
dețin funcții de conducere, pe motiv 
că 11 s-ar „știrbi11, chipurile, presti
giul. Cînd s-a discutat cu unii mem
bri ai comitetului de partid de la 
Uzina „Hidromecanica11 despre abu
zurile șl tendințele de căpătuială ale 
fostului secretar al comitetului, Ro
mulus Gherman, aceștia au susținut 
că, dacă vor fi date în vileag, res
pectivul tovarăș își va pierde... au
toritatea. A trebuit să li se explice 
că, în realitate, ceea ce a dus Ia 
pierderea autorității fostului secre
tar a fost nu dezvăluirea abuzurilor 
pe care le-a comis, ci faptul că s-a 
făcut vinovat de ele.

— Problema e strtns legată de 
rolul opiniei publice in combate
rea fenomenelor de parazitism, a 
ilegalităților...

— Evident. Esențial este ca orga
nizațiile de partid să fie promo
torii acestei opinii, să acționeze din 
proprie inițiativă, cu promptitudine, 
să ia de guler pe toți cei care aten
tează la avutul obștesc, iau mită, 
comit fraude, își însușesc cîștigurl 
ilicite și să-i scoată la lumină, să-i 
demaște in fața maselor, indiferent 
cine ar fi. în legătură cu aceasta ne 
preocupă dezvoltarea spiritului cri
tic, a combativității membrilor de 
partid, a uteciștilor, a tuturor oa
menilor muncii. Trebuie să-i ajutăm 
să înțeleagă că nici un om cinstit 
nu are dreptul să treacă nepăsător 
pe lîngă fenomenele negative, că • 
o datorie civică a fiecăruia să-l 
pună în imposibilitate de a acționa 
pe hoți și speculanți, pe cei 
avizi de cîștiguri fără muncă. 
Doar orînduirea noastră nu a li
chidat clasele exploatatoare pentru 
a face Ioc altor elemente parazitate. 
Creșterea vigilenței și combati
vității organizațiilor de partid, a or
ganizațiilor de masă și obștești, a tu- 
tutor oamenilor muncii, reprezintă o 
condiție hotărîtoare a succesului In 
lupta pentru echitate socială.

Simion ORBAN
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Cronica zilei Șanse Ia tragerea
excepțională LOTO

LA POIANA BRAȘOV S-AU ÎNCHEIAT

din

Asigurarea

concediului3.

români ți 
ai atlefis- 

arenei din

Campionatele internaționale

înaintea ultimei serii de arun- 
Terenul din Poiana, de dimen- 

mici, cu tribunele așezate cam 
aproape de locul aruncărilor, este

în timpul

de atletism ale României
nou învinși

„Turist"

DUMINICA SPORTIVA

POIANA BRAȘOV (prin telefon). — S-a 
dovedit din nou, dacă mai era nevoie, 
că întrecerile de atlefism — cînd sînt 
bina organizata — reunesc numeroși 
spectatori și aprecieri elogioase de pre
tutindeni. O asemenea reușită a con
stituit și cea de-a XVII-a ediție a 
campionatelor internaționale de atletism 
ale României, la care au luat parte at- 
leți și atlete din 20 de țări.

Aproape 1 000 de turiști 
străini, improvizați suporteri 
mului, au luat loc în jurul
Poiana Brașov spre a urmări întrecerile 
celei de-a doua zi a „internaționale
lor-.

Și Ieri alergările finale, cu excepția - 
aceleia de 800 m1 bărbați, au satisfă
cut prin calitate. Mai ales finala
cursei de 400 m garduri ; ctștigătorul — 
englezul Hemery — a înregistrat un 
timp foarte bun : 50,4 sec. Remarcăm 
de asemenea mult disputata finală la 
200 m plat bărbați, in 'care victoria a 
revenit englezului Banthorpe (21,1 sec.),

Al 45-lea
derbi de trap

urmat de decatlonistul da „profesie*, 
americanul Toomey (21,2 sec.) și de o- 
landezul Winter (21,3 sec.). La săritura 
In tnălfime femei, Virginia Bonei, la fel 
ca Șerban cu o zi înainte, s-a clasat 
doar pe locul al doilea, deși a realizat 
aceeași performanță ca învingăfoarea, 
iugoslava Hrepevnik (1,70 m), și deși... 
era creditată cu un rezultat anterior mai 
bun decît rivala ei (1,77 m față de 
1,73 m). în sfîrșit o aruncare a suliței 
mai apropiată de posibilitățile Mihaelei 
Peneș : 57,16 m (cea mai bună perfor
manță a ei din acest sezon), aruncare 
ce i-a adus victoria In fata lui Schulze 
(R.D.G.) 56,10 m.

Mențiuni binecunoscutului fondist tu
nisian Gammoudi și sprinterei cu
banezo Romay care ieri au urcat 
pentru a doua oară pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului medaliajilor : 
Gammoudi a ciștigat acum 5 000 m, iar 
Romay cursa de 200 m plat.

Cerem scuze cititorilor pentru că in
formăm cu Infîrziere asupra rezultatelor 
probei de 20 km marș — desfășurată 
chiar în prima zi a campionatelor, la 
Brașov — dar secretariatul concursului 
ni le-a comunicat cu maro înfîrziere. 
lată-le : cîșfigăfor : Stăps (R.D.G.) 
1h30’07*’; pe locul a! doilea Caraiosi- 
foglu (România) 1h3r22", timp ce 
seamnă un nou record național, cu 
sec. superior celui precedent.

Proba de aruncare a ciocanului

încheiat cu victoria aplaudată 
delung a cubanezului Samuels
(67,60 m), în fața maghiarului
Eckschmidt (66,64 m), cu toate că ul
timul a condus detașat în clasament 
pînă 
cări I 
siuni 
prea 
impropriu disputării probei de ciocan. 
Și deși au fost luate unele măsuri de 
precauție, totuși s-a înregistrat un ac
cident (la o aruncare, ciocanul a ateri
zat tn public, rănind două persoane).

Cîștigăior: Izvin

Pa hipodromul din Ploiești, 
tn prezența unui numeros pu- 

. s-a desfășurat ieri der- 
b. l de trap al României, a- 
lergare clasică rezervată cai
lor de 4 ani. Disputată pe 
distanța de 2 800 m, întrecerea 
s-a încheiat cu victoria armă
sarului Izvin (herghelia Dor 
Mărunt), condus de antrenorul 
său, Mircea Ștefănescu. La 
1 000 m cîștlgătorul derbiului 
a fost cronometrat cu timpul 
de 1’27**1/10. Pe locul doi a 
sosit Păuliș, un trăpaș din a- 
ceeași herghelie (conducător 
I. Szabo), iar pe locul trei 
Orga (conducător Tr. Dinu), 
provenind de la stațiunea ex
perimentală Rușețu.

Rezultatul constituie o sur
priză ; favoritul derbiului era 
/'ăullș, care de altfel a și con

us o bună parte din cursă.

wawm DIN
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victorii românești
Vernescu-Sciotnic

tn-
18

j-a

lată lista completă a cîștigătorilor 
zilei a doua : feminin : 200 fn — Ful- 
gencia Romay (Cuba) 23”7/10 ; 400 m 
Lia Hinten (Olanda) 54”1/10 ; greutate 

■— Maritfa Lange (R. D. Germană) 
17,37 m ; înăljime — Slejana Hrepev
nik (Iugoslavia) 1,70 m; suliță — 
Mihaela Peneș (Româpia) 57,16 m ; 
masculin : 200 m — Banthorpe (An
glia) 21 "1/10; 400 m garduri : Hemery 
(Anglia) 50”4/10 ; 800 m — Ungu- 
reanu (România) 1'51 "7/10; 3 000 m ob
stacole — Vamoș (România) — 8’54” 
4/10 ; 5 000 m — Gammoudi (Tuni
sia) 14’14”6/10; disc — Tegla (Unga
ria) 57,76 m ; ciocan — Samuels 
(Cuba) 67,60 m ; lungime — Mureșan 
(România) 7,49 m ; ștafeta 4x400 m — 
Cuba 3’09”8/10.

V. MIRONESCU

COPENHAGA. — 
(Corespondență Ager- 
pres). Regata in
ternațională de caiac- 
canoe, desfășurată pe 
lacul Bagsvaerd idin 
apropiere de Copen
haga), a reunit con- 
curenți din 14 țări și 
a prilejuit fiii eva vic
torii concludente re
prezentanților Româ
niei, clasați pe pri
nsul loc in cinci pro
be și pe locul doi in 
alte trei.

Remarcabil s-a com
portat tinărul nostru 
canoist, 1. Pațaichin, 
învingător la simplu 
1 000 rn și la dublu 
(împreună cu Cova
liov) Echipajul ro
mân de caiac 4 (Tur- 
caș, Colesnic, Ivanov, 
Covaliov) și-a con
firmat valoarea, in 
schimb caiacul dublu 
Vernescu — Sciotnic

a fost din nou între
cut.

Iată rezultatele teh
nice la cele 7 probe 
olimpice : caiac sim
plu — 1. A. Saparen- 
ko (U.R.S.S.) 4’10”
4/10; canoe simplu 
— 1. 1. Pațaichin (Ro
mânia) 4’39’’7/10; 2. 
Serghei Covaliov (Ro
mânia) 4’40”0; 3. B. 
Lubenov (Bulgaria) 
4’45”2/10; caiac sim
plu femei — 1. Pi-
naeva (U.R.S.S.) 2’13” 
3/10; caiac dublu 
bărbați — 1. Sa-
parenko, Morozov, 
(U.R.S.S.) 3’46”3/10;
2. Vernescu, Sciotnic 
(România) 3’48”5/10;
3. Obravțov, Stecen-
ko (U.R.S.S.) 3’49”
5/10; canoe dublu — 
I. I. Pațaichin, Cova
liov (România) 4’14” 
4/10; 2. Kalaghin,
Dribas (U.R.S.S.) 4’18”

3/10; 3. Ione seu, Ma
nea (România) 4’19” 
5/10; caiac dublu fe
mei —
Seredina 
2'01" 5 HO;
Dumitru, 
Serghei 
2’03”l/10;
nova.
(U.R.S.S.)

1. Pinaeva, 
(U.R.S.S.)

2. Victoria 
Valentina 
(România)

3. Kirja- 
Makarenko 

2’04’’2/10; 
caiac 4 bărbați — 1. 
România (Turcaș, 
Colesnic, Ivanov, Co
valiov) 3’24”3/10; 2.
U.R.S.S. 3’26”3/10; 
R. D. Germană 3’29” 
7/10.

Sportivii români au 
ciștigat fi două pro
be neolimpice: canoe 
dublu 10 000 m (Ma
xim, Simionov) fi ca
noe simplu 10 000 m 
(A. Butelchin), astfel 
că la totalul probelor 
România, cu cinci' 
victorii, se clasează 
pe locul întii.

Sîmbătă și duminică, primarul 
orașului Copenhaga, Urban Han
sen, cu soția, care se află în vizită 
în țara noastră la invitația Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
a fost oaspetele litoralului nostru.

Primarul capitalei daneze a vizi
tat stațiunile balneo-climaterice de 
pe litoralul românesc al Mării Ne
gre, Muzeul de arheologie, Edifi
ciul roman cu mozaic și acvariul 
din Constanța, precum și stațiu
nea experimentală viticolă Mur- 
fatlar. De asemenea, a avut o în- 
tîlnire cu Petre Nicolae, primarul 
municipiului Constanța, și cu alți 
membri ai comitetului executiv al 
consiliului popular municipal. 
Oaspetele danez s-a interesat de or
ganizarea și activitatea consiliului 
popular pe tărîm economic, social, 
cultural și edilitar.

în cinstea primarului orașului 
Copenhaga, primarul municipiului 
Constanța a oferit duminică la 
prînz o masă.

★
Duminică seara, delegația de ci

neaști italieni care se află în țara 
noastră cu prilejul „Zilelor filmu
lui italian", organizate de cineclu- 
bul din Neapole și Asociația ci
neaștilor din România, a participat 
la prezentarea filmului „Cu pum
nii în buzunar", realizat de regizo
rul Marco Bellocchio.

Au fost prezentați publicului ac
trițele Paola Pitagora, interpreta 
principală a filmului, Daniela Su
rina, regizorul Ugo Gregoretti, cri
ticul și documentaristul Vincenzo 
Sinisalchi, consilier național al pre
sei italiene, și Alfredo Scognami- 
glio, vicepreședinte al cineclubulul 
din Neapole.

La spectacol a participat un nu
meros public, care a primit cu căl
dură pe cineaștii italieni.

Tragerea Loto din 6 august 
a.c. oferă participanțllox noi 
șanse de cîștig. Administrația 
de stat Loto-Pronosport va a- 
tribui cîștigătorilor autoturisme 
Flat 1800, Renault 10 Major, 
Moskvici 408 cu 4 faruri și 
radio. Prin tragere la sorți vor 

' fi acordate 100 de excursii 
„Turul României' cu autocarul. 
Tragerea este dotată cu 6 ca
tegorii de premii. Biletele seria 
F — de 20 lei — conferă par
ticipantului dreptul de a parti
cipa la toate cele 10 extrageri.

> ? v';

II

Un sport nou pentru tineret — judo (fazâ din cadrul concursului organi
zat de clubul bucureștean Olimpia)

LUMEA LARGĂ

Ieri la
RAPID BUCUREȘTI 
BEERSCHOOT (Belgia)

Stadionul din Giulești a găzduit 
ieri după amiază meciul amical 
dintre formațiile Rapid București 
și Beerschoot (Belgia), ambele fi
naliste ale ediției 1968 a „Cupe
lor* naționale respective.

Bucureștenii au ciștigat cu sco
rul de 1—0. Golul l-a înscris în 
prima repriză Neagu, la o gre
șeală a portarului belgian; vrînd 
să degajeze, acesta i-a trimis ba
lonul direct rapidistului.

Fotbaliștii belgieni urmează să 
susțină încă două partide cu for
mații românești de divizia A: la 1 
august cu F.C. Argeș, la Pitești și 
la 4 august la Constanța, cu Fa
rul.

1 
0

DINAM0 BACĂU 2
RADNICKI KRAGUJEVAC 2

în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră, echipa 
iugoslavă de iotbal Radnicki Kra- 
gujevac a jucat ieri la Bacău cu 
formația locală „Dinamo*. Meciul 
a plăcut prin dinamismul său și 
prin evolujia scorului. Scorul l-au

fotbal
deschis gazdele, prin Ene Daniel. 
Oaspeții au egalat prin fundașul 
central Zivadinovic.

In cea de-a doua repriză au luat 
conducerea jucătorii iugoslavi prin 
golul marcat de Paunovic, iar bă- 
căoanii au egalat prin același Ene 
Daniel. Scor final, deci:

vremea

2—2.

A.S.A. TG. MUREȘ 
F.C. ARGEȘ

Mureșenii au respectat 
de a nu putea ii învinși 
propriu de echipa din Pitești. Du
minică după amiază, într-un meci 
deV verificare în vederea noii sta
giuni fotbalistice, A.S.A. a cîști- 
gat la limită (1—0), prin punctul 
înscris de' Szllagy.

1 
0

tradiția 
pe teren

UNIVERSITATEA CRAIOVA 5 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 0

Fotbaliștii oraiovenl, sub o nouă 
conducere tehnică, au parcă 
„chef* de goluri multe. Ieri, in 
meciul amical cu Politehnica Ti
mișoara, au ciștigat cu 5—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Niță, Sfîrlogea, 
Oblemenco, Bălan, Neagu II.

Timpul probabil pentru zilele de 
30, 31 iulie șl 1 august a.c. In țară : 
Vremea In general frumoasă, cu 
cerul variabil. Averse izolate se 
vor semnala mal ales în jumătatea 
de nord-est a țării. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10—20 grade 
iar maximele între 20—30 grade. . 
In București i Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară.

Sîntem In perioada concediilor. 
Tot mai mulți oameni de dife
rite vîrste fi profesii fac plim
bări, excursii, se îndreaptă spre 
stațiunile de odihnă de la munte 
fi de la mare. In astfel de ocazii, 
ca fi in multe altele, încheierea 
unei asigurări „Turist" este o 
dovadă de prevedere. Această a- 
sigurare poate fi încheiată de 
orice persoană care dorește să-fi 
acopere riscurile pentru urmările 
eventualelor accidente, incluzînd 
fi bunurile lui In vederea obți
nerii de despăgubiri. Pentru ur
mările accidentelor asupra per
soanei asigurate, sumele ce se 
prevăd a se plăti sini de la 5 000 
la 25000 lei. Pentru eventualele 
pagube la bunurile gospodărești, 
suma asigurată este de 20 000 lei.

Asigurarea se poate încheia fi 
pa termen scurt, de o lună, plă- 
tindu-se o primă de numai 15 lei.

Informații suplimentare se pot 
obține la responsabilii ADAS de 
la locurile de muncă, agenții fi 
inspectorii de asigurare, de la 
unitățile ADAS.

(Urinare din pas. I)

„MONDIALELE" STUDENȚEȘTI DE ȘAH
In penultima rundă (a 8-a) a turneului final al. 

campionatului mondial studențesc dc șah de la 
Ybbs (Austria), echipa României a terminat la ega
litate 2—2 cu selecționata R. D. Germane. Alte re
zultate : U.R.S.S.—Bulgaria 2,5—1,5 ; R. F. a Ger
maniei—Cehoslovacia 2—2 ; Islanda—S.U.A. 2,5—1,5. 
în clasamentul grupei A, continuă să conducă echipa 
U.R.S.S. cu 21,5 puncte. Echipa, României ocupă lo
cul șapte cu 15 puncte.

In grupa B, reprezentativa Israelului a învins cu 
2,5—1,5 echipa Angliei și s-a clasat pe primul loc.

RYUN ȘI-A FĂCUT REINTRAREA. — Cunos
cutul atlet american Jim Ryun. absent de pe sta
dioane la începutul acestui sezon (a fost bolnav 
de mononucleoză), și-a făcut reintrarea în con
cursul de la Flagstaff (localitate situată la o alti
tudine de 2 105 m), cîștigînd proba de 880 yarzi în 
timpul de l’47”9/10. Jim Ryun, care este favoritul 
probei olimpice de 1 500 m, se află de mai mult 
timp la Flagstaff, unde a parcurs la antrenamen
te circa 150 km.

„ELEVII" LUI N. SOTIR ÎN VENEZUELA

ÎN „CUPA GALEA"

ITALIA-R0MAN1A4-1
5-2

2-0
1

ION TIRIAC STOPAT IN SEMIFINALELE DE 
DUBLU ALE TURNEULUI DE LA HILVERSUM. — 
In semifinalele turneului internațional de tenis de 
la Hilversum (Olanda), jucătorul maghiar Istvan 
Gulyas l-a învins cu 12—10, 4—6, 6—4, 4—6, 7—5 pe 
olandezul Tom Okker. La dublu bărbați, tot în se
mifinale, perechea Kodes, Kukal (Cehoslovacia) a 
eliminat cu 9—7. 3—6, 6—1 cuplul Ion Tiriac, Bob 
Maud.

Echipa masoulină de volei a Franței ,(a cărei con
ducere a avut-o, pînă de curînd, antrenorul român 
N. Sotir), aflată în turneu în Venezuela, a jucat la 
Caracas cu selecționata Venezuelei. Francezii au în
vins cu 3—0 (17—15, 15—4, 15—11).

Un telefoto din Berlinul occidental, cu ocazia 
meciului Dinamo București — B.S.C. Herta 4—2.

(fazâ la poarta lui Coman)

„INDIGO" ȘI BĂTRlNUL SAU „LUP... DE 
OCEAN". — Yachtul american „Indigo” a fost de
clarat cîștlgător absolut al regatei „Transatlantic 
Race", desfășurată pe traseul Bermude-Travemunde 
(R. F. a Germaniei). „Indigo" a fost condus de
„Scrubbie" Wellmann, un navigator din Cleveland, 
în vîrstă de 76 de ani. care a traversat pentru pri
ma oară Oceanul Atlantic într-o ambarcațiune cu 
pînzo.

FAPT INEDIT LA J.O. DIN MEXIC
Potrivit unei știri transmise de France Presse, 

pentru prima oară in istoria Jocurilor Olimpice 
femeile vor fi admise să participe la probele de tir 
cu prilejul Olimpiadei de la Ciudad de Mexico. 
Uniunea internațională de tir a abrogat recent ar
ticolul 29 din regulamentul olimpic prin care fe- 
moilor le era interzisă participarea la întrecerile 
de tir. Un număr de șapte sportive din S.U.A., 
Mexic, Anglia și Guatemala vor lua parte la con
cursurile apropiatei Olimpiade.

DOUA NOI RECORDURI FINLANDEZE LA
ÎNOT. — Intr-un concurs preolimpic de riatație, 
disputat la Helsinki (bazin de 50 m), înotătoarea 
Marjatta Hara a stabilit două noi
Finlandei în probele de 200 m 
2’17”6/10 și, respectiv 4’46”2/10.

recorduri ale 
și 400 m liber cu

U.R.S.S.—JAPONIA 3—0, LA
LIN. — La Kiev s-au întîlnit 
masculine de volei ale U.R.S.S. 
baliștii sovietici au terminat învingători cu scorul 
de 3—0 (15—9, 15—13, 15—5).

VOLEI MASCU- 
echipele olimpice 
și Japoniei. Volei- i

BOALA PROFESIONALĂ" 
LA SĂRITORII ÎN ÎNĂLȚIME

Se anunță că medicii sportivi vest-germani stu
diază în prezent o afecțiune misterioasă tipică pen
tru săritorii în înălțime. Este vorba de schimbări 
anatomice care afectează articulația genunchiului, 
în special la piciorul de. bătaie. Printre atleții care 
se plîng de această „maladie profesională" este citat 
campionul R. F. a Germaniei, Wolfgang Schil- 
kowskl.

LA COPENHAGA, GAZDELE AU DOMINAT 
TURNEUL DE TENIS. Jucătorul danez Jan Leschly 
a ciștigat proba de simplu din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Copenhaga, învingînd în 
finală cu 3—6, 4—6, 6—1, 6—2 pe italo-australianul 
Martin Mulligan. Proba de simplu femei a revenit 
jucătoarei daneze Inger Buchwald, care a între
cut-o cu 6—1, 6—2 pe compatrioata sa Anne Soere- 
nesen.

PROGRESUL BUCUREȘTI A CAPOTAT DIN 
NOU. — Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., echipa 
de fotbal Progresul București a juqat în orașul 
Iaroslav cu formația locală Slnnik. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 (1—I). Golul bucu- 
reștenilor a fost înscris de Oaidă.

ATLETISM LA SIENA. — Rezultate din prima 
zi a concursului internațional de atletism de la 
Siena : masculin : greutate — Guscin (U.R.S.S.) 
18,96 m ; lungime — Kalocsay (Ungaria) 7,55 m ; su
liță _  Sidlo (Polonia) 84,40 m ; 200 m — Ronnie
Smith (S.U.A.) 20”8/10 ; feminin : suliță — Ja-
worska (Polonia) 56,40 m; 80 m garduri — Panerai 
(Italia) 10"9/10 ; 200 m — Govoni (Italia) 24”4/10 ; 
greutate — Cijova (U.R.S.S.) 17.78 m.

La Marianske Lazne (Cehoslova
cia) s-a încheiat una din zonele 
semifinale ale competiției de tenis 
„Cupa Galea“, rezervată echipelor 
de tineret. în meciul pentru pri
mul loc, selecționata Italiei a în
trecut’ cu 4—1 echipa României.

Ultimele două partide de simplu 
s-au soldat cu rezultatele i Di 
Matteo—Sântei 6—2, 6—3 ; Tocci— 
Marcu 6—3, 6—4. Echipa Italiei 
s-a calificat pentru turneul final 
de la Vichy.
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S.U.T. Galați—Oțelul
Galați 

Ancora Galați—Unirea
Focșani

C.S.M. Sibiu—A.S.A. Sibiu 2-1 
C.S.M. Reșița—C.F.R. Arad 2-0 
C.F.R. Timișoara—U. M.

Timișoara 5-1
Metalul Satu Mare—Minerul 

Baia Mare (prin tragere 
din urnă) —

Victoria Cărei—Unio Satu 
Mare 

Olimpia Oradea—Metalul
Aiud 

Soda Ocna Mureș—C.F.R.
Cluj 

Unirea Dej—Industria
Sîrmei 

Metalul Tirgovlște—Elec
tronica Obor 

Rapid C. F. București—
T.U.G. București 1-8

Electroputere Craiova—Vic
toria Tg. Jiu 4-0

2-1

1-0

1-1

0-4

1-1

(Urinare din pag. I)

fără . precedent tn istoria 
portului Constanța, de
ciși nu numai să extragă 
combustibilul 
tancuri 
furi, ci 
întregi 
depună .
luția cea mai grea, cea mai 
complicată, cea mai îndrăz
neață și pe aceasta au a- 
les-o salvatorii, iar alege
rea lor a însemnat nu nu
mai un act temerar, ci și 
o problemă de conștiință, 
o expresie a nivelului de 
experiență obținut în 
decursul anilor de perso
nalul Atelierelor Direcției 
Navale Maritime, al Uzinei 
D.N.M., al grupului de ran
fluare căi navigabile, al 
docherilor, al scafandrilor, 
al echipajelor de pe re
morcherele de salvare.

Urcăm la bordul salva
torului Viteazul, care a pri
mit botezul mării la sfîrși- 
tul anului trecut, venind 
de pe șantierul naval Olte
nița. Remorcherul este do
tat cu aparatură modernă, 
cu mașini de 2 200 cai pu
tere, cu optsprezece pompe 
submersibile de diferite ca
pacități, care au evacuat 
apa din 
inundate, 
scafandri 
autonomi.
salvatorul Voinicul, el va fi 
folosit și ca spărgător ds

rămas în 
și parte din măr- 
să extragă părțile 

ale navei și să le 
pe docuri. Era so-

compartimentele 
cu o stație de 

grei si scafandri 
(împreună cu

1
1
1

1

2

1

1

2

1

2

1
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gheață, pentru menținerea 
șenalului navigabil către 
marele combinat siderurgic 
de la Galați). Dar prima lui 
misiune importantă a fost 
participarea cu succes la 
ranfluarea și recuperarea 
acestei epave.

— ...Nevoia te învață. ne 
spune ing. Petru Tăcu. Am 
făcut calcule amănunțite. 
Am rezolvat teoretic pro-

necesar să fie sporită exigența șl 
responsabilitatea controlului de cali
tate — pe faze de lucru și în final — 
pentru ca toate produsele ce se li
vrează la export să fie de înaltă 
calitate, fără nici un fel de cusur.

Eforturile colectivelor de între
prinderi de a spori producția pentru 
export trebuie să fie sprijinite mai 
îndeaproape de întreprinderile de 
comerț exterior. Ele trebuie să do
vedească maximum de operativitate 
în prospectarea piețelor externe 
pentru contractarea producției su
plimentare și, în același timp, să 
lichideze lipsurile din activitatea lor 
care pe alocuri frînează amplificarea 
exportului. La Fabrica de sticlărie 
din Turda ni s-a semnalat faptul că, 
în luna mai, un lot de 35 000 bucăți 
articole de sticlărie au fost stocate 
în faza finală pentru că beneficiarul 
extern n-a asigurat la vreme, mos
trele. întreprinderea „Româno-ex- 
port" a ăispus începerea fabricației 
fără să aibă certitudinea că clientul 
său extern va accepta ori nu. De 
asemenea, un număr de 25 000 pahare 
și 3 000 bucăți căni au fost stocate 
în magazia fabricii deoarece aceeași 
întreprindere exportatoare n-a co
mandat la vreme etichetele ce ur
mează să se aplice pe ele. O inter
venție hotărîtă — în cazul unor între-

prinderi — se cere șl din partea fo
rurilor din ministerele lor de resort. 
Bunăoară, Fabrica de materiale izo
latoare și finisaj din Turda întîm- 
pină mari greutăți în realizarea sar
cinilor de export din cauză că 
furnizorii de materii prime nu-și 
respectă contractele. Fabrica de car
ton celulozic din Zărneștl avea pînă 
nu de mult o restanță de peste 100 
tone carton, Iar Combinatul de 
hîrtle și celuloză din Călărași avea 
încă restante din trimestrul II, Iar 
din cota lunii iulie nu livrase în prima 
decadă nici un kilogram de hîrtle. 
Expedierea ritmică a cimentului Ia 
export este uneori îngreunată la Fa
brica de ciment Turda, din pricină 
că organele C.F.R. nu respectă gra
ficul de punere la dispoziție a va
goanelor.

O conjugare riguroasă a eforturi
lor colectivelor de întreprinderi cu 
sprijinul operativ al organizațiilor 
de comerț exterior și al forurilor din 
ministerele de resort, în soluționarea 
problemelor, în înlăturarea ne
ajunsurilor șl greutăților ce se mal 
fac simțite pe alocuri, va permite ca 
unitățile industriale din județul 
Cluj să-și aducă o contribuție sporită 
la înfăptuirea sarcinii trasate de 
partid cu privire la creșterea pro
ducției industriale destinate ma
jorării exportului în acest an.

dul cabinelor, pentru a se 
smulge din fălcile mării 
tot ce n-a fost răpus.

Urcăm pe chei și 
cern pe doc, unde 
rim silueta măreață a 
vei eșuate. Un 
metal de cîteva 
mărturie actelor 
ră săvîrșite de
muncitorii, scafandrii care

na
de 

sta
turn 
etaje 

de bravu- 
marinarii,

«n dezechilibru ri nava s-a 
ridicat cu pupa aproape 
vertical. Salvatorii au adut 
blocuri masive de beton, 
mari cit vagoanele, și le-au 
depus pe punte, tn măgării. 
așa cum ai depune greutăți 
pe talerele unui etntar pen
tru a-l echilibra. In cabi
nele de comandă, unde ai 
sentimentul că te găsești 
intr-un hotel devastat, ev

A

încleștare ca marea
blemele principale fi am 
trecut la descărcarea epa
vei. Cînd nava s-a ri
dicat pe o linie de plutire, 
am remorcat-o în port și 
am pregătit-o pentru intra
rea pe doc. Operația s-a 
făcut prin lestare, cu aju
torul a doi flotori de mare 
capacitate, montați la bor
durile navei.

De pe estrada din fața 
provei — tot ce-a mai ră
mas tn valurile mării — 
încercăm să ne imaginăm 
fazele cumplitelor lupte ce 
s-au dat pe această punte, 
pe acest fragment de dig, 
pe aceste talazuri, In afun-

au lucrat la cotul digului 
în zile și nopți febrile. To
tul a durat nu mai mult de 
douăzeci și cinci de zile. In 
acest timp, scafandrii au 
umblat prin compartimen
tele inundate, le-au degajat, 
au etanșat ușile, crăpătu
rile. ferestrele. Salvatorii 
au lucrat la paisprezece 
metri șub punte, pe ceață 
mai cu seamă, cînd marea 
nu era calmă.

Pentru ca pupa ri 
prova să fie scoase in
tacte, s-au tăcut cele mai 
complicate calcule. Scoa
terea mărfurilor a produs

arhive răscolite, eu mobila 
tn dezordine, cu oglinzi 
sparte, cu sertare trase, 
vedem ingenioasele și peri
culoasele lucrări executate 
de scafandri. Ei au obturat 
uși, au pus plasturi, au în
chis ferestre și crăpături 
turnînd betonul ca într-un 
cofraj, eliberînd magaziile. 
Și toate acestea au fost fă
cute în adîncul apelor, în 
încăperi unde pluteau tot 
felul de lucruri, pe planuri 
înclinate, pe scări care se 
răsturnau 1

Vorbim cu comandantul 
Ghiță Costache, cu ingine
rul Gheorghe Avram, cu 
dispecerul Mihai Alexan-

dru. cu maistrul Călin Dt- 
nulescu, cu ing. Mihai Ion, 
ri toți ne înfățișează părți 
al« muncii lor captivanta, 
care ne dau măsura crește
rii ri dezvoltării unui colec
tiv eu însușiri deosebite. 
Oamenii au lucrat pe o na
vă înclinată, In apă ri com
bustibil, uneori cu mării de 
oaze, dar ari se știe că nu
mai gratie lor plajele au 
fost salvate de pericolul 
poluării.

—In portul Constanța vin 
nave noi, se ridică noi con
strucții, se extind danele 
fi digurile, apar tractoare 
fi autostivuitoare cu zecile, 
dar lucrul cel mai impor
tant este formarea unor 
echipaje fi colective dotate 
cu înalte calități morale fi 
profesionale. Unii învață 
navigația ri transportul 
maritim la bordul navelor, 
alții tnvață pescuitul ocea
nic. alții tnvață construc
ția navelor, toți însă tnvață 
tn primul rind să înfrunte 
marea, să preîntimpine pri
mejdiile, să controleze cu o 
aparatură perfecționată fi 
cu agerimea minții legile 
de fier ale naturii. In prin- 

........................... țării, tncipalul 
punctul 
desfac, 
vantai, 
permanente și estivale ale 
litoralului, Constanța a de
venit teatrut unor fapte 
care dau etalonul emulul 
contemporan.

port al 
nodal de unde s« 
asemenea unui e- 

toate drumurile



La Sofia s-a deschis

Festivalul

tineretului lumii
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL RADU BOGDAN

De cîteva zile, capitala țării ve
cine și prietene, gazda celui de-al 
9-lea Festival mondial al Tinere
tului și Studenților a îmbrăcat 
vestminte de sărbătoare. Pretutin
deni, pe clădiri, troleibuze și în 
vitrinele magazinelor, te întîmpină 
rozefa Festivalului.

Marea manifestația 
pentru 
prietenie

tinerească 
pace și 
duminică 

de

solidaritate, 
a început 

după-amiază. Încă înainte 
ora 16,30, pe principalele artere 
ale Sofiei și-au făcut apariția vesti
torii sărbătorii : două mașini u- 
șoare, urmate de un grup de mo- 
tociclișfi purtînd steagurile Festi
valului. Cam în același timp dele
gafiile s-au reunit înfr-un fluviu 
tineresc, desfășurat pe arterele care 
conduc spre stadionul „Vasil 
Levski".

La ceremonia de deschidere a 
Festivalului de pe stadionul Va
sil Levski au fost prezenfi Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, membri ai -gu
vernului bulgar. Printre oaspeți se 
aflau conducători ai organizațiilor 
internaționale a tineretului și stu
denților, reprezentanți de seamă 
ai opiniei publice progresiste, re
prezentanți ai științei, arfei și cul
turii. Nouă salve de tun dau sem
nalul de deschidere. Se intonează 
Imnul festivalului.

Tradiționala defilare a delega
țiilor țărilor participante a fost des
chisă de reprezentanții tineretului 
vietnamez, ca un omagiu adus 
luptei acestui popor eroic. Solii ti
neretului din Vietnamul eroic, atît 
cei din sud cît și cei din R. D. 
Vietnam, sînt Intîmpinați cu pu
ternice aplauze. Au trecut 
apoi prin fața tribunelor, în 
ordine alfabetică, celelalte delega
ții sugerînd parcă o geografie nouă 
in care distanțele au dispărut. Prin 
fața mulțimii trec reprezentanții 
tineretului luptător din Angola și 
Mozambic, sombrerourile argenti- 
niene, evantaiurile tinerelor japo
neze, chipurile măslinii ale indie
nilor, tinerii din Uniunea Sovie
tică, din țările nordice, cei din ță
rile Americii Latine.

Purtată In fruntea coloanei celor 
500 tineri care alcătuiesc delega
ția țării noastre, stema României 
atrage privirile chiar de la intrarea 
pe stadion. Imbrăcați în costume 
naționale și de vară sau în tre
ninguri, reprezentanții generației 
tinere a țării noastre poartă lozinci 
exprimînd idealurile Festivalului : 
solidaritate, pace, prietenie. Rîn- 
durile sînt perfecte, chipurile lumi
noase, prietenești. Sînt chipurile 
unui tineret entuziast, stăpîn pe 
destinele sale. Imensa coloană este 
încheiată de cea mai mare dele
gație — aproape 4 000 persoane

Mexicului

*

Spania.

d

n-a redus tensiunea
O declarație a lui Mika Șpiliak

Formarea unul nou guvern in Bolivia. Surse oficiale din ca
pitala boliviană au anunțat că sîmbătă seara noul guvern a depus jurămîntul 
în fața generalului Barrientos. Cea mai mare parte a noilor miniștri sînt mi
litari : 12, din 14 membri care alcătuiesc cabinetul bolivian. După cum pre
cizează agențiile de presă, noul guvern are un caracter provizoriu.

Vacanța parlamentuluia început să exporte
Prima cantitate de 30 000 

petrol sirian a fost livrată 
„Erăp".

în Dahomey din capitala

— a tineretului țării gazdă. Mii d« 
steaguri albe, verzi și roșii for
mează drapelul R. P. Bulgaria.

Delegafiile și-au ocupat locurile 
în tribune.

In numele Comitetului interna
tional de pregătire a Festivalului 
a rostii un cuvînf de salut pre
ședintele Federajiei Mondiale a 
Tineretului Democrat, Rodolfo Me- 
chini. A luat apoi cuvîntul, în nu
mele delegafilor participant la 
Festival, Cean Van Ti, șeful dele- 
gafiei Federafiei Tineretului și U- 
niunii Studenjilor pentru eliberarea 
Vietnamului de sud. Oaspefii la 
Festival au fost salutați de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Todor Jivkov. 
Pe una din porțile stadionului a- 
pare un grup de tineri purtînd 
steagul Festivalului. Zeci de foto
reporteri imortalizează pe pelicu
lă momentul solemn al înălțării 
pe catarg a drapelului alb. In 
sfîrșif, sosește ultimul schimb de 
motocicliști al ștafetei. Timp de 
aproape trei săptămîni ei au stră
bătut 5 100 km pe traseul Hel
sinki — Moscova — Varșovia — 
Berlin — Praga — Viena — Buda
pesta — București — Sofia. Din 
cele 8 torfe simbolizînd festivalurile 
precedente, maestrul emerit al 
sportului, Boian Radev, aprinde fla
căra celui de-al IX-lea Festival.

Încetul cu încetul, stadionul se 
eliberează și începe programul ar
tistic. Cîteva mii .de tineri bul
gari execută exerciții de gimnas
tică sugerînd ideile nobile' ale a- 
cestei mari înfîlniri a tineretului 
progresist de pe toate continen
tele. Pe gazonul stadionului sînt 
înscrise, rînd pe rînd : „Solidari
tate și prietenie", „Uniți în lupta 
pentru pace", „La luptă pentru li
bertate". Se încing apoi dansuri 
populare de masă, îndelung a- 
plaudate de parficipanfi.

Este aproape ora 11 noaptea. 
O feerie de lumini multicolore, de 
jocuri de artificii luminează cerul 
ca ziua. întregul oraș cîntă și dan
sează.

★

Duminică dimineața la cantona
mentul delegației române din 
„orășelul universitar* de la km. 4 
a avut loc o conferință de presă 
la care au participat numeroși re
dactori ai presei btilgare, ai unor 
posturi de radio și televiziune, a- 
genții de presă și ziare din 
meroase țări. A fost de față 
basadorul României la Sofia, 
colae Blejan.

Cu acest prilej tovarășul 
Iliescu, prim-secretar al C.C. 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, a vorbit celor prezenți 
despre participarea delegației ro
mâne la festival, după care a răs
puns întrebărilor ziariștilor.

în timpul unui recent miting la Boston, participant au cerut înceta
rea bombardamentelor S.U.A., asupra R.D. Vietnam, retragerea tru

pelor americane din Vietnam

CAMPANIA ELECTORALĂ
DIN S. U. A

Cereri pentru încetarea agresiunii în Vietnam

WASHINGTON 28 (Agerpres).— 
Senatorul McCarthy, pretendent la 
investitura partidului democrat 
pentru alegerile prezidențiale, a 
declarat că. alegătorii americani 
trebuie să ceară guvernului S.U.A. 
să pună capăt intervenției în tre
burile interne ale Vietnamului. 
Luînd cuvîntul la Detroit în cadrul 
unui miting, McCarthy a declarat: 
„Poporul respinge acest război. în 
timpul desfășurării alegerilor pre
liminare majoritatea americanilor 
s-au pronunțat pentru schimbarea 
radicală a actualului curs al poli
ticii externe a S.U.A. și pentru în
țelegerea justă a rolului Americii 
în lume“. Războiul din Vietnam,

a spus McCarthy, nu răspunde in
tereselor vitale ale S.U.A. Noi am 
plătit în acest război cu pierderea 
a mii de vieți omenești și cu pier
derea încrederii în interiorul țării. 
„A sosit vremea, a subliniat sena
torul, să fim cinstiți cu noi înșine 
și să încetăm de a mai ucide"

Senatorul democrat George Mc
Govern, considerat continuator al 
orientării fostului senator Robert 
Kennedy, a criticat de asemenea 
politica vietnameză a guvernului 
american, cerînd ca războiul din 
Vietnam să fie încetat imediat „în 
termeni care să reflecte în mod 
realist situația de acolo".

Nu putem fi de acord cu presiunile 
care se fac asupra poporului 

cehoslovac"

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la o adunare care 
a avut loc în localitatea Podgarici 
din Croația, Mika Șpiliak, preșe
dintele Vecei Executive Federale a 
R.S.F Iugoslavia, a declarat că 
„nu putem fi de acord cu presiu
nile care se fac zilele acestea asu
pra poporului cehoslovac și am 
acordat un sprijin deplin condu
cerii Cehoslovaciei ca ea să-și re-

zolve problemele sale numai aca
să la ea"

„De altfel, a arătat Șpiliak în 
continuare, am învățat aceasta din 
proprie experiență Considerăm că 
forțele socialiste dintr-o țară sînt 
cele mai indicate să aprecieze 
procesele din acea țară și să facă 
deosebirea între cele socialiste și 
nesocialiste".

Referendum După incidentele

COTONOU 28 (Agerpres). — In Da
homey a avut loc duminică un refe
rendum cu privire la încredințarea pu
terii de stat lui Emile Zinsou. Organi
zarea referendumului a fost hotărîtă ca 
urmare a disputei provocate de rezul
tatele alegerilor prezidențiale din iunie, 
contestate de o serie de personalități 
politice (în special de foștii președinți), 
care nu au beneficiat de posibilitaten 
de a-șl prezenta candidatura.

Autoritățile militare din Dahomey au 
luat măsuri excepționale pentru asigu
rarea securității guvernului. Frontierele 
țării au fost închise pînă luni dimi
neața, cînd vor fi cunoscute rezultatele 
referendumului. De asemenea, a fost 
dat publicității un decret prin care se 
interzice traficul de arme pe teritoriul 
Dahomeyului pînă la 11 august

CIUDAD DE MEXICO 98 {Ager
pres). Agenția A.F.P. anunță că opt 
studenți ar fi fost uciși în cursul ma
nifestației care s-a desfășurat sîmbătă 
în capitala. Mexicului. Alți 500 mani- 
festanți au fost răniți, dintre care cinci 
se află în stare gravă. Au fost arestați 
200 de manifestanți. Studenții continuă 
să ocupe sediul Politehnicii și al Școlii 
de pregătire pentru oursurile supe
rioare. Sediul Școlii de pregătire, care 
se află situat în apropierea Palatului 
guvernamental, a fost transformat în
tr-o adevărată tabără întărită. Străzile 
din jur sînt blocate de circa 40 de 
autobuze capturate de studenți. Un 
număr mare dintre ele au fost incen
diate. în clădirile Școlii și în curtea a- 
cesteia sînt baricadați între 3 000 și 
5 000 de studenți.

Manifestația de sîmbătă, la care au 
participat circa 50 000 de persoane, a 
fost organizată pentru a protesta îm
potriva brutalităților comise de forțele 
de poliție împotriva studenților.

agențiile de presă transmit

Peste trei sute de studenți japonezi au încercat să pătrundă cu 
forța pe aeroportul din Tokio în momentul în care Takeo Mild, ministrul 
afacerilor externe al Japoniei, se îmbarca în avion pentru a pleca la Can
berra, unde va lua parte la cea de-a treia sesiune a Consiliului pentru re
giunea Asiei și a Oceanului Pacific (A.S.P.A.K.). După cum transmite agenția 
France Presse, unități polițienești, cu un efectiv de 3 000 de oameni, și care 
se aflau pe aeroport au împrăștiat pe studenți după o ciocnire violentă. Peste 
15 polițiști au fost răniți, iar numeroși studenți arestați. Manifestanții ce
reau retragerea Japoniei din această coaliție agresivă.

Cunoscutul savant german 
Otto Hahn, laureat al Premiului 
Nobel pentru chimie, considerat ca 
unul din cei mai mari specialiști din 
lume în domeniul atomului, a înce
tat din viață la 28 iulie, la. Goettin
gen (R.F.G.), în vîrstă de 89 de ani. 
Pronunțîndu-se pentru folosire» , e- 
nergiei atomice în scopuri .
Otto Hahn a semnat în 1957, 2-
preună cu alți 17 savanți ^atc. ^d, 
„Declarația de la Goettingen", ' prin 
care se cerea interzicerea armelor nu
cleare.

Președintele Cabinetului de 
Miniștri ai R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, a primit delegația gu
vernamentală a Republicii Populare a 
Yemenului de Sud, condusă de Ah
med Salih Al Shael, ministrul agri
culturii și reformei agrare, caro so 
află în vizită în această țară.

Autoritățile spaniole au In
terzis apariția pe o perioadă de încă 
două luni a ziarului de seară „Ma
drid", care în luna mai a fost in
terzis ca urmare a publicării unui 
articol despre demonstrațiile studenți
lor din

Siria 
petrol, 
tone de 
companiei franceze

A 15-a ediție a Festivalu
lui filmului iugoslav a început 
la Arena Vespasian din Pola. în cursul 
celoi 8 zile, cît va dura festivalul, vor 
fi prezentate 28 de filme artistice se
lecționate din cele produse în ulti
mul an

Consiiiul Securității Națio
nale turce s-a întrunit sîmbătă 
pentru a analiza situația creată, ca 
urmare a demonstrațiilor studențești 
din Istanbul și Ankara, împotriva so
sirii în Turcia a unor unități ale 
Flotei a 6-a americane. Reuniunea, Ia 
care au participat mai multi miniștri,

Ziarele din Praga anunță că pe 
adresa Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia continuă să sosească 
un mare număr de scrisori și tele
grame de pe întreg cuprinsul țării 
în care se exprimă sprijinul comu
niștilor, al oamenilor muncii față 
de politica conducerii partidului.

în numele tuturor comuniștilor 
și celor fără de partid din Ministe
rul Apărării Naționale — se spune 
într-o scriso'are — reafirmăm spri
jinul nostru absolut față de poziția 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia în ce 
privește scrisoarea celor cinci par
tide. Ne exprimăm convingerea că 
această poziție va fi luată ca bază 
la apropiatele convorbiri bilaterale 

‘cu partidele frățești și că membrii 
delegației noastre se vor situa, ca 
unul singur, pe această poziție". 
„Cerem tuturor țărilor să respecte 
suveranitatea de stat a Cehoslova
ciei și principiile neamestecului în 
treburile noastre interne" — scriu, 
într-o rezoluție,.oamenii muncii de 
la Instituțul „Stavoproiect" din lo
calitatea Trutnov. în telegrama tri
misă C.C. al P.C.C. de comuniștii 
din raionul Hradec Kralove se 
spune : „Dorința cetățenilor din ra
ionul nostru este de a fi respectate 
treburile noastre interne și, în ace
lași timp, de a se întări și pe mai 
departe prietenia cu celelalte țări 
socialiste". „întregul nostru colec
tiv de muncă va sta cu fermitate 
de partea forțelor progresiste ale 
vieții noastre de partid și econo
mice" — asigura în scrisoarea lor 
lucrătorii de la uzinele chimice din 
Usti.

Deplinul sprijin și adeziune to
tală la politica P.C.C. își exprimă 
în declarația lor constructorii și 
metalurgiștii din Dubnica, întruniți 
sîmbătă, după terminarea schimbu
lui, într-o adunare comună.

Săptămînalul „Literarni listy* a 
publicat, într-o ediție specială, un 
mesaj al cetățenilor cehoslovaci a- 
dresat Prezidiului C.C. al P.C.C., 
în care se arată că țelul spre care 
năzuiește poporul cehoslovac poate 
fi rezumat în patru cuvinte: socia-

lism, alianță, suveranitate, liber
tate. „în socialism și în alianță, 
se arată în mesaj, rezidă garanția 
pe care o oferim țărilor și partide
lor frățești că nu vom admite o 
dezvoltare de natură să pună în 
primejdie interesele reale ale po
poarelor, alături de care luptăm 
de 20 de ani onorabil pentru cauza 
comună. în suveranitate și libertate 
rezidă garanția că în țară nu se 
vor repeta greșelile grave care a- 
menințau recent să 
tr-o criză".

Mesajul a stîrnit 
ecou și adeziune în

culmineze în-

un puternic 
rindul mase-

și-a încheiat sîmbătă cuvîntarea la 
posturile de radioteleviziune.

în fața magazinului „Detsky 
Dom", de pe bulevardul Na Pri- 
kope din Praga, o mulțime imensă 
de oameni au barat pur și simplu 
trotuarul. în acest punct, într-o 
juțnătate de zi, au fost depuse sub 
textul mesajului peste 10 000 de 
semnături.

Prin intermediul agenției C.T.K., 
care în tot cursul zilelor de sîm
bătă și duminică a transmis știri 
în legătură cu acțiunea de strîn- 
gere a semnăturilor pe mesaj, prin 
intermediul radioului și televr

credințăm că vom depune toate 
eforturile pentru a vă susține" — 
scriu comuniștii uzinei într-o scri
soare adresată C.C. al P.C.C.

In suplimentul special al săptă- 
mînalului „Literarni listy", care 
publica în pagina întîi textul me
sajului, peste o 

. ziariști, cineaști, 
plastici, oameni 
nenți de seamă 
cehoslovace au 
manifestîndu-și 
conducerea partidului.

Opinia publică cehoslovacă își 
exprimă sprijinul deplin față de

mie de scriitori, 
dramaturgi, artiști 
de știință, expo- 

ai intelectualității 
semnat mesajul 
solidaritatea cu

praga Unitate
in jurul partidului comunist
lor. Mii și mii de oameni, în șiruri 
nesfîrșite, s-au perindat prin fața 
punctelor de semnare a acestui me
saj, organizate în mod spontan în 
marile întreprinderi industriale, în 
instituții, pe arterele principale- ale 
orașelor, punîndu-și numele pe 
foile de hîrtie care se umplu cu re
peziciune. Numai la Praga pînă 
duminică se strînseseră peste 
200 000 de semnături O parte din 
listele prin care cetățenii praghezi 
și-au luat angajamentul să sprijine 
neprecupețit conducerea P.C. din 
Cehoslovacia au fost înmînate lui 
A. Dubcek, prim-secretar al C.C. 
al P.C.C. imediat după ce acesta

CORESPONDENȚA 
DE LA EUGEN IONESCU

ziunii, aflăm că în zeci de orașe ale 
R. S. Cehoslovace, în marile între
prinderi industriale, în instituții 
s-au strîns pînă acum alte sute de 
mii de semnături. Peste 15 000 de 
muncitori din schimbul de dimi
neață al uzinelor ..Skoda" din 
Plzen și-au pus semnăturile sub o 
scurtă rezoluție în care își exprimă 
acordul cu conducerea PC.C 
„Sprijinim în întregime rezoluția 
C.C. al PCC din’19 iulie, vă în-

poziția P.C.C., reafirmată în ulti
mele zile de Alexander Dubcek și 
de alți conducători de partid și de 
stat, poziție în care vede hotărîrea 
P.C.C. de a continua luțîta pentru 
consolidarea orînduirii socialiste.

într-o cuvîntare rostită la un mi
ting spontan care a avut loc dumi
nică la Praga, Josef Smrkovsky, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a spus : „Sîntem 
datori să apărăm politica pe care 
am început s-o promovăm. Tot
odată sîntem în mod clar datori să 
apărăm Republica Socialistă Ceho
slovacă. țara cehilor și slovacilor, 
dreptul cehilor și slovacilor de a

rezolva problemele politice și de 
a hotărî modul în care trebuie să 
se desfășoare lucrurile. Vom face 
totul pentru a-i convinge pe prie
tenii noștri că ne gîndim- cu serio
zitate la ceea ce vorbim în legă
tură cu multe lucruri ne putem 
înțelege, vom lăsa unele probleme 
în suspensie și vom vorbi de ele 
în viitor. Cînd vom încheia con
vorbirile vom prezenta o dare de 
seamă în fața poporului pe care-1 
reprezentăm".

La același miting Frantisek Krie- 
gel, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a declarat că 
este emoționat de înțelegerea mani
festată de toți oamenii față de efor
turile conducerii P.C. din Cehoslo
vacia, eforturi îndreptate spre cla
rificarea relațiilor reciproce dintre 
R. S. Cehoslovacă și vecinii săi, 
eforturi îndreptate spre lămurirea 
faptului că Cehoslovacia pășește pe 
calea socialistă, care constituie ex
presia aspirațiilor popoarelor din 
această țară.

Luînd cuvîntul la postul de tele
viziune din Praga, Cestmir Cisar, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a spus, printre altele: 
„Sîntem mîhniți cînd în conduce
rea unor partide frățești și țări 
prietene apar necontenit neîncre
derea față de capacitatea comu
niștilor cehoslovaci de a se afla în 
fruntea dezvoltării socialiste din 
țara noastră, îndoieli față de rădă
cinile puternice ale socialismului 
în gîndirea și viața poporului nos
tru. față de devotamentul în ce pri
vește obligațiile și tratatele de a- 
lianță. Am respins această neîn
credere și suspiciune deoarece ele 
nu pot fț nicidecum întemeiate"

Aflîndti-te în aceste zile la Praga 
ai prilejul să te convingi de uni
tatea poporului cehoslovac în jurul 
partidului comunist și al conduce
rii sale, de hotărîrea lui de a con
tinua procesul de reînnoire inițiat 
și condus de partid, în interesul 
consolidării orînduirii socialiste, al 
progresului.

șeful statului major general șl co
mandanții celor trei armate, a fost 
prezidată de Cevdet Sunay, președin
tele Republicii. La sfîrșitul ședinței, 
primul ministru, Suleyman Demirel, a 
declarat că „s-a hotărît luarea tutu
ror măsurilor necesare pentru a s« 
pune capăt agitației".

Consiliul Ligii Arabe se va 
Întruni la 3 septembrie și nu 
la 9 septembrie, cum se anunțase 
anterior, anunță ziarul „Al Ahram". 
Această hotărîre a fost luată din 
cauză că miniștrii arabi ai afacerilor 
externe vor fi ocupați cu pregătirile 
pentru întîlnirea africană la nivel 
înalt, care urmează să aibă loc la 
15 septembrie la Alger.

vieții politice
(Urmare din pag. I)

unei tactici similare pentru labu
riști.

Ce formule senzaționale vor des
coperi cele două laboratoare poli
tice ? Deocamdată, consumata se
siune parlamentară a permis să se 
constate că, în ciuda ciocnirilor și 
polemicilor, cele două partide nu 
sînt iremediabil opuse în principa
lele probleme. Se cunoaște, de pil
dă, că liderii conservatori au ac
ceptat în general operația devalo
rizării ca atare și „au recunoscut, 
după cum se exprimă „Finnancial 
Times", că strategia respectivă a 
guvernului (cu excepția momen
tului aplicării), a fost în mare mă
sură ceea ce un guvern conserva
tor ar fi trebuit să introducă". 
Chiar și în problema retragerii de 
la Est de Suez, deși s-au eviden
țiat ca evocați ai menținerii „ro
lului de putere mondială", conser
vatorii n-ar fi putut evita pierde
rea pozițiilor dacă erau în locul 
laburiștilor. După cum concepția 
conservatoare despre sindicate nu 
contravine cu absolut nimic mă
surilor laburiste în domeniul șo
majului și al înghețării salariilor

în ambele tabere, și chiar și în 
sînul modestului partid liberal — 
au survenit frămînt.ări și disen
siuni interne. Laburiștii au efec
tuat cîteva remanieri ministeriale, 
unele generate de demisii spec
taculoase, ca aceea a lui Geor
ge Brown și a lui Ray Gunter, 
ambii membri marcanți ai ca
binetului. Și conservatorii s-au

văzut nevoiți să-l scoată din așa- 
zisul „cabinet din umbră" pe 
Enoch Powell, ale cărui declarații 
cu profund caracter rasist ame
nințau să afecteze în mod serios 
prestigiul partidului. în ultimul 
timp, grupurile parlamentare, atît 
cel laburist cît și cel conservator, 
par a fi influențate de anumite 
tendințe centrifugale, pe care lide
rii respectivi încearcă să le stă
vilească. în rindul deputaților la
buriști, conturarea divergențelor 
s-a manifestat prin repetate abți
neri de la vot sau chiar prin vo
turi împotriva unor proiecte guver
namentale, iar nu demult prin cam
pania lansată de așa-numitul grup 
de Ia „Trybune" — membri ai ari
pei de stînga — pentru readapta
rea principiilor chartiste ale miș
cării laburiste actuale. Conserva
torii, care resimt o prelungită e- 
clipsă a conducerii lor, sînt totodată 
grevați de dăunătoarea agitație a 
aripii de dreapta, un balast consi
derabil pentru orientarea politică 
a partidului.

Răgazul vacanței de vară nu face 
însă decît să-i transfere pe depu- 
tați din climatul parlamentar în 
cel al pregătirilor pentru congre
sele anuale ale partidelor. Atît la
buriștii cît și conservatorii se vor 
întruni, pe rînd, la Blackpool. Aco
lo va avea loc și conferința T.U.G. 
Așadar, un pelerinaj politic autum
nal pe coasta de vest a țării, pre
vestind bătălii aprige în jurul pro
iectelor de rezoluție și noilor pro
misiuni pentru următoarea sesiu
ne parlamentară.

Descoperirea unui complot in Yemenul de sud
ADEN 28 (Agerpres). — Postul de 

radio Aden a transmis duminică un 
comunicat al guvernului Republicii 
Populare a Yemenului de Sud 
care se anunța 
nou complot 
nărului stat.

Punînd în 
nilor lor din 
continuare în comunicatul guvernu
lui, complotiștii au provocat tulbu
rări la As-Sald, în cea de-a patra 
provincie șl la Hablleyn în cea de-a

în 
descoperirea unui 

îndreptat împotriva tî-

aplicare ordinele stăpî- 
străinătate, se arată în

doua provincie. „Complotiștii urmă
reau să înlăture guvernul, să modi
fice linia politică a țării, să resta
bilească în Yemen dominația reac- 
țiunii și a monopolurilor petroliere", 

în încheierea comunicatului, gu
vernul Republicii Populare a Yeme
nului de sud își reafirmă hotărîrea 
„de a continua actualul curs al po
liticii sale, dejucînd toate uneltirile 
imperialismului, reacțlunii șl ale ma
rionetelor lor împotriva poporului 
yemenit".
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