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La Combinatul

I

BIJUTERII
IN OTEL

ÎN COLABORAREA
A

siderurgic din Galați

— Mijloacele tehni
ce fabricate la noi, care 
în timpul funcționării 
se rotesc, consumând e- 
nergie electrică, au ca 
punct de sprijin rul
mentul bîrlădean. 
implicit, pe continen
tele lumii, unde se ex
portă utilajele româ
nești, se învîrte și rul
mentul produs de în
treprinderea noastră.

— Nimic exagerat ?
Interlocutorul, om 

tînăr cu tîmplele că
runte, r - 
mai

— Că vîrsta medie 
colectivului nostru

Ritm

ne-a replicat 
convingător: 

Nimic exagerat. 
ulțiiAul număr 

aprilie al ziaru- 
uzinal.
iau si-l răsfoiesc. 

‘ “ în 
chenar

JUDEȚULUI CU

Oamenii muncii din fabricile, uzi
nele, de pe șantierele județului nos
tru au primit cu bucurie Hotărîrea 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. cu 
privire la convocarea celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. Ei își exprimă hotărîrea 
de a dezvolta inițiativa și capacita
tea lor creatoare, de a-și intensifica 
eforturile pentru a realiza exemplar 
planul în acest an hotărîtor al cinci
nalului șl angajamentele luate în în
trecerea dintre organizațiile județe
ne de partid, pentru a întîmpina 
acest eveniment important Jn viata 
partidului și poporului și cea de-a 
XXV-a aniversare a eliberării țării 
cu un buchet cît mai bogat de rea
lizări.

Este de relevat că, în 4 luni din 
acest an. aproape toate unitățile in
dustriale maramureșene și-au reali
zat și depășit principalii indicatori 
de plan. Pe ansamblul industriei ju
dețului. planul producției globale s-a 
îndeplinit în proporție de 104,6 la 

/ută, s-a dat o producție marfă vln- 
tă. și încasată suplimentară în va- 

< re de 68 000 000 lei, sarcinile pla- 
\ cate de livrări la export au fost 
a ..ășite cu 13,8 la sută ; din pla
nul anual de investiții, în aceeași pe
rioadă s-a realizat 29,3 la sută- la 
total, Iar la constructii-montaj 31 Ia 
sută. Sint rezultate care atestă mun
ca rodnică a colectivelor de între
prinderi, a comuniștilor, efectele fa
vorabile ale creșterii intervenției or
ganelor și organizațiilor de partid în 
perfecționarea activității unităților 
economice, ca și ale sprijinului acor
dat de organele centrale de specia
litate, de ministere în soluționarea 
problemelor care privesc îndeplini
rea planului și a angajamentelo-r.

Se poate aprecia că. în urma îm
bunătățirii organizării administrativ- 
teritoriale a tării noastre și a apli
cării măsurilor de perfecționare a 
conducerii și planificării economiei, 
sprijinul pe care ministerele îl acor
dă județului este mai concret, iar 
conlucrarea cu acestea s-a îmbună
tățit simțitor.

Este de remarcat. în acest sens, co
laborarea fructuoasă care a existat 
șl există între județul nostru și Mi- • 
nisterul Minelor, în soluționarea ce
lor rwi acute probleme ridicate de 
activ ițea sectorului minier — sector 
de baz^ al economiei Maramureșului 
De a menea, s-a dovedit fructuos și 
sprijinul altor ministere în realizare-? 
sarcinilor de plan, în dezvoltarea in
dustrială a județului. Cu toate aces
tea, trebuie să arătăm în mod des
chis că, uneori, această conlu
crare șchioapătă, că sprijinul a- 
numitor organe centrale nu este în
totdeauna operativ și suficient de 
concret, că mai sînt cazuri cind so
luționarea unor probleme se tergi
versează, iar altele apar ca nerezol
vabile — ceea ce declanșează reper
cusiuni negative asupra activității în
treprinderilor.

Se cunoaște prea bine ce însemnă
tate șre corelarea planului de apro
vizionare tehnico-materială cu cel de 
producție și a planului de• producție 
cn cel financiar, la nivelul întreprin
derilor și al Industriei județului. Toc
mai asigurarea acestor corelații, In 
mod realist și din timp, este de na
tură să prevină unele neajunsuri în 
organizarea producției și a muncii, 
să ducă la folosirea completă a ca
pacităților de producție și a forței de

Gheorghe BLAJ
prim-secretar al Comitetului județean
Maramureș al P.C.R., președintele 

consiliului popular județean

muncă, la îmbunătățirea calității pro
duselor, la fabricarea și desfacerea 
ritmică a mărfurilor, deci, la înde-- 
plinirea exemplară a planului la pro
ducția marfă vîndută și încasată, a 
celui referitor la acumulările dato
rate bugetului statului. în cazul- 
Combinatului chimico-metalyrgic 
Baia Mare, aceste îndatoriri elemen
tare au fost ignorate de forul de re
sort din Ministerul Industriei Chi
mice. Datorită neasigurării concen
tratelor cuproase, la nivelul cerin
țelor planului de producție, uzina 
nouă de cupru nu funcționează la în
treaga capacitate și, ca urmare, s-a 
creat situația ca planul la cupru de 
convertizor pe luna mai să se afle 
sub semnul incertitudinii.

La timpul potrivit, organele jude
țene de partid și de stat au atras 
atenția unor ministere că neajunsu-

rile din aprovizionarea unităților 
subordonate cu materii prime și ma
teriale nu pot fi compensate de 
practica restructurării retroactive a 
planului de producție, potrivit nive
lului realizărilor; de nenumărate 
ori, biroul comitetului județean de 
pprtid a criticat aceste procedee, 
care nu stimulează fructificarea re
zervelor interne ale întreprinderilor, 
ci, dimpotrivă, favorizează minima 
rezistență în activitatea economică și 
o anumită tendință de a subestima 
rolul planului. Totuși, în cazul fa
bricilor „Unitatea" și „Partizanul" 
din Sighetul Marmației și al Topito
riei de in Ulmeni, Ministerul Indus
triei Ușoare nu a ținut seamă de im
plicațiile amintite și tolerează, în 
continuare, „jocul" sarcinilor de 
plan.

Relevam că pe ansamblul econo
miei județului s-au obținut rezultate 
pozitive în îndeplinirea planului de 
investiții. Ele puteau fi și mai con
sistente, dacă titularii noilor obiecti
ve industriale Impulsionau, la fața 
locului, activitatea unor constructori 
și beneficiari și dovedeau o mai 
mare receptivitate față de cerințele

(Continuare in pag. a III-a)
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șantierele3

noilor
laminoare

Pe șantierele celor două la
minoare noi aflate în construc
ție la Combinatul siderurgic din 
Galați ritmul lucrărilor s-a 
intensificat.

Consemnăm, bunăoară, faptul 
că la laminorul de benzi la 
cald au fost- predate la montajul 
electric două săli de mașini și 
stația de racord, care va alimen
ta cu energie electrică agregate
le și instalațiile laminorului. Au 
fost, de asemenea, turnate be- 
toanele la fundația căii cu role 
de la cuptorul cu propulsie. 
La laminorul de benzi la 
rece s-au montat, oînă în pre
zent, 4 000 tone construcții me
talice si au fost asamblate sche
letele de rezistentă ale halelor 
de decapare, a laminorului con
tinuu. secției de tratament ter
mic. laminorului de dresare si 
a sectorului de ajustaj și expe
diții.

Se prevede ca cele două la
minoare să intre în funcțiune 
In 1970.

' Iată 
1 din 
i lui 
>11 . _____
i Pe pagina intîi, 
, dreapta, un

mic : „Telegramă. To- 
1 varășului ing. Mircea 
' Simovici, director ge- 
1 neral al Fabricii de 
i rulmenți Bîrlad. Vă 
i rugăm să primiți și 
i să transmiteți între- 
, gului colectiv calde 

felicitări și mulțumi
rile noastre, pentru 
îndeplinirea integrală 
d sarcinilor de plan 
privind exportul pe 
trimestrul I al anu
lui 1969. TEHNOIM- 
PORT".

Textul acesta ar pu
tea părea un simplu 
act de curtoazie. Dar 
semnatarul a exprimat 
în stilul epistolar al 
telegramei faptul 'i, 
clienții din 47 de 

care se 
rulmentul

a
s-a modificat sensibil, 
de la 20 de afli... a- 
tunci, la 30 de ani, a- 
cum.

— In răstimpul a- 
cestor ani — comple
tează directorul gene
ral — colectivul în
treprinderii a sporit 
ca număr de patru 
ori, iar valoarea pro
ducției marfă vîndută 
și încasată cu 220 la 
sută; în răstimpul a- 
cestor ani. muncitorii 
fabricii au raportat de 
fiecare dată depășirea 
sarcinilor de produc
ție ; in răstimpul a- 
cestor ani, mai multe 
diplome de „întreprin
dere evidențiată pe 
ramură în întrecerea 
socialistă" atestă gîn- 
direa fecundă, crea
toare a oamenilor de 
aici si faptul că uzi
na din Bîrlad contri-

reportaj de 
Sever UTAN
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țări, în 
exportă 
produs la Bîrltid (țări 
cu o prestigioasă tra
diție în realizarea a- 
cestul produs — Sue
dia, de exemplu), so
licită cu încredere 
bijuteriile noastre în 
otel.

bule din plin la întă
rirea -prestigiului in
dustriei românești.

Adăugăm un argu
ment care pledează în 
acest sens: o treime 
din producția de rul
menți pe anul în 
curs, a întreprinderii, 
este solicitată la ex
port.

★
Hotărîrea oamenilor 

de la Fabrica de 
menti din Bîrlad 
clară : să obțină 
mai importante 
ruri ie producție, să 
asigure o înaltă cali
tate rulmenților li
vrați. „Cît mai mult, 
mai bun si mai ief
tin", a devenit un fel 
de motto al activită- 

s-a 
încheiat cu următoare
le rezultate peste 
plan : aproape două 
milioane lei beneficii 
și 1,5 milioane lei e- 
conomii la prețul de 
cost. Ceilalți indica
tori ai producției — 
toți depășiți. Obiecții 
la calitate : 0,009 la 
sută. Anul „’69“ : du
pă o cercetare fruc
tuoasă, efectuată îm
preună cu cadre de 
specialiști de la Insti
tutul politehnic Iași, 

................... yi au 
execute în 

nou de 
destinați 
de va- 

și a că- 
în

rul- 
este 

cit 
spo-

☆
, Ne propunem să re- 
: constituim Secvențele 

1 rulmentului bîrlădean, 
de la geneză. Secven
țe care au început să ‘ tii de aici. „’68“ 
se~ deruleze din pri
măvara anului 1953. 
Atunci, a apărut întî- 
iul „născut" al fabri
cii : rulmentul radial 
cu bile „6 205", pro
iectat de Sava Dobre. 
Era un tînăr sub 24 
de ani. „6 205“ este 
azi piesă muzeistică, 
pe un postament la 
comitetul municipal 
de partid. Acum, în 
aceste zile,, rulmentul 
— conceput de același 
proiecțant — este di
ferit. ,Mai precis, cu oamenij fabricii- 
calități superioare. O- începui’ să execute 
riginalul cîntăreste 124 
kg și consemnează e- 
xisțenta a 26 milioa
ne de rulmenți bîrlă- 
deni, în peste 500 de 
tipuri de diferite for
me constructive si di
mensiuni.

— Acest rulment 
mai înseamnă ceva, 
spune ing. Ion Berlea, 
secretarul comitetului 
de partid.

— Anume, ce ?

serie un tip 
rulmenți, 
construcțiilor 
goane C.F.R. 
ror durabilitate 
exploatare este cu 20 
la sută mai mare față 
de cei realizați în a- 
cest scop în urmă cu 
doi ani. In rest ’...

— Toate sațpinile de 
plan, le-am realizat si 
depășit, ne-a spus in
ginerul șef de produc-

$

X,
>>>.•
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Bolizii s-au lansat în cursâ I (întrecerea internaționala de dirt-track din Capitala)
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O rezoluție pe fiecare scrisoare

Pe adresa Consiliului popular al 
municipiului București sosesc zilnic 
de la cetățeni — direct sau prin in
termediul altor foruri — numeroase 
scrisori: propuneri, sesizări, recla
mați!, cereri diferite. Anul trecut., 
numărul acestora a depășit cifra de 
143 000, în afara celor peste 280 000 
primite la consiliile populare ale sec
toarelor. Alte zeci de mii de propu
neri, sesizări și cereri au fost înre
gistrate și în primele patru luni 
ale anului în curs. Propunerile, su
gestiile si observațiile judicioase 
formulate de cetățeni în scrisori — 
expresie a încrederii pe care o acor
dă consiliului popular. — contribuie 
la perfecționarea activității în cele 
mai diferite domenii ale condu
cerii și gospodăririi municipiului, a'.e 
deservirii populației ș.a.m.d. în alte 
scrisori și cereri cetățenii solicită re
zolvarea unor probleme de interes 
personal.

Așa cum este firesc, o mare parte 
din aceste scrisori sînt rezolvate cu 
atenție și spirit de răspundere, în 
cadrul termenelor legale. Se cuvine 
să relevăm însă că, 
nutul scrisorilor și, 
modul în care sînt 
nu • greu să

numărul acestora — cu deosebire cel 
al sesizărilor și reclamațiilor — ar .pu
tea fi mult mai mic. Care sînt cau
zele ce favorizează menținerea unui 
număr ridicat de sesizări și recla- 
mații ? Desigur, în primul rînd, per
sistența, în diferite sectoare, a unor

lui executiv sînt înregistrate, în ma
joritate, la biroul de sesizări, altele 
la secretariatele direcțiilor, altele la 
cabinetele vicepreședinților, iar cere
rile — la registratura generală. Dacă 
la biroul de sesizări și la majoritatea 
direcțiilor și cabinetelor există o evi-

LA CONSILIUL POPULAR

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
9

analizînd coriți- 
mai cu searnă, 
ele soluționate, 
observăm că

lipsurl pentru înlăturarea cărora or
ganele răspunzătoare nu depun în 
toate cazurile suficientă stăruință. O 
altă cauză, de care ne vom ocupa mai 
îndeaproape în rîndurile ce urmează, 
o constituie soluționarea cu întîrzie- 
re sau formală a unor scrisori pri
mite de la cetățeni.

Ceea ce frapează în primul rînd — 
și vom vedea de ce — este lipsa unei 
evidențe clare a scrisorilor primite. 
Scrisorile sosite pe adresa comitetu-

dență clară a scrisorilor, a drumului 
pe care-1 parcurg ele și a modului în 
care și cînd sînt rezolvate — solu
ționarea lor fiind urmărită in per
manentă — în alte compartimente 
această cerință este ignorată. Cere
rile primite la registratura generală 
iau drumul direcțiilor instituției și 
nu mai sînt urmărite de nimeni din 
partea comitetului executiv. Același 
lucru se întîmplă și cu scrisorile 
primite la unele cabinete. La cabi-

netul tovarășului vicepreședinte Tra
ian Ispas s-au primit și înregistrat, 
anul acesta, peste 1 600 de scrisori. 
Toate — fără excepție — au fost citi
te de tovarășul vicepreședinte, care 
a indicat cine trebuie să se ocupe de 
soluționarea lor și, pentru multe din
tre ele, modul cum trebuie rezolvate. 
Dar. din registrul de evidență exis
tent la cabinet nu se poate cunoaș
te în nici un fel — și nici tovarășul 
vicepreședinte nu știe și nu poate 
să știe — ce soartă au avut, după 
aceea, aceste scrisori, dacă au fost 
sau nu soluționate, dacă s-au res
pectat indicațiile date. Inexistența, 
unei evidente clare a scrisorilor face 
cu neputință controlul asupra respec
tării termenelor și a modului de so
luționare, fapte de loc lipsite de im
portantă si care nu rămin fără con
secințe : întîrzieri, neresnectarea in
dicațiilor ș.a.m.d. De bună seamă, nu 
i se poate cere unui vicepreședinte 
al consiliului municipal să urmăreas
că personal fiecare scrisoare, fiecare 
indicație dată, dar acest lucru tre
buie să-1 facă totuși cineva în insti
tuție. „Nu există, într-adevăr, o evi
dență clară șl un control direct 
asupra respectării termenelor și in
dicațiilor pe care Ie dau, ceea ce poa-

te da naștere unor situații nedo
rite" — ne-a spus, cu prilejul vizitei 
noastre, tovarășul vicepreședinte.

Firește,, fiind vorba de un orga
nism complex, alcătuit din nume
roase compartimente, unde se 
primesc, se examinează și solu
ționează un mare număr de scri
sori, această activitate comportă și 
unele greutăți ; ea impune, însă, în 
același timp, ca mecanismul de cir
culație a scrisorilor, de urmărire ă 
lor să funcționeze ca un ceasornic. 
Și acest lucru nu este de loc ușor 
în condițiile în care, lipsind o evi
dență clară, controlul, există oricînd 
pericolul ca la anumite verigi ale 
acestui mecanism să apară dereglări. 
Tocmai de aceea se simte nevoia să 
fie găsite cele mai bune soluții or
ganizatorice pentru a se asigura — 
în toate compartimentele — o eviden
ță strictă a scrisorilor,, urmărirea 
permanentă a respectării termenelor 
și indicațiilor date de conducere — 
soluții care să ofere garanția că în 
circuitul de rezolvare a scrisorilor 
nu poate să apară nici un fel de fi
sură.

Alexandru STROE

(Continuare în pag. a II-a)

ție, Gheorghe Con
stantin. In aprilie a- 
veam, suplimentar, la 
producția marfă vîn
dută și încasată 700 
mii lei — si aceasta 
numai pe seama creș
terii peste prevederi a 
productivității 
Ne străduim 
tinuăm în 
ritm.

Intr-adevăr, 
dese oamenii __ ___
In secția forjă l-am 
întîlnit pe cel mai 
vechi muncitor de 
aici, Ion Fluierași, 
care — după propria-i 
mărturisire — a ve
nit la Bîrlad „numai 
cu salopeta de pe el".

— îmi pare rău, zi
cea el, 
ista nu 
iute... 
iute, 
vrea...

muncii. 
să con- 

acelasi
așa gîn- 
fabricii.

ca 
să

că ciocanul 
bate 
inima 
bată.

★
am

mai 
de 
as

lăsatInadins . .
mai la urmă discuția 
ce am avut-o cu unul

. dintre pionierii 
mentilor 
inginerul 
Puni, in 
cretar al 
județean __ ....... _
Vaslui. Admiram în- C 
tr-o seară, împreu- c 
nă, luminile acestei c 
fabrici. îmi povestea / 
despre transformările 2 
pe care, în următorii 3 
ani, are să le cunoas- S 
că. Statul a alocat tn y 
prezent încă 600 de \ 
milioane lei în vede- C 
rea dezvoltării și mo- c 
demizării întreprinde- f 
rii. Circa 500 de mi- / 
lioane lei se vor / 
cheltui cu achiziționa- 5 
rea utilajelor noi. f 
Cînd această impor- y 
tantă investiție se va \ 
materializa — în 1973 C 
— suprafața de pro- ( 
ductie va fi dublă, iar ? 
productivitatea muncii 2 
va înregistra o creș- 5 
tere de trei ori fată 
de anul în curs. O 
dată cu fabrica, au 
crescut si vor crește 
și oamenii. Douăzeci 
dintre foștii ucenici ai 
școlii profesionale lo- / 
cale au devenit între J 
timp ingineri. Ei sînt ’) 
prezenți în diferite \ 
secții; toti maiștrii, de 
asemenea, sînt absol- k 
venti ai acestei școli. C 
Si, în fiecare an, rin- f 
durile colectivului de 2 
la Fabrica de rulmenți f 
Bîrlad întineresc prin y 
generațiile de munci- \ 
tori care termină \ 
școala profesională. < 

...Un fost tîrg mol- c 
dov’ean, cu locuri unde ? 
altădată nimic intere- / 
sânt nu se întîmplă. / 
Sub aureola anului 3 
celei de-a 25-a ani- y 
versări a eliberării tă- C 
rii a devenit însă un C 
modern punct al lui c 
Arhimede de pe noua ( 
hartă a tării, de unde / 
se trimit spre toate 3 
continentele lumii bi- S 
jiiterii românești în S 
otel. C

rul- 
bîrlădenl, 
Gheorghe 

prezent se- 
Comitetului 
de partid

AGREGATE
MODERNE 

ÎN
TURNĂTORII

Secțiile de turnătorie ale u- 
nor uzine constructoare de 
mașini au fost dotate în 
ultimii ani cu instalații mo
derne, corespunzătoare cerin
țelor tehnice contemporane. 
Pe baza proiectelor concepu
te de Institutul de cercetări 
tehnologice pentru construc
ția de mașini, au fost fabri
cate in țară numeroase uti
laje de specialitate, cum ar 
fi mașini de format prin «cu- 
turare-presare șl cu cap a- 
runcător. mașini de Împușcat 
miezuri, cuptoare de topit cu 
încălzire prin curenți de in
ducție, instalații de curățire 
cu alice produse In cea mai 
mare parte de Uzina „Inde
pendența' din Sibiu, profila
tă în acest domeniu. Ca ur
mare, în secțiile de turnătorie 
din țara noastră funcționează 
în prezent aproximativ 35 de 
linii mecanizate de formare, 
turnare, dezbatere șl curățire 
a pieselor turnate, care au 
contribuit la obținerea unei 
productivități sporite șl unei 
calități superioare.

Concomitent cu moderniza
rea acestor sectoare, există o 
preocupare continuă pentru 
mărirea suprafețelor secțiilor 
de turnare. Sînt astfel tn curs 
de realizare turnătorii noi 
pentru fontă la Uzinele de au
tocamioane din Brașov, Uzina 
de pompe din București, U- 
zina metalurgică din Bacău, 
„Electroputere*  din Craiova, 
iar pentru perioada 1970— 
1975 se prevede construirea a 
încă zece turnătorii noi de 
fontă cenușie șl maleabilă, 
cu o capacitate finală de 
187 000 tone.

METODE DE ÎNALTĂ

La șantierul naval din Ga
lați a fost executat trasajul 
cu mijloace ultramoderne a 
materialelor necesare con
strucției celui de-al patrulea 
cargou mineralier de 12 500 
tone, ce va primi numele 
„Vulcan". Trasajul a fost fă
cut pe bază de clișee foto
grafice. Că urmare, indicele 
de utilizare a tablei a crescut 
de la 85—89 Ia sută, după 
metodele clasice, la peste 
95 la sută, ceea ce duce 
la o însemnată economie de 
metal și o accelerare a rit
mului de lucru în faza pri
mară de construcție. Acum 
se pregătesc clișeele pentru 
trasarea primei nave de 7 500 
tone dintf-o nouă serie de 
cargouri destinate transpor
tului de mărfuri generale.

(Aqerpres)

Stingă australiană
activizează mișcarea

antiimperialistă
Eric THORNTON,

corespondent al ziarului australian „Tribune'

în ultima 
nesc a putut 
televiziune i 
luptei tot mai 
australian împotriva războiului din 
Vietnam — război în care forțe ar
mate ale Australiei au fost implica
te alături de agresorii americani.

Trebuie spus că Ia început numai 
o parte relativ mică a opiniei pu
blice din Australia s-a opus războ
iului. Dar consecințele acestei agre
siuni, simțite de popor pe propria-I 
piele (moartea a sute de tineri aus
tralieni și fenomenele economice ne
gative) au convins pe tot mai mulți 
oameni de justețea 
lui comunist și a 
pace din Australia 
o opoziție activă 
îrhpotriva poporului vietnamez și 
pentru retragerea trupelor ameri
cane, australiene și a celorlalte 
trupe străine din Vietnamul de sud.

Acțiunea ■ împotriva participării 
Australiei la acest război se află în 
centrul tuturor preocupărilor care 
confruntă clasa muncitoare și toate 
forțele democratice din - țară,, ea 
împletindu-se în mod strîns cu lupta 
împotriva imperialismului și a ca
pitalismului monopolist care contro
lează economia și politica Austra
liei.

Manifestații împotriva războiului 
din Vietnam au loc aproape în fie
care săptămînă în toate orașele 
principale. La aceste . 
cipă nu numai comuniști, 
de muncitori, nemembri 
tineri, îndeosebi studenți. 
nificativ că hotărîrea 
australian de a introduce 
obligatorie pentru războiul din' Viet
nam a- fost luată numai după ce a 
reieșit clar că este imposibil să con
vingă mase de tineri de a se oferi 
ca voluntari pentru acest război ne
drept, în ciuda faptului că o ase
menea ofertă este îndeobște foarte 
bine plătită, De altfel mai mulți ti-

vreme publicul româ- 
; urmări în presă șl la 
aspecte grăitoare ale 

intense a poporului

poziției parțidu- 
mișcării pentru 
care cheamă la 

față de războiul

toate
icțiuni pârti

ei și mase 
de partid. 
Este sem- 

guvernului 
recrutarea

neri au fost condamnați la doi anf 
închisoare pentru refuzul de a se 
prezenta la recrutare.

Dar participarea Australiei la 
războiul agresiv împotriva Vietna
mului are repercusiuni directe și a- 
supra altor aspecte ale vieții po
porului australian, cum ar fi sala
riile și, în genere, condițiile de trai 
ale maselor ; de ea este legată scă
derea pensiilor plătite bătrînilor și 
invalizilor, penuria de fonduri pen
tru învățămînt și spitale, pentru lu
crări edilitare. Se apreciază că chel
tuielile anuale pentru menținerea 
celor 7 batalioane de infanterie și » 
celorlalte trupe australiene din Viet
nam sînt echivalente cu costul a 100 
de noi școli secundare și 50 de spi
tale. Astfel, oricine își poate da sea
ma că războiul este o povară grea 
pentru o țară a cărei populație de
pășește numai cu puțin 12 milioane 
de locuitori. în plus cheltuielile cu 
războiul din Vietnam atrag după 
sine impozite grele nu numai pen
tru masele largi de cetățeni, ci șl 
pentru întreprinderi, frustrînd ast
fel economia de o parte a capita
lului local.

Este adevărat că majoritatea in
vestițiilor de capital în Australia, 
a cărei viață economic^ este do
minată de monopoluri, sînt de pro
veniență autohtonă, cu o puternică 
influentă britanică (un exemplu II 
constituie cea mai mare companie — 
„Broken Hill Proprietary" — care de
ține întreg monopolul producției de 
oțel), dar cele mai recente capita
luri investite astăzi provin din străi
nătate, în special din America, An
glia, Japonia și Germania de vest. 
Capitalurilor străine li se oferă toate 
avantajele, chiar în dauna capita
liștilor australieni, pe motivul că în 
țară ar exista 'capitaluri insuficien
te. în realitate, această orientare a 
favorizat implicarea țării în mal

(Continuare in pag. a IV-a)
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actualitatea culturală teatre

„Don Quijote" — 

un spectacol ratat
Luată in sine, tentativa Teatrului 

C. I. Nottara — pentru că doar ten
tativă a rămas — nu poate să nu fie 
privită și primită cu interes. Se rea
duce în actualitate o lucrare aproape 
uitată a autorului „Patimei Roșii— 
Mihail Sorbul — dramatizarea sui ge
neris a celebrului roman al tui Cer
vantes. Se încearcă o colaborare mu
zicală — de asemenea în sine reușită, 
(muzica Paul Hurmuzescu) — pe ver
surile celebrului spaniol. Se propune, 
tn fine, o versiune regizorală vode- 
vilescă a comediei tragice.

Hibridul se trădează însă cu o vio
lență deconcertantă. Dramatizarea e 
una din cele mai slabe din cite s-au 
încercat — toate, de altfel, nereușite
— și e de consemnat faptul că și în 
epocă ea a produs decepție. La pre
miera din octombrie 1924, pe scena 
Teatrului Național, criticul Paul Pro
dan scria cu îndreptățire, și îl citez 
pentru acuitatea observației: „In 
succesiunea celor 12 tablouri, care ne 
înfățișează doar cîteva din faptele 
atît de cunoscute ale Cavalerului cu 
trista figură nu palpită nici avîntul 
tragic, care mină toate actele lui Don 
Quijote, și nici nu strălucește verva 
comică a scutierului Sancho Panza".

Nimic din nebunia lunară și tragică 
a hidalgo-ului însetat de dreptate, 
nimic din „drama conștiinței umane'1 
(Jean Cassou — citat și de caietul- 
program, alcătuit altfel bine sub ra
portul exegezei — de unde și mai 
stridentul contrast, pentru cititorul- 
spectator, dintre realitatea operei și 
concepția spectacolului), nimic din 
dureroasa satiră.

Succesiunea episoadelor — asupra 
cărora s-a operat, pentru concentrare, 
în actuala versiune scenică, minează 
imaginea cunoscută prin facilitatea 
selecției și înclinația spre voioșie 
burlescă.

Cavalerul tristei figuri încetează de 
a mai fi tragic, e un personaj de co
medie de serie, o paiață ridicolă, iar 
notele de dramatism adăugate spre 
final se dizolvă în atmosfera creată 
regizoral acum — de comedie groasă 
cu accente muzicale care devin ridi
cole.

Un prolog estradistic repetat la în
ceputul fiecărui tablou aproape, cu 
un Altisidore trubadur improvizat 
care lansează o melodie amuzantă în 
acompaniamentul unui trio feminin
— și pe fundalul unei improvizații de 
'dans — trimite direct spectatorul la 
ideea de vodevil amintită mai înainte.

Dar vodevilul, care putea să fie o 
Idee, e realizat la un nivel medio
cru — în orice caz extrateatral. Tru
badurul e Cornelia Zorlescu — fra
pantă, la rampă, ca. o „vedetă" din- 
tr-un spectacol muzical oarecare. — 
cîntînd cu o voce metalic-penetrantă 
și ostentativă. O secondează acel trio 
pirpiriu și contrastul e ilariant. Pă

Premieră la.
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Opera Română:

„DON PASQUALE"
După Veneția, unde Monteverdi 

își spusese din plin cuvîntul, dra
ma muzicală înflorește în cadrul 
școlii napolitane. O traiectorie pli
nă de înnoiri, de căutări, în care 
timp se îmbogățește partitura or
chestrală, se împrospătează tehnica 
introducerii și reluării clasicelor 
arii, se definesc recitativele. Dar, 
mai presus de toate, la Napoli, prin 
Rossini, prin Donizetti, Bellini, 
Verdi, pînă la Mascagni și Puccini, 
creațiile rămîn credincioase virtuo
zității cîntului. Să ne amintim, de 
„Bărbierul din Sevilla", de „Nor
ma", de „Cavaleria rusticană", să 
ne oprim asupra lui „Don Pașquale" 
— simbol de inventivitate, de spon
taneitate, exemplu tipic de melodică 
plină de vervă și tinerețe. Asculți 
cu zîmbetul pe buze, primești trio- 
urile comice, duetele de, dragoste, 
uverturile, cu bucuria unei prospe- 
țimi, a unul mesaj sincer plin de 
lumină. Și cu cît anii trec mă în
treb dacă nu este inutil să judeci 
partitura lui Donizetti, dacă are 
mal multe fiorituri decît cea a lui 
Bellini, dacă procedeele tehnice nu 
sînt mai artificioase ca ale lui 
Bellini, dacă... Am revăzut „Don 
Pasquale" în noua montare a Ope
rei Române și am avut sentimentul 
că ascult o muzică fără ascunzișuri, 
o muzică pe care creatorul ei a clă
dit-o în gîndul lui într-o clipită, așa 
cum este ea în forma pe care o 
vedem pe scenă, și că ceasurile și 
le-a petrecut apoi trecînd-o din 
gînd pe hîrtie, nu buchisind notele, 
nu ștergîndu-le de praf, nu încor- 
setîndu-le cu scheme, ci dîndu-le 
frîu liber, lăsîndu-le să zburde. 
Ariile, duetele comice le ascultăm 
în toate zilele în cele mai diferite 
înregistrări, pe scenă însă au far
mecul jocului, căutăm să le reve
dem.

Așadar, ultima premieră a acestei 
rtagiunl ne oferă o nouă montare 
cu „Don Pasquale", în regia lui 
Jean Rînzescu. Dacă decorurile și 
costumele lui Roland Laub nu au 
adus destulă strălucire (s-a încercat 
un joc de nuanțe pastelate, dar nu 
s-au definit intențiile), dacă orches
tra (nu știu de ce nici Donizetti nu 
poate fi cîntat corect Ia operă I) a 
fost și ea destul de monotonă, fără 
vervă, (urmărindu-le gîndesc că 
spectacolul mai trebuia lucrat.), am 
apreciat în schimb aportul corului 
(maestru de cor Stelian Olariu) — 
excelent (de fapt și în „Povestirile 
lui Hoffmann" s-a prezentat impe
cabil), nu numai ca sonoritate dar 
și ca mobilitate în scenă, ca putere 
de descriere pitorească a unui ta
blou vivace. Regizoral, mișcarea an
samblului a fost bine condusă, scîn- 
teietoare, ca și paginile lui Doni
zetti, compensînd, întrucîtva, mer

cat de pasiunea baletului care dan
sează cu o credință inoperantă.

Așa intrăm în acțiune, pe aripile 
unei melodii de șlagăr, pusă in scenă 
cu o precaritate care te împinge la 
tristețe.

Celebrul hidalgo e întruchipat de 
Aurel Rogalschi — actor de superi
oară prezență scenică, dar de data 
aceasta de nerecunoscut. Personajul 
său, jucat intr-un continuu falset — 
tragic, are drept scop trezirea umo
rului gros și tot ceea ce face pe 
scenă e atît de departe de personali
tatea eroului pe cît de departe e dra
matizarea față de roman.

Totul e tradus în comedie bufă eu 
accentele unei melancolii rizibile. în 
Sancho Panza, Constantin Guriță’ 
plînge, face tumbe, se împiedică, în 
sfîrșit reușește un clown.

Dulcineea ia chipul și glasul subți
ratic al Victoriței Dobre, iar Sam
son Carasco și celelalte patru înfă
țișări ale lui sînt traduse scenic de 
Florin Stroe cu mijloace destul de 
simpliste față de imperativul nuan
țării, presupus de trecerea de la un 
personaj la altul.

Intr-o apariție fugară, Lucian Dinu 
relevă preocuparea sa constantă 
pentru o interpretare elegantă a par
titurii comice.

Pe scenă apar numeroase personaje 
— unele avînd de rostit doar cîteva 
replici. Dintre acestea însă se deta
șează cuplul ducal — interpretat de 
Lia Șahighian și Ludovic Antal eu 
ținută și ironie fină.

Decorurile Lidiei Radian fac apel 
la elemente sugestive pentru recon
stituirea atmosferei epocii, din con
cepția scenografică nelipsind intenția 
ironică, trădată adesea însă de o tra
tare mai puțin îngrijită.

Așa stînd' lucrurile, nu e greu de 
sesizat nesiguranța regiei actorului 
Alexandru Ciprian care, înclinînd 
spre vodevil, ne apare tentat mai 
ales de bufonadă.

„Fiecare cititor poate să recreeze 
Don Quijote pe placul său" — scria 
Saint Beuve. Dar el se referea la 
cu totul altceva decît s-au gîndit au
torii acestui spectacol care au rămas, 
se pare, la sensul elementar al aces
tei propoziții pe care criticul o 
continuă astfel:

„Chiar dacă Cervantes nu s-a gîn
dit la atît de multe lucruri cît ni se 
pare nouă că spune, noi însă putem 
s-o facem. Fiecare din noi e un Don 
Quijote astăzi, iar mîine un Sancho 
Panza. In fiecare din noi întilnim, 
mai mult sau mai puțin limpede, 
acel amestec de idealuri sublime și 
de judecată sănătoasă a omului. , cu 
picioarele pe pămînt"...

Ceea ce, trebuie să recunoaștem, 
nu întilnim în reprezentația de la 
Teatrul C. I. Nottara.

Dinu SARARU

sul greoi al orchestrei, culorile 
șterse ale decorului. Nu pot să-mi 
închipui viabilă o Norină fadă, a- 
dormită, rece, așa cum mi se pare 
greu de descris un Ernesto, care să 
știe să depășească desuetul rolului 
și să ofere un personaj simpatic, 
popular, apropiat. Intr-adevăr, e 
greu de închipuit! Soprana Elena 
Simionescu are o grație desăvîrșită, 
se mișcă cu dezinvoltură ; în ciuda 
tinereții sale, ai senzația că urmă
rești o artistă cu nenumărat! ani 
de experiență scenică ; un glas fru
mos, bine lucrat, o ajută să creeze 
o Norină-model, tipul perfect al 
eroinei lui Donizetti, îi permite în 
același timp să nuanțeze rafinat 
toată salba de capricii cu care tre
buie să fie înzestrat personajul. Pă
cat, așa cum am spus, că alături de 
ea n-am putut urmări, prin per
soana lui Ion Stoian, și un Ernesto, 
măcar corect. In schimb, o surpri
ză : în rolul doctorului Malatesta, 
Eduard Tumageanian, tînăr solist 
al Operei, nu numai că a știut să 
facă un cuplu de calitate, alături de 
Don Pasquale, nu numai că a știut 
să replice, să conducă acțiunea 
alături de Norina, dar, efectiv, a 
creat cu talent această figură ce
lebră a operei bufe. Cred că lucrul 
cel mai important pe care Opera 
Română îl realizează prin noua sa 
montare, depășind convenția de 
scriitură, de timp de care vorbeam, 
este rodul unei îmbinări perfecte 
între experiența unui actor-cîntăreț 
ca loan Hvorov, care realizează un 
Don Pasquale în plenitudinea for
țelor, cu expresia totalei degajări, 
în deplina cunoaștere a meseriei 
sale și elanul și tinerețea și farme
cul debutului, unor soliști de in
contestabilă valoare, așa cum în 
primul rînd este Elena Simionescu, 
apoi Eduard Tumageanian.

Opera, mai mult ca oricare alt 
gen muzical, este o convenție. Și 
marea artă a unui autor, a autorilor 
unui spectacol constă în a depăși a- 
ceastă convenție, în a face auditorul 
să uite de ea, și chiar dacă o ac
ceptă lucid, să nu fie incomodat în 
a comunica cu ideile, cu spiritul, cu 
desfășurarea acțiunii eroilor.

Sînt două ritmuri diferite în acest 
ultim spectacol ai Operei Române : 
ritmul corului, al celor trei eroi 
(Norina, Malatesta, Don Pasquale) 
pe de o parte, și pe de altă parte, 
închistarea orchestrei, paloarea de
corului, lipsa unui Ernesto. Se re
marcă două ritmuri distincte care 
se frînează, care nu permit specta
torului să se bucure din plin de un 
spectacol finisat, de spiritul, de 
vivacitatea muzicii lui Donizetti.

Smaranda OȚEANU

Pe scenele teatrelor
Teatrul Național din Craiova va fi 

«ăptămîna aceasta oaspetele scenei 
bucureștene. Repertoriul său de tur
neu va începe cu : „Regele Lear" de 
William Shakespeare cu Vasile Cos- 
ma în bolul principal, în regia lui

Scend din spectacolul „Regele Lear”, 
în interpretarea actorilor Ion Pave- 
lescu (Bufonul), Vasile Cosma (Lear) 
de la Teatrul Nafional din Craiova

Gh. Jora și decorurile lui Mihai To
fan (azi, ora 19,30 la sala Comedia a 
Naționalului). Vom mai putea urmări 
apoi alte trei piese, toate trei puse 
în scenă de regizorul Valeriu Moi- 
•escu : „Hangița" lui Carlo Goldoni

EXPOZIȚIIJ

Reunind circa 150 de lucrări dintre 
cele mai recente, Salohul de primă
vară al artiștilor bucureșteni s-a des
chis în sălile de expoziție din b-dul 
1 Mai nr. 2

La Ateneul Tineretului (str. Aleea 
Alexandru nr. 38) poate fi vizitată 
expoziția tinerilor artiști . Ștefan- 
Știrbu, Alexandru Iacubovici și 
Petru Aruștei. Tot aici va avea loc 
vernisajul expoziției de sculptură și 
grafică Șerbana Drăgoescu și Bata 
Marianov.

Sala „Kalinderu" și sala Casei de 
cultură a studenților adăpostesc ex
poziția retrospectivă Ion Munteanu.

Alcătuită din circa 70 de fotografii, 
expoziția organizată de Asociația- ar
tiștilor fotografi (str. Brezoianu nr. 
23—25) reflectă activitatea unuia din 
primii maeștri ai acestei arte în țara 
noastră — pictorul Carol Popp de 
Szathmary.

Zagreb. Pe genericul filmului apar inter- 
î Sovagavic. Regia : Kreso Golik

Filmul cu titlul de mai sus este o producfie Jadran-film — 7 
prefii : Mia Oremovici, Relja Basic, Vera Cukic, Fgbijan

o
(Urmare din pag. I)

Din constatările făcute și din rela
tările șefului biroului de sesizări, 
Bratu Pascale, cele mai multe cazuri 
de depășire a termenelor legale de 
examinare și rezolvare a scrisorilor 
și cererilor primite de la cetățeni se 
înregistrează la Direcția generală de 
gospodărie locativă, Direcția sanita
ră, O.C.L.P.P., I.T.B., precum și la 
Consiliul popular al sectorului 4. 
Intîrzierea rezolvării unor scrisori 
este explicată uneori prin diferite 
cauze obiective. Sînt, într-adevăr, 
scrisori sau cereri a căror soluțio
nare necesită timp mai mult. Dar nu 
este oare normal ca semnatarii uqor 
asemenea scrisori și cereri să pri
mească un răspuns prin care să fie 
lămuriți că cererile lor sînt analizate 
și că mai necesită timp pînă ce vor 
fi rezolvate definitiv ?

Dar nu asupra unor astfel de scri
sori vrem să ne oprim, ci asupra 
cîtorva cazuri flagrante de întîrzieri 
fără nici o justificare. Consiliului 
popular al sectorului 4 l-a fost tri
misă spre rezolvare, la 21 ianua
rie a. c„ de către biroul de sesizări 
al consiliului municipal, scrisoarea 
muncitoarei Margareta Tănase de la 
întreprinderea „Flacăra Roșie". După 
mai bine de trei luni însă, această 
scrisoare a fost înapoiată biroului 
de sesizări nesoluționată și, mai grav, 
fără nici o explicație asupra întîrzle- 
rli, ci doar cu simpla mențiune că... 
rezolvarea ei cade în competența 
Consiliului popular al sectorului 1. 
Oare această Îndrumare greșită nu 
putea fi observată încă de la primi
rea scrisorii, cînd trebuia, de fapt, 
înapoiată ? De altminteri, la Consi
liul nopular al sectorului 4 acest 
lucru nu- pare întîmplător. Acolo a 
fost Intirziată, anul acesta, rezolva
rea a circa 300 de scrisori. Dar iată 
și alte cazuri, care atestă că, în ca
drul unor compartimente, unele scri
sori și cereri rămîn în mod nejusti
ficat nesoluționate. Bunăoară, scri
soarea muncitoarei Catinca Florea 
de la fabrica de confecții și tricotaje- 
București, primită în luna august 
1968 și încredințată, pentru soluțio
nare. conducerii O.C.L.P.P.-Bucu- 
rești. Petiționara, care se afla într-9 

(27 mai ora 19,30 în aceeași sală) ; 
„D-ale carnavalului" de I. L. Câra- 
giale (28 mai ora 19,30 la Teatrul 
Mic) și „Nu sînt Turnul Eiffel" de 
Ecaterina Oproiu (28 mai ora 19,30 la 
Teatrul Mic). Cadrul scenografic e 
semnat de Vasile Roman (la primele 
două piese) și V. Penișoară-Stegaru 
(ultima). Din distribuția spectacolelor 
fac parte : Rodica Radu, Papii Pan
durul, Petre Gheorghiu, Const. Sassu. 
Vaier Dellakeza, Iancu Goanță. Nic. 
Mazilu, Emil Bozdogescu. Tudor 
Gheorghe, Leni Pințea, îosefina 
Stoia. Elen» Gurgulescu. Valeriu Do- 
garu.

Intre 27—31 mai Teatrul de stat 
din Ploiești va aniversa 20 de ani de 
la înființare. Cu acest prilej va fi 
organizată o „Săptămînă a drama
turgiei românești". In cadrul ei, cele 
trei secții — dramă, estradă și păpuși 
— vor prezenta următoarele specta
cole : „Croitorii cei mari din Vala- 
hia" de Alexandru Popescu. „Vice
versa" de Ștefan Haraiamb, „Tran
dafirii roșii" de Zaharia Bîrsan, 
spectacolul de păpuși „Gteuceanu" 
de Nela Stroescu, precum și „Aoleu, 
am un lapsus", concert-spectacol de 
Cornel Constăntinescu și „Se caută 
un toboșar" revistă de Aurel Felea 

• și Sandu Anastasescu — ultimele 
patru spectacole fiind premiere.

In holul teatrului, în seara zilei de 
27 mai, se va deschide în colaborare 
cu Filiala Prahova a Arhivelor Sta
tului, o expoziție privind mișcarea 
teatrală. în municipiul Ploiești, de 
la primele sale manifestări pînă în 
prezent.

AGENDA 
MUZICALĂ

în această «ăptămînă la Timi
șoara va avea loa un festival in
titulat „Timișoara muzicală* *.  Pro
gramul acestei manifestări va in
clude seri de balet, recitaluri, o- 
pere, concerte simfonice la care 
își vor da concursul și oaspeți de 
peste hotare.

• La dole* vita : PATRIA — 13 ;
16,30.; 20.• Am două mame șl doi tați : 
REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14;
16,30 ; 18,45 ; 21, GRĂDINA FESTI
VAL — 20,15.• Prințul negru : LUCEAFĂRUL 
—. 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, GRĂDINA DOINA
— 20,15, STADIONUL DINAMO —
20,15.
• Vițelul de aur : (ambele serii) : 
FESTIVAL — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,45.
• A trăi pentru a trăi : CENTRAL
— 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,45, FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Roșii și albii : CENTRAL —
19.15 ; 21.
• Tarzan, omul Junglei : VICTO
RIA — 8,45 ; 11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20.45, MELODIA'— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,36, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GRĂDINA EXPOZI
ȚIA — 20,15, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,15.
• Pentru încă puțini dolari : LU
MINA — 9,15—16 în continuare ;
18.30 ; 20,45, COSMOS — 15,30 ; 18 ;
20,15.
• Actele, vă rog ! : CINEMATECA
— 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Adio, Gringo : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, LIRA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15, GIU- 
LEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Noaptea : UNION — 16.
• Contemporanul tău (ambele 
serii) : UNION — 19.

repeta" — ne-a declarat dr. Cornel 
Borundel, directorul adjunct al di
recției sanitare, căruia l-am adus 
la cunoștință aceste fante, solicitîn- 
du-i părerea.

Astfel de abateri de la normei» 
de soluționare a scrisorilor de care 
dau dovadă unii lucrători impun 
luarea unor măsuri pentru educa
rea acestora In spiritul unei depli
ne receptivități fată de scrisorile 
cetățenilor, al stimei si respectului 
pe care le datorează sollcitantilor. 
Iar în cazurile mai flagrante, pot 
fi eficiente chiar si unele măsuri 
de sancționare. Pentru că nu este 
de conceput ca un salariat să mani
feste desconsiderare față de cetățean, 

să piardă scrisori sau să le țină luni 
în șir în sertar. în toate aceste si
tuații, In fața cetățeanului apare, vi
novat nu cutare lucrător care nu-șl 
îndeplinește îndatoririle, ci institu
ția, al cărei prestigiu nimeni nu are 
dreptul să-1 știrbească.

Nemulțumit de răspunsul primit 
•au de soluția dată, cetățeanul se 
va vedea nevoit să ceară sprijinul 
altor foruri pentru soluționarea pro
blemei care-1 interesează. Așa 
se explică numărul mare de sesi
zări care se primesc la organele 
centrale de partid si de stat în le
gătură cu activitatea diferitelor sec
toare ale instituției. Unele dintre 
acestea sînt încredințate pentru so
luționare vicepreședinților de resort 
ai consiliului municipal. Din păcate, 
însă, uneori nici acestor sesizări nu 
li se acordă atentia cuvenită. Un 
exemplu : Văzînd că nu obține nici 
un fel de sprijin pentru efectuarea 
unor reparații la imobilul în care 
locuiește, Manole Tudor, din str. 
Făinari 7, a semnalat acest lucru, 
la 16 august 1968, Comitetului Cen
tral al P.C.R. A fost sesizat de si

Astă seară In Sala mică a Pala
tului, ora 20, pianistul Cristoph 
Eschenbach susține un recital cu 
lucrări de Bach, Mozart, Beethoven, 
Brahms.

Vineri 30 și slmbătă 31, ora 20, 
In Sala Ateneului, sub bagheta di
rijorului Mircea Basarab se va 
prezenta Simfonia a II-a de Cuclin.

situație familială deosebită, solicita 
sprijin pentru construirea unei gar
soniere proprietate personală. După 
ce a fost avizată favorabil de către 
directorul oficiului, scrisoarea a fost 
repartizată pentru rezolvare serviciu
lui contractări, unde a ajuns în mina 
inspectorului Păun Nedelcu. Pentru 
a o soluționa, potrivit rezoluției di
rectorului, care arăta că există con
diții în acest scop, era nevoie de o 
invitație la oficiu a petiționarei, 
spre a i se cere unele relații, forma
litate pe care însă inspectorul Ne
delcu nu o îndeplinise nici pînă la 
data anchetei noastre (deci timp de 
8 luni !). In afara multor cereri care 
își așteaptă rezolvarea, la O.C.L.P.P.

PROBLEMĂ SESIZĂRILOR
există șl sesizări nesoluționate (la 11 
aprilie a.c. numărul lor era de 84, 
dintre care 55 de anul trecut) șl vor 
exista, poate, și mai multe, dacă, sub 
paravanul condițiilor obiective („Nu 
putem rezolva deocamdată toate ce- 
rerile"), ele — Indiferent de conținut 

— vor fi lăsate să zacă, luni șl luni 
de zile, prin sertare sau, pur șl sim
plu, pierdute. Așa stînd lucrurile, 
cum să nu se mențină ridicat numă
rul de scrisori 7 Și ce condiții obiec
tive pot să explice, bunăoară, nere- 
zolvarea, ba chiar pierderea, de că
tre inginerul șef al oficiului, Stelian 
Ioniță, a unei sesizări din luna oc
tombrie 1988, a asociației de locatari 
din str. Apusului 67, privind slaba 
calitate a unor lucrări la apartamen
tele din acest imobil ? „Nu știu ce 
am făcut cu scrisoarea. Parcă era 
vorba de„.“ — declară tovarășul In
giner șef. Ca șl cind cercetarea aten
tă și rezolvarea responsabilă a scri
sorii respective era nu o obligație, o 
îndatorire de serviciu a sa, ci o sim
plă chestiune de ordin facultativ.

• Filarmonica de «tat „George 
Enescu" (Sala Mică a Palatului) : 
Recital extraordinar dat de pia
nistul Christoph Eschenbach 
(R. F. a Germaniei) — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nlcnle — 
20.• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragl- 
ale“ : Bacantele — 19,30.
• Teatrul Național Craiova (In 
sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caraglale") : Regelo Lear —
19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : Hanul melodiilor popu
lare.— 20.
• Ansamblul „Perlnița*  (la Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" — 
sala Savoy) : Perlnița mea — 20.

t V
17.30 — Telex TV.
17,35 — Lumea copiilor. Bi

blioteca lui Așchiuță.
17.50 — Limba franceză. Lec

ția 60.
18,15 — Pentru pionieri și 

școlari. Ex-Terra '69.
18,45 — Muzică interpretată 

de corul Ansamblului 
„Ciocîrlia". Dirijor: 
Nicolae Vicleanu.

19,00 — Ateneul tineretului. — 
Anchetă TV. cu elevi 
din clasa a XII-a a Li
ceului „Gh. Lazăr" 
din Capitală.

19.30 — Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorolo
gic.

20,00 — Roman foileton „Lun
ga vară fierbinte" (IV) 
după William Faulk
ner.

20.50 — Cronica muzicală de
Smaranda Oțeanu.

21,05 — „Steaua fără nume" 
— emisiune-concurs 
de muzică ușoară. 
Prezintă Dan Deșliu.

22,05 — Publicitate.
22,10 — Cadran — emisiune 

de actualitate inter
națională.

22,40 — Gong — cronica dra
matică. Teatrul româ
nesc peste hotare.

23,05 — Telejurnalul de noap
te.

23,20 — închiderea emisiunii.

La Direcția sanitară, numărul scri
sorilor rezolvate cu întîrziere în pri
mele patru luni ale acestui an se 
ridică la aproape 100, Dar, acolo am 
întîlnit și unele practici care vin în 
flagrantă contradicție cu normele, cu 
spiritul de responsabilitate ce tre
buie să caracterizeze munca cu scri
sorile. Unii medici inspectori însăr
cinați de către conducere cu cerce
tarea sesizărilor cetățenilor, încalcă 
uneori cu bună știință normele ar
hicunoscute de rezolvare a acestora. 
De pildă, doctorului Traian Caroli 1 
s-a încredințat, pentru cercetare, la 
21 martie a.c., o sesizare în care 
era vizată direct, în legătură 
cu unele situații negativa, condu

cerea Spitalului Brincovenesc. Ce 
a făcut dr. Caroli cu această scri
soare ? A trimis-o, în original, pen
tru rezolvare, direct persoanei cri
ticate, care a răspuns imediat di
recției sanitare că sesizarea nu » 
iustă. întrebat de ce a procedat 
în acest mod. dr. Caroli n-a putut 
să dea o explicație cît de cit plau
zibilă. De altminteri, aceasta nu 
este singura abatere de acest gen 
a sa. La fel a probedat acest me
dic inspector si cu alte sesizări pri
vind lipsuri din cadrul acestei u- 
nităti sanitare, sesizări care s-au 
soldat cu aceleași răspunsuri nega
tive : „Faptele semnalate nu se con
firmă". Nu cunoaștem adevărul in 
privința temeiniciei scrisorilor res
pective. însă e normal să ne În
trebăm : nu era de datoria medi
cului inspector să cerceteze perso
nal faptele — asa cum indică pre
vederile legale — si să informeze, 
tn cunoștință directă de cauză, con
ducerea instituției asupra celor con
statate ? „Regretăm astfel de situații 
•i vă asigurăm că nu se vor mal

CENHNARUl SCOIII DIN CĂIANU
9

CLUJ (coresp. Scînteii). — în satul 
Căianu, județul Cluj, «-*  sărbătorit 
ieri împlinirea a 100 de ani de cind 
au fost puse bazele școlii românești 
din localitate.

La festivitate au luat cUvîntill ca
dre didactice, actuali și foști elevi ai 
școlii, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat oare au 
evocat momente din istoria acestui 
vechi lăcaș de învățămînt și au re
levat condițiile deosebite în care în
vață — aidoma elevilor din întreaga 
țară — școlarii din Căianu. Tovarășul 
ing. loan Murășan, membru al birou
lui comitetului județean de partid, 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean, a transmis cadrelor didac
tice, elevilor, cetățenilor din Căianu, 
din partea comitetului județean 
de partid și a consiliului popular ju
dețean, călduroase felicitări CU prile
jul centenarului școlii, urîndu-le noi 
succese în activitatea viitoare. S-a 
dat apoi citire textului scrisorii mi
nistrului învățămîntului către ca
drele didactice și elevii acestei școli 
centenare.

Inaugurarea casei memoriale Benedek Elek
Duminică dimineața a avut loc fes

tivitatea inaugurării casei memoriale 
Benedek Elek la Bățanii Mici, satul 
unde s-a născut și a activat scriito
rul, autor al unor povești și povestiri 
inspirate din folclorul secuiesc, tăl
măcitor în limba maghiară al folclo
rului românesc. Despre viața și acti
vitatea scriitorului au vorbit prof, 
univ. Balogh Edgăr, redactor șef ad
junct al revistei „Korunk", dr. Szâ-

ÎNTRE 26 MAI SI 1 IUNIE
\ •

cârtii pentru copii 
adolescenți"

„Zilele 
si

între 26 mai și 1 iu
nie, Centrala editurilor, 
în colaborare cu inspec
toratele județene șco
lare, comitetele jude
țene de cultură și artă 
și comitetele județene 
U.T.C., organizează 
„Zilele cărții pentru co
pii și adolescenți". Ac

țiunea are un caracter 
republican, desfășurîn- 
du-se atît la orașe cît 
și la sate și se înca
drează în pianul gene
ral de acțiuni dedicate 
activității educative în 
rîndurile tineretului.

în această perioadă 
se vor organiza în li

cinema

Participanții la adunarea festivă 
au adresat o telegramă C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, In care se spune 
între altele : „Colectivul de ca
dre didactice, părinți, elevi șl 
foști elevi al școlii generale Că
ianu — județul Cluj, Întruniți 
cu ocazia sărbătoririi a 100 de 
ani de la Înființarea școlii românești 
In localitatea noastră, vă transmit 
dv. și prin dumneavoastră conducerii 
de partid șl de stat cele mat sincere 
mulțumiri pentru grija șl prețuirea 
deosebită pe care o acordați școlii și 
slujitorilor ei.

Exprimîndu-ne întreaga adeziune 
față de politica partidului și statului, 
facem iegămînt de a munci cu toată 
puterea și capacitatea noastră pen
tru educarea tinerei generații".

în cadrul manifestărilor a fost dez
velită o placă comemorativă, dedicată 
acestui eveniment. Un program cul
tural artistic a întregit atmosfera 
sărbătorească din ziua centenaru
lui.

kely Zoltân, director al Muzeului din 
Sf. Gheorghe, președinte al Consiliu
lui județean al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, și Szylveszter 
Lajos, președinte al Comitetului pen
tru cultură și artă al județului Co- 
vasna. A urmat apoi un program ar
tistic în cadrul căruia au fost pre
zentate unele dintre lucrările scrii
torului Benedek Elek.

(Agerpres)

brării expoziții și stan
duri speciale cu cărți 
dedicate tineretului, vor 
fi amenajate vitrine pe 
profil. De asemenea, 
vor avea loc numeroase 
intîlniri ale micilor ci
titori cu redactori ai 
Editurii tineretului.

• Pe plajele lumii : TIMPURI NOI / '
— 9—21 în continuare.
• In umbra coltului s FEROVIAR
— 8,30 ; 10,45 ; .13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21,
EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,30 ; U...-
17.15 ; 20, FLOREASCA — 9 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, la grădină — 20,15.
• Asasinatul s-a comis luni : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9,30—15,30 In 
continuare ; 18, la grădină —
20,15.
a Rolls Royce-ul galben : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15 ;
17,46 20/’
• La est de Eden : BUZEȘTI —
15.30, la grădină — 20,15.
• Iluzii : BUZEȘTI — 18.
• Noaptea e făcută pentru... a
visa : DACIA — 8,15—16,15 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45, ARTA —
9—15,45 in continuare ; 18,15, la
grădină — 20,15.
• Comedlanții: BUCEGI — 9—14,30 
în continuare ; 17,30, la grădină — 
20.
• Crimă in stil personal : UNIREA
— 15,30 ; 18.
• Profesioniștii ; GRĂDINA UNI
REA — 20,15.
• Răutăciosul adolescent : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Riscurile meseriei : FERENTARI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Urletul lupilor : COTROCENI - }
15.30 ; 18.
• Astă seară mă dlstrex i VIITO
RUL — 15,30 ; 18. ci"
e Pipele : COTROCENI — 20,30;; 
VIITORUL — 20,30.
• Pe urmele șoimului : VOLGA —

9—15,45 in continuare ; 18,15 t
20.30, VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vera Cruz : GRADINA VITAN
— 20,15.
• Paradisul tndrăgostițllor : MIO
RIȚA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Pașa : MOȘILOR — 15,30 ; 18.
• Crăciun cu Elisabeta: MOȘILOR
— 20,30.

tuație vicepreședintele de resort al 
consiliului popular municipal, Vasile 
Lixandru, care a cerut conducerii 
Trustului de reparații și construcții- 
București (director C. Costache, in
giner șef A. Jipa) să ia măsuri în 
consecință. S-a stabilit ca lucrările 
solicitate să fie executate pînă la 15 
octombrie 1968. Termen ferm, comu
nicat în - scris — sub semnătura to
varășului vicepreședinte — cetățea
nului în cauză. Și-a respectat oară 
trustul acest angajament ? E de mi
rare, dar nu și l-a respectat nici 
pînă astăzi. Și, de atunci, nici tova
rășul vicepreședinte, nici altcineva 
n-a mai controlat dacă măsura luată 
fusese adusă la îndeplinire.

Cazul nu e singular. După ce. în 
cursul lunii aprilie a.c. a bătut de 
zeci de ori drumurile la I.A.L. și la 
Consiliul popular al sectorului 3 
(fără nici un rezultat. însă). Gher
ghina Dumitrescu, din Intrarea 
Turmelor 9. s-a văzut nevoită să 
solicite audientă la C.C. al P.C.R.. 
pentru a semnala că. din cauza ne
glijentei unor lucrători de pe șan
tierul de construcție nr. 3 din ca
drul I.C.M.-5, i-a fost Inundată sJ 
degradată locuința. Situația sa era 
bine cunoscută la I.A.L. ; șeful ser
viciului fond locativ. Andrei Barta, 
se deplasase special să constate fap
tul. cu care prilej îi făgăduise că i 
se va readuce de îndată locuința în 
bună stare dar totul a fost doar o 
promisiune. Iată rezultatul tratării 
formale a sesizărilor îndreptățite ale 
cetățenilor, cauza principală care-i 
pune ne drumuri si-i determină să 
sa adreseze altor foruri.

★
Experiența pozitivă dobindită In ul

timii ani de unele compartimenta 
ale Consiliului popular municipal 
București în activitatea de rezolva
re a scrisorilor primite de la ce
tățeni. organizarea unei mai bun» 
evidente a scrisorilor, care să per
mită urmărirea permanentă a so
luționării lor. precum si concluzii!» 
ce s-ar putea desprinde dintr-o a- 
naliză temeinică a acestei activități, 
sînt cîteva premise ale unei îm
bunătățiri evidente, așteptate de ce
tățeni. în acest domeniu. Este nu 
numai un deziderat, ci o necesitate, 
o obligație necondiționată. în inte
resul comun al instituției si al 
cetățenilor.
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vremea

FOTBAL: Campionatul diviziei A

BUCUREȘTI— 1969

COLABORAREA JUDEȚULUII

MECI MARE
DINAMO Șl U.T.A. AU FĂCUT,
DIN NOU, UN

DUMINICA SPORTIVA
Campionatele

LUPTA PENTRU TITLU CONTINUĂ
PROGRESUL ARE MAI PUȚINE 

MOTIVE DE EMOJII

Ieri In țară : Vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul varia
bil. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura la ora 14 
oscila între 10 grade la Tîrgu 
Ocna șl Tulnic! și 24 grade la 
Bechet și Moldova Veche. In 
București : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, dar răcoroasă. Ce
rul a fost schimbător. Vîntul a

«uflat ilab, ptna 1*  potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 21 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 și 29 mal a.c. In țară : Vre
mea continuă să se încălzească. 
Cerul va II variabil. Innorărl mal 
accentuate Se vor produce în ves
tul țării, unde în â doua parte a 
intervalului vor cădea ploi locale. 
In rest ploi Izolate. Vîntul în ge
neral slab. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între 7 șl 17 grade 
iar maximele între 20—30 grade. 
In București : Vremea continuă să 
se încălzească. Cerul va fl va
riabil. Vînt slab. Temperatura în 
creștere.

Anunțat ca un meci mare de către 
„prologul” desfășurat miercuri la 
Brașov, ca să nu mai vorbim despre 
implicațiile sale asupra clasamentu
lui, partida Dinamo București — 
U.T.A. nu s-a dezmințit. Cele două 
echipe și-au onorat locurile pe care 
le ocupă în clasament, veleitățile 
de a cuceri titlul de campion, nu
merosul public prezent ieri pe sta
dionul din șoseaua Stefan cel Mare 
asistînd la un joc de deosebită 
atractivitate.

Victoria a revenit, ca și la Bra
șov, ppcureștenilor, e drept însă cu 
mai multe emoții, dar la fel de in
dubitabil. „Șocați" 
mit cu trei zile 
au început meciul 
cumspecție și, de .. __ ___ _
încercînd chiar „punerea la respect1 
a adversarilor prin imprimarea unei 
exagerate note de duritate, din a- 
cest punct de vedere remareîndu-se 
Petescu. El a primit, de altfel, 
si un avertisment din partea ar
bitrului, pentru faulturi repetate. 
Dar nici măcar această manieră nu 
a reușit să anuleze diferență de cla
să dintre cele două formații. Di
namo București cuprinde, la ora ac
tuală. cinci fotbaliști de primă va
loare internațională — Boc, Dinu, 
Nunweiller VI, Dumitrache, Luces
cu — U.T.A. doar unul singur — 
Domide. Or, acest raport nu se poa
te să nu cîntărească greu în balanța 
oricărei întîlniri între cele două 
team-url, să nu contribuie la depar
tajarea lor pe tabela de marcaj.

Inversarea situației nu > poate avea 
loc decît in condiții de superficia
litate în joc a dinamoviștilor (cum 
a și fost ieri cazul, după 2—0) sau 
datorită scăderilor existente în for
mație, prin prezenta unor jucători 
din altă „școală" (Popa, Ștefan, 
StoeiSsscu. Haidu) ’ a căror evoluție 
stăa--' b semnul inconstanței, uneori 
de 3 fază la alta. Pe de altă par
te, e_/librul, care a caracterizat 
acum partida U.T.A. — Dinamo, s-a 
datorat într-o măsură și faptului că 
cei cinci, pe care i-am amintit mai 
sus, n-au mai dat același randament 
ca In meciul de Ia Brașov. Dumi
trache, de pildă, am putea spune că 
a intrat efectiv în joc doar din mi
nutul în care scorul a devenit 2—2. 
După ce 70 de minute, „pierduse" 
timpul pe teren,’printre adversari șl 
coechipieri, el a redevenit brusc 
„teroarea blondă", cum l-au supra-

numit fundașii elvețieni, și a întors 
pe dos rezultatul meciului. Golul 
înscris de Lereter cu capul în mi
nutul 84 a redus diferența de scor, 
dar era evident pentru toată lumea 
că cel care încheiase, de fapt, isto
ria acestui joc fusese Dumitrache, 
cu șase minute mai înainte cînd 
executase penaltiul dictat de arbi
tru. Golul ultim al partidei era, dacă 
vreți, o consolare tardivă și meri-

In 1968, tot spre sfîrșitul campio
natului, mai exact în ultima lui eta
pă, F.C. Argeș. încerca să-și adju
dece victoria în fața aceleiași 
echipe bucureștene Progresul, pe 
care a avut-o drept adversară ieri. 
Amatorii de fotbal știu însă că în
tre obiectivele vechi de un an și 
cele prezente ale piteștenilor există o 
considerabilă diferență. Anul trecut, 
lui F.C. Argeș, în ipoteza unei vic
torii asupra bucurestenilor i-ar fi su- 
rîs însăși eventualitatea cuceririi ti-

de acel 3—0, pri- 
în urmă, arădeni) 
cu mai multă cir*  
ce n-am spune-o,

.li

U.T.A. 32 puncte : F.C. Argeș (a), Dinamo Bacău (d), 
? Universitatea Cluj (d).

DINAMO 30 puncte : Progresul (a), „U"-Cluj (d) Petrolul (a), 
Universitatea Craiova (d). '

Farul (a),

Cu cine mai au de jucat
*

• La campionatele europene 
de box de la București vor par
ticipa pugiliști din 25 de țări : 
Anglia, Austria, Belgia, Bulga
ria, Cehoslovacia, Danemarca, 
Elveția, Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
Grecia, Irlanda, Italia, Iugosla- 

) via, Olanda, Polonia, Scoția, Spa- 
1 nia, Suedia, Turcia, Țara Gali- 
. lor, Ungaria, U.R.S.S. și Româ- 
, nia.

decisiv ! — handicapul s-a creat chiar 
din minutul al doilea, din vina lui 
Ariciu, neatent la o minge trimisă, de 
la mare distanță, de către Neacșu, 
Recuperarea unui asemenea dezavan
taj n-a mai stat în putințele pitește
nilor. Dobrin a încercat să realizeze 
ceva care să mal semene a fotbal, a 
primit și aplauze, însă, după pauză, 
s-a pierdut în mediocritatea echipei. 
Așa se face că F.C. Argeș a pericli- ' 
tat rareori și numai întîmplător poar
ta lui Mîndru. .

Din cele de mai sus nu trebuie să 
se înțeleagă cumva că Progresul a 
jucat , grozav în partida de ieri. Mal 
degrabă, credem că și-a mulțumit 
propriii suporteri numai prin rezulta
tul final ! Totuși, mai practici în 
momentele prielnice, bucureștenii au 
reușit încă un gol (Beldeanu, minu
tul 76) ridicînd astfel scorul la 2—0. 
Cu 24 de puncte Progresul, deocam
dată, poate răsufla ușurat...

După etapa de ieri, proaspătul 
„concurent" al lui F.C. Argeș la re
trogradare este Petrolul, cu 23 de 
puncte față de cele 21 ale piteșteni
lor. Ambele echipe mai au de jucat 
cîte două partide pe teren propriu 
și cîte două pe stadioane străine. 
F.C. Argeș, în afara punctelor în mi
nus, se găsește în inferioritate și da
torită jocului ineficace „în deplasa
re". Din 13 asemenea partide a cîști- 
gat un punct, mareînd patru goluri 
și primind, în schimb, 30 ! Iată ce 
meciuri mai au de disputat fiecare 
din cele două echipe : Petrolul cu 
Vagonul (a), Jiul (d), Dinamo Bucu
rești (d), Politehnica Iași (a) ; F.C. 
Argțș cu U.T.A. (d), „U“-Craiova (a), 
Vagonul (a), A.S.A. Tg. Mureș (d). 
Drum liber pronosticurilor !

e Probabil, numărul total al 
concurenților se va ridica la 
peste 180. Cifra de participanți Ia 
fiecare categorie, ca și numele 
boxerilor, se vor cunoaște cu 
precizie abia la 30 mai, cînd se 
vor face vizita medicală și pri
mul cîntar oficial, urmînd ca a 
doua zi să aibă loc tragerea „la 
sorți" și programarea partide
lor. Pînă atunci sînt posibile 
modificări fie numerice, fie no
minale.

Valeriu MIRONESCU

vor lupta 
prestigios, 

proeminentă 
Dan _

pe 
să 

de greu-

„U"-Craiova

Valentin PAUNESCU
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Visuri

Rapid 1-0

*

Primul din seria celor șapte goluri. Peste zidul viu, LuceScu trimite mingea în plasâ... Foto : Mihai Andreescu

f

tată pentru eforturile deosebite pe 
care Lereter le făcuse în întreaga re
priză a doua. El și echipa lui, care 
nu voiau cu nici un chip să se îm
pace cu înfrîngerea, impuseseră me
ciului un ritm infernal.

Să subliniem, de asemenea, faptul 
că ambele edhipe au contribuit în 
egală măsură la reușita spectacolu
lui și că, indiferent caj;e va fi lau
reatul după desfășurarea ultimei 
etape de campionat, ambele forma
ții merită de pe acum cuvinte de 
laudă pentru felul cum încheie a- 
ceastă întrecere.

spulberate

CRAIOVA (prin telefon). — Pe sta
dionul Ontral din Craiova s-a înre
gistrat ieri la meciul de fotbal Uni
versitate' Craiova—Rapid București 
prezența a peste 30 000 de spectatori. 
Insă meciul de nivel tehnic mediu a 
oferit înflăcăraților suporteri craio- 
veni doar satisfacția victoriei echipei 
favorite.

Judecind după victoria clară obți
nută acum 5 zile de craioveni în fața 
echipei iugoslave 
Cupei Balcanice 
cartea de vizită a 
cui se aștepta la
spectaculos. Dar, preocupate exclusiv 
de rezultat, cele două formații nu au 
confirmat decît în parte așteptările. 
Golul a fost înscris de Oblemenco în 
minutul 54 al partidei. A arbitrat co
rect Nicolae Cursaru din Ploiești.

din Bor în cadrul 
(5—0), cît și după 
rapidiștilor, publi- 
un joc mult mai

Rocadă
în zona

retrogradării
Crișul - Petrolul 1-0

ORADEA (prin telefon). — Me
ciul dintre Crișul și Petrolul Ploiești 
s-a desfășurat într-un ritm alert, dar 
și sub tensiune nervoasă, dată fiind 
miza mare pusă în joc de ambele 
echipe.

Ineficacitatea la poartă s-a mani
festat mai ales la gazde, care au ratat 
multe ocazii de a înscrie.

Abia în repriza a Il-a, la o fază 
.confuză, în minutul 75, Kun I mar
chează golul victoriei.

Arbitrajul lui Frantișek Macha din 
R. S. Cehoslovacă a fost corespunză
tor și imparțial.

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT

Nr. 21 ETAPA DIN 25 MAI 1969
■1
1
1
1
1
1
1
x
1

Ungaria—Cehoslovacia 
Dinamo București—U.T. Arad 
„U“ Cluj—A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul—Steaua 
Crișul—Petrolul
„U“ Craiova—Rapid 
Politehnica Iași—Farul 
Vagonul—Dinamo Bacău 
Dunărea—Portul 
Progresul Brăila—Oțelul Galați x.. j

1 
1

C.S.M. Reșița—Polit. Tim.
C.F.R. Tim.—Ind. sîrmei 
Gaz metan—Metalul Tr. Sev.

Fond de premii : 405 439 lei.

CU MINISTERELE ECONOMICE
(Urmare din pag. I)

țiului de campion național, în timp ce 
ieri țintea să scape de locul al 
XV-lea, sortit retrogradării. La drept 
vorbind, actualelor pretenții modeste 
le corespunde o formație slabă, mult 
deosebită de aceea ce fusese „revela
ția" campionatului precedent și ob
ținuse unele rezultate internaționale 
satisfăcătoare. Din acea apărare so
lidă — Coman, Popescu, Barbu, Ilie 
Stelian — n-a mai rămas nici urmă, 
iar singulara activitate tehnico-tac- 
tică a lui Dobrin la mijlocul terenu
lui pare lipsită de consistență în 
condițiile în care spatele frontului 
este dezorganizat- și atit de penetra- 
bil. Ieri, de pildă — într-un meci

Rezultate tehnice Clasamentul

Pi 
te;?

. -ii

Dinamo București—U.T.A. 4—3 (2—0). Au marcat: 
Lucescu (min. 21 și 30), Dumitrache (min. 75 și 78 — 
din 11 m), respectiv Lereter (min. 61 — din 11 m și 
min. 84), Fl. Dumitrescu (min. 70).

Universitatea Cluj—A.S.A. Tg. Mureș 6—0 (2—0).
Au marcat: Oprea (min. 30, 49, 67, .70), Crețu (min. 
24) și Uifăleanu (min. 79).

Universitatea Craiova—Rapid 1—0 (0—0). A mar
cat : Oblemenco*  (min. 54).

Crișul—Petrolul 1—0 (0—0). A marcat : Kun 1 
(min. 75).

Politehnica—Farul 2—0 (0—0). Au marcat: Lupu- 
lescu (min. 70) și Goliac (min. 78).

Jiul—Steaua 3—1 (2—0). Au marcat: Libardi (min. 
14), Georgescu (min. 14) și Naidin (min. 73) pentru 
Jiul ; Crăiniceanu (min. 89) pentru Steaua.

Vagonul—Dinamo Bacău 0—0.
Progresul—F.C. Argeș 2—0 (1—0). Au marcat : 

Neacșu (min. 2) și Beldeanu (min. 76).

• Pentrn prima oară în isto
ria campionatelor europene se 
va atribui un titlu la cea mai 
mică și cea mai tînără categorie 
de greutate, „semimuscă". La a- 
ceastă categorie s-au înscris însă 
pînă în prezent și cei mai pu
țini concurenți, doar opt! „Re
cordul" numeric îl deține, deo
camdată, categoria semimijlocie, 
cu 19 pugiliști înscriși pe liste 
(Atenție... Victor.Silberman I).

• Cinci reprezentative — Bul
garia, R.D. Germană, Polonia, 
U.R.S.S. și România — vor avea 
boxeri la toate cele 11 categorii 
de greutate. R. F. a Germaniei 
va avea reprezentanți la 10 ca
tegorii, Iugoslavia la nouă, iar 
Anglia, Cehoslovacia (și posibil, 
Spania) la opt categorii. La 
polul celălalt, Țara Galilor a a- 
nunțat un singur pugilist, 
nume Prichard, însă fără 
precizeze... categoria 
tate 1

• La campionate 
boxeri cu palmares 
figura cea mai i 
fiind semigreul Dan Pozniak 
(U.R.S.S.), de două ori campion 
european și cîștigătorul titlului 
olimpic la Mexico-1968. Din lo
tul sovietic se mai impun aten
ției : Valeri Sokolov, campion 
olimpic—1968, la „cocoș" (însă, 
care la București va concura în 
cadrul categoriei „pană") și Va
leri Frolov, campion european 
(Roma—1967, categoria „ușoară"). 
Vedeta echipei din R.D. Ger
mană va fi campionul olimpic 
din 1968 la „semimijlocie", Man
fred Wolke, în- timp ce dintre 
polonezi -remarcăm pe Petek, 
carfipion european al „cocoșilor", 
însă urcat astăzi și el, ca și So
kolov, la categoria pană.

• Dintre cel șase europeni 
campioni olimpici în 1968 la 
Mexico, trei nu vor fi prezenți 
la București. Kulej („ușoară") 
se pațe că va abandona boxul. 
(De altfel, din echipa Poloniei 
lipsesc Grudzien, Skrzypczak, 
Galonska și Dragan !). Lagutin — 
U.R.S.S. („mijlocie mică") a ce
dat locul lui Tregubov, iar Chri
stopher Finnegan — Anglia 
(„mijlocie") a semnat un con
tract de profesionist. Și dintre 
campionii europeni din 1967, doi 
italieni, Baruzzi și Casați, au 
abandonat „hermina albă", tre- 
cînd la profesionism.

U.T.A. 26 14 4 8 42—25 32
Dinamo Buc. 26 13 4 9 47—30 30
Univ. Cluj 26 13 3 10 46—33 29
Rapid 26 12 5 9 36—30 29
Dinamo Bacău 26 12 5 9 30—27 29
Jiul 26 11 5 10 30—26 27
Univ. Craiova 26 12 3 11 41—41 27
Steăua 26 11 4 11 44—37 26
Politehnica 26 12 2 12 29—35 26
Farul 26 11 3 12 32—36 25
A. S. A. 26 11 3 ,12 29—39 25
Crișul 26 8 8 10 28—27 24
Progresul 26 8 8 10 26—32 24
Petrolul 26 10 3 13 24—33 23
F.C. Argeș 26 10 1 15 28—42 21
Vagonul 26 8 3 15 34—53 19

Etapa viitoare
Dinamo București — Progresul, 

Steaua—Rapid, U.T.A. — F.C. Ar
geș, Farul — Universitatea Cluj, 
Crișul—Jiul, Politehnica — Dinamo 
Bacău, Petrolul — Vagonul, Univer
sitatea Craiova — A.S.A. Tg. Mureș..

Rezultate in categoria B
Seria I. Dunărea Giurgiu—Portul Constanța 3—1 ; 

C.F.R. Pașcani—Ceahlăul Piatra Neamț 3—1 ; Fla
căra Moreni—Gloria Bîrlad 3—0 ; Metalul Bucu
rești—Electronica Obor 1—1 ; Progresul Brăila— 
Oțelul Galați 0—0 ; Politehnica București—Poiana 
Cîmpina 4—2 ; Politehnica Galați—Metrom Brașov 
3—0 ; Steagul roșu Brașov—Chimia Suceava 4—1.

Lider după 27 de etape este steagul roșu (38 
puncte). Locul doi — Politehnica Galați (35 puncte).

Seria a Il-a. Electroputere Craiova—Medicina 
Cluj 3—1 ; C.F.R. Timișoara—Industria Sîrmei Cîm- 
pia T.urzii 4—1 ; Chimia Rm. Vîlcea—Olimpia Ora
dea 1—0 ; C.F.R. Cluj—Minerul Baia Mare 2—0 ; 
C.S.M. Sibiu—Metalul Hunedoara 2—0 ; C.S.M. Re
șița—Politehnica Timișoara 4—1 ; Gaz metan Me
diaș—Metalul Tr. Severin 3—0 ; C.F.R. Arad—A. S. 
Cugir 0—0.

In clasament după 27 de etape conduce în conti
nuare echipa C.F.R. CLUJ (37 puncte) urmată de 
C.S.M. Reșița.

DIN LUMEA LARGA
SUCCESE ALE CANOTORILOR 

ROMANI

Participînd la regata internațională 
de canotaj academic de la Heidelberg, 
concurenții români s-au comportat 
remarcabil : au cîștigăt două probe și 
s-au clasat pe locul doi în alte trei 
curse. Victoriile românești au fost 
obținute la schif dublu cu vîsle — e- 
chipajul Pavelescu — Ciocoi în 6’18” 
7/10 și la 2 plus 1 — echipajul Tudor 
— Gherman cu timpul de 7’01” 4/10. 
în proba de 8 plus 1, cîștigată de 
combinata Mainz — Heidelberg 
(R.F.G.), în 5’38” 3/10, echipajul
României, situat pe locul doi, a rea
lizat și el un timp excepțional: 5’39” 
6/10.

lăți în compania formației locale Po
litehnica. întîlnirea s-a terminat la 
egalitate 13—13.

FORMAȚIA DE RUGBY RACING 
CLUB DE FRANCE și-a început tur
neul în țara noastră, jucînd la Con
stanța cu echipa Farul. Rugbiștii 
francezi au cîștigăt partida cu scorul 
de 11—6 (3—3).

PESTE 70 000 DE SPECTATORI au 
asistat pe Nep Stadion din Budapesta 
la meciul dintre echipele Ungariei și 
Cehoslovaciei, contînd pentru preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal. întilnirea a luat sfîrșit cu 
scorul de 2—0 (1—0), în favoarea ju
cătorilor maghiari. Au marcat Dunai 
(min. 8) și Albert (min. 89).

în meciul pentru Cupa Davis disputat 
la Zagreb. Ultimele două partide de 
simplu au dat net cîștig de cauză ju
cătorilor spanioli: Orantes l-a între
cut cu 6—2, 6—4. 6—4 pe Jovanovici, 
în vreme ce Santana l-a învins cu 
6—4, 3—6, 9—7, 6—2 pe Franulovici.

BAYERN MUNCHEN, CAMPIOA
NA A R.F.G. învingînd cu 5—1 pe 
Kickers Offenbach, echipa Bayern 
Miinchen (cu 43 de puncte) și-a ad
judecat titlul de campioană de fotbal 
a R. F. a Germaniei. Pe locul doi în 
clasament se află Borussia Moen
chengladbach — 36 puncte. Allemania 
Aachen, care a fost învinsă cu 3—1 
de F.C. Schalke, se află pe locul 6 
cu 34 puncte.

STADIONUL DIN POIANA BRA
ȘOV a găzduit două întîlniri interna
ționale de lupte greco-romane. Echi
pa de seniori a României a învins cu 
5,5—1,5 puncte selecționata Marocu
lui. La rîndul său, echipa de tineret 
a țării noastre a întrecut cu scorul 
de 6,5—3,5 puncte reprezentativa si
milară a R. D.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA AMSTERDAM a fost 
cîștigăt de olandezul Tom Okker, 
care l-a învins în finală cu 6—4, 6—3 
pe profesionistul spaniol Andres 
Gimeno.

Germane.

IN PRIMUL
LUI pe care-1 
noastră, selecționata masculină 
handbal a Japoniei a evoluat la Ga-

MECI AL TURNEU- 
întreprinde în țara 

de

ÎNVINGÎND CU 4—1 ECHIPA 
CANADEI, selecționata de- tenis a 
U.R.S.S. s-a calificat pentru semifi
nalele Cupei Davis (zona europeană), 
urmînd să întîlnească echipa Italiei.

DISPUTAT LA TORINO, meciul a- 
mical de fotbal dintre primele repre
zentative ale Italiei și Bulgariei s.-a 
terminat la egalitate 0—0. Comentînd 
această partidă, corespondentul agen
ției Ansa scoate în evidență jocul bun 
al echipei oaspete și critică în mod 
sever comportarea atacului italian, în . 
care cu excepția lui Riva toți ceilalți 
s-au comportat slab.

ECHIPA DE TENIS A SPANIEI 
a învins cu 5—0 formația Iugoslaviei

ECHIPA GALATASARAY DIN 
ISTANBUL a cîștigăt campionatul 
de fotbal al Turciei. în ultimul meci, 
Galatasaray a dispus cu 2—1 de 
formația Sekerspor.

și propunerile prezentate de județ. 
De exemplu, problemele ce trebuie 
rezolvate la fabrica de furnire este
tice din cadrul C.I.L. Sighetul Mar- 
mației, cu termen de punere în func
țiune în luna octombrie a.c., sînt tra
tate cu o anumită indiferență atît de 
constructor — Ministerul Industriei 
Construcțiilor — cît și de titularul 
investiției — Ministerul Economiei 
Forestiere. Deși conferința jude
țeană de partid a hotărît, cu acordul 
acestor ministere, ca fabrica să fie 
dată în exploatare cu o lună înainte 
de termen, forurile de resort amin
tite neglijează luarea măsurilor co
respunzătoare In acest scop. Este ușor 
de înțeles că organele locale de par
tid și de stat nu pot fi de acord cu 
o asemenea atitudine. Investițiile 
productive trebuie finalizate neîntîr- 
ziat, fiindcă In ultimă instanță este 
vorba de fonduri materiale și bănești 
ale statului, ale întregului popor, de 
interesele economiei naționale, ' de 
creșterea aportului județului la satis
facerea unor necesități bine dimen
sionate prin plan.

Evident, astfel de necesități majo
re ridică și sarcinile referitoare la 
livrarea mărfurilor pentru export, 
care ar putea fi îndeplinite în con
diții mult mai bune, dacă conduce
rea Ministerului Căilor Ferate nu ar 
tărăgăna asigurarea unor vagoane. 
De pildă, din această cauză, în tri
mestrul I, C.I.L. Sighetul Marmației 
a consemnat unele restanțe la livra
rea mărfurilor pentru export, iar la 
planul producției marfă vîndută șl 
încasată a înregistrat o rămînere în 
urmă de peste 3 milioane lei. Oare 
este necesar ca de fiecare dată să 
ne adresăm Consiliului Economic sau 
Consiliului de Miniștri, pentru a se 
rezolva probleme de acest gen, să 
punem comisia economică și, uneori, 
chiar pe unii membri ai biroului ju
dețean în situația de a face muncă 
de dispecerat î

Creșterea' economicității producției, 
a beneficiilor constituie una din pre
ocupările de seamă ale Comitetului 
județean de partid, ultima acțiune 
mai mare organizată în acest scop, 
împreună cu Ministerul Finanțelor, 
fiind cea care privește descoperirea 
și mobilizarea rezervelor interne, de 
ordin financiar. Bizară și cu totul 
de neînțeles a fost însă intervenția 
unor foruri de resort ! Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini și 
Ministerul Industriei Chimice au 
transmis- indicații scrise sau telefoni
ce conducerilor întreprinderilor din 
subordine, de a nu-și însuși, în tota
litate, concluziile referitoare la re
zervele interne descoperite.

' Greu se decid să acționeze unei*  
ministere și în vederea reactivării 
unor mijloace tehnice. De pildă, Mi
nisterul Minelor, care nu fructifică 
integral posibilitățile de redistri
buire sau transferare a unor utilaje 
și instalații în valoare de aproape 18 
milioane lei.

întreprinderile sectorului minier 
din .județul nostru de mult așteap
tă finalizarea unor studii și cerce
tări efectuate, a căror aplicare poate 
genera mari sporuri de eficiență eco
nomică. La exploatările miniere Să- 
sar și Ilba, bunăoară, s-a experimen
tat cu rezultate bune înlocuirea tra
verselor de lemn cu altele din beton 
armat precomprimat. Dar generaliza
rea acestei soluții nu este posibilă, 
deși de la experimentare au trecut

mal mulți ani, datorită faptului 
că .....
terul 
au ajuns la _
pentru a se introduce în fabri
cație aceste 
1959 au 
vederea recuperării wolframului din 
sterilul de flotație. Zece ani nu au 
fost însă suficient! pentru ca Mi
nisterul Minelor si Ministerul In
dustriei Chimice să le definitiveze ; 
dimpotrivă, s-au dispersat forțele, 
s-a diminuat si spriiinul acordat în
treprinderilor și nici în prezent cer
cetările nu sînt încheiate. La ini
țiativa comitetului iudetean da 
partid, nu de mult s-a organizat o 
consfătuire cu toti factorii care con
tribuie la solutionarea acestei pro
bleme si s-au stabilit o serie ds 
măsuri concrete. Din păcate, une
le măsuri, deși scadente, nu au fost 
aplicate, organele de specialitate re- 
nunțînd cu greu la „tradiția" celor 
zece ani de tergiversări și compro
misuri dăunătoare.

M-am referit la aceste cîteva as
pecte ale colaborării județului cu 
ministerele, nu cu intenția de a a- 
coperi unele neajunsuri ale noastre, 
ale organelor si organizațiilor de 
partid, sau ale comitetelor de di
recție din întreprinderi, ci tocmai 
pentru a releva că în unitățile in
dustriale si pe șantierele maramu
reșene există rezerve nevalorificate, 
care pot fi folosite în scopul creș
terii eficientei economice a între
gii activități. Nici noi nu reușim 
întotdeauna să asigurăm concreti
zarea tuturor măsurilor pe care le 
stabilim. Mai stăruie anumite defi
ciente In organizarea producției si 
a muncii. în utilizarea capacităților 
de producție ; nu sîntem mulțumiți 
cu nivelul coeficientului de utiliza
re a fondului de timp de lucru. Co
misia economică județeană sl-a îm
bunătățit considerabil activitatea 
dar. concomitent cu studiile, anali
zele si acțiunile ne care le între
prinde. trebuie să acorde o aten
ție mai mare sprijinirii organizații
lor de partid si comitetelor de di- 
uectie în aplicarea hotărîrilor și mă
turilor stabilite.

Ar fl inutil să argumentăm că ju
dețul șl ministerele au aceleași săr- 

i.cini si aceleași-interese : Înfăptuirea 
prevederilor planului șl a angaja
mentelor. înlăturarea tuturor ne
ajunsurilor care mai stau în calea 
creșterii eficientei activității econo
mice. Dacă asa stau lucrurile, „se
cretul" rezultatelor superioare con
stă în întărirea conlucrării noastre, 
în reliefarea deschisă și sinceră a 
unor deficiente de stil si metodă. In 
creșterea răspunderii fată de apli
carea indicațiilor conducerii de 
partid si de stat în domeniul eco
nomiei. In dezvoltarea receptivității 
fată de ideile si inițiativele oame
nilor muncii. Nimic nu mal poata 
frîna finalizarea intențiilor, a mă
surilor, a studiilor și analizelor 
cînd se renunță la rutină și promi
siuni lipsite de acoperire, Ia compro
misuri și inconsecvență. Credem că 
și ministerele economice, șl alte or- 

. gane centrale vor Înțelege necesita
tea de a întări sprijinul ce îl acordă 
județului, unităților sale industriale, 
în așa fel îneît colectivele în subordi
ne să-și îndeplinească și depășească 
planul și angajamentele pe acest an, 
să ridice pe noi trepte nivelul ge
neral al activității economice.

Ministerul Minelor și Minis- 
Industriei Construcțiilor nu 

deplinun acord
anul

cercetările în
traverse. în 

început

AL 52-LEA
rrGIRO D'ITALIA"

FRANCEZUL DANGUILLAUME 

CÎȘTIGĂTOR ÎN 

PĂCII"

„CURSA

Cea de-a. 22-a ediție a „Cursei 
Păcii" s-a încheiat cu victoria ci
clistului Jean' Pierre Danguillaume, 
al doilea francez (după Bernard 
Guyot) care își înscrie numele în 
palmaresul prestigioasei întreceri 
cicliste. Danguillaume, produs din 
cele mai fine ale școlii franceze, a 
dovedit o intuiție tactică deosebită 
la care s-au adăugat rezultatele 
decisive, în cele trei etape contra- 
cronometru individual. în vîrstă de 
23 de ani (împliniți chiar la 25 mai), 
Danguillaume. este de profesie func
ționar poștal. A 15-a și ultima etapă 
a „Cursei Păcii", disputată pe ruta 
Leipzig — Berlin (195 km) a fost cîș
tigată de polonezul Blawdzin în 
4h 58’39”. Cicliștii români au sosit cu 
grosul plutonului la interval de cir
ca 3 minute. Clasamentul general : 
1. Danguillaume (Franța) ; 2. Szur-
kowski (Polonia) la 42” ; 3. Gonscho- 
rek (R.D.G.) la 1’58” ; 4. Dimitriev
(U.R.S.S.) Ia 7’35” etc.

Pe echipe a cîștigăt R. D. Ger
mană, urmată de U.R.S.S. șl Polo
nia. Formația României a ocupat 
locul 8.

.. „Turul Italiei" — 
marea cursă cicliști 
care, cel puțin la noi, 
se bucură de un succes 
enorm de public, în
cepută pe malurile la
cului Di Garda, în 
nordul peninsulei — 
și-a consumat ieri cea 
de-a zecea etapă (Po- 
tenza-Campitello Ma- 
tese), efapă-gigant, de 
peste 250 km. Curios 
însă, și totodată ex
trem de dificil pentru 
alergători a fost faptul 
că ultimii zece kilo
metri ai traseului de 
ieri au presupus o es
caladare în toată re
gula ; de la altitudi
nea de 628 m, unde se 
afla borna kilometrică 
240, s-a urcat pieptiș 
pînă la altitudinea de accepta o 
1429 m, ca derabia aici ‘
să aibă loc sprintul 
final propriu zis.

La startul primei 
etape (din cele 24 cîte 
are în total actualul 
„Giro") s-au aliniat 
130 de alergători. Nu
mărul lor acum este 
mat mic cu 5, dar 
cifra abandonurilor 
este destul de mică da
că finem cont că s-au 
parcurs mai bine de 
t 600, din cei peste 
4 000 de kilometri ai 
cursei. In legătură cu 
acest aspect va fi in
teresant de văzut dacă, 
pînă la urmă, vor re
zista sau nu două din 
recordurile sui generis 
ale „Turului Italiei" : 
in 1928, din 298 de a- 
'.ergători au terminat 
cursa 124 („record de

rezistență"), 
din 81 au 
doar 8 („record de a- 
bandonuri").

De astăzi cursa in
tră, cel puțin așa zic 
tehnicienii, intr-o nouă 
fază, cînd duelul din
tre italianul Gimondi 
și belgianul Merckx, 
„stele de primă mă
rime", își va consuma 
epilogul. Am putea

în 1914, 
încheiat-o

CORjESPOJV- 
DEÎVȚA JOIN 

ROMA DE IA 
E. BOMBONI

asemenea 
idee, însă pînă una 
alta figura centrală a 
fost unul din nume
roșii outsaideri: Gian
carlo Polidori, cunos
cut pînă anul trecut 
doar pentru că îm
brăcase tricoul galben, 
o singură zi, în „Turul 
Franței". In acest^ an, 
eliberat de apăsătorul 
complex de inferiori
tate al fiecărui „gre- 
gario" („om de servi
ciu", oricînd gata să-ți 
cedeze șansele în fa
voarea vedetelor ci
clismului profesionist), 
Polidori a putut în 
sfîrșit să-și releve a- 
devăratele sale cali- 

, tăți, luptind efectiv 
singur contra tuturor. 
La capătul fiecărei e- 
tape, acest minunat 
băiat părea că răsuflă

ușurat, păzind că poa
te să-și apere și să-și 
păstreze „tricoul roz", 
de lider. Așa au stat 
lucrurile, în etapele 
zise de „încălzire", re
zervate — după cum 
opinează unii specia
liști — alergătorilor 
neimportanți. Sîmbătă, 
Polidori a Sosit cu 
3 minute după cîștigă
torul de echipă, ți 
Merckx a îmbrăcat 
„tricoul roz", pe ca- 
re-l păstrează și după 
etapa de 
deși s-a 
șaptelea, 
pe un minut și ju
mătate în urma în
vingătorului : un „ne
cunoscut", Carlo Chia- 
ppano. „Duelul giganți- 
lor" s-ar putea totuși 
termina cu eșecul a- 
cestora, pe primul loc 
putîndu-se situa unul 
din outsaideri.

Această sărbătoare 
a sportului italian, 
care se repetă anual 
la trecerea caravanei 
cicliste, a fost marcată * 
de o întîmplare dure
roasă, în localitatea 
Terracina, capătul eta
pei a Vil-a. Lipsa d« 
prevedere a organiza
torilor a dus la pră
bușirea unei tribun» 
improvizate, în car» 
luaseră loc 400 de 
spectatori, deși ea fu
sese prevăzută pentru 
100. Accidentul s-a sol
dat cu moartea unui 
copil și rănirea gravă 
a altor spectatori. Cel 
de-al 52-lea „Giro 
d’Italia" continuă...

duminică, 
clasat al 

Ia aproa-



LOVITURĂ
lift 
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KHARTUM 25 (Agerpres). — In 

Sudan a avut loc duminică o lo
vitură de stat. Guvernul, condus 
de Mohammed Ahmed Mahgoub a 
fost răsturnat, iar puterea a fost 
preluată de Consiliul Comanda
mentului revoluției sudaneze, a- 
nunță postul de radio Omdurman. 
Potrivit primelor știri sosite de la 
Khartum, lovitura de stat s-â pro
dus fără incidente.

îndată după răsturnarea guver
nului prezidat de Mahgoub, Consi
liul a format un nou cabinet al 
cărui premier și ministru de ex
terne este Abubakr Awadallah, 
președinte al înaltei Curți de jus
tiție. Noul cabinet de la Khartum, 
menționează corespondentul agen
ției U.P.I., este alcătuit din militari 
și civili. Posturile cheie : portofoliul 
apărării și cel al afacerilor interne 
au fost atribuite colonelului 
Gaafar Mohamed el Moneiri și 
respectiv maiorului Larouk Osman 
Abdallah.

Primul decret al noului guvern 
sudanez, dat publicității de postul 
de radio citat, anunță suspendarea 
temporară a constituției și a tutu
ror organizațiilor politice. Toate 
băncile din țară au fost închise 
pentru două zile, iar orice mitin
guri și publicații cu caracter po
litic au fost interzise. Pe plan ex
tern noile oficialități sudaneze s-au 
pronunțat .pentru strîngerea legă
turilor dintre Sudan și celelalte 
țări ale lumii arabe.

CIPRU»

Președintele Makarios
9

se pronunță pentru 
o soluție democratică

In conflictul dintre 
cele două comunități

NICOSIA 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, a recomandat într-un 
discurs rostit duminică la Nicosia, 
intensificarea eforturilor pentru 
găsirea unei soluții democratice în 
conflictul care opune comunitățile 
greacă și turcă din insulă. El a 
subliniat faptul că ciprioții greci 
nu intenționează să priveze comu
nitatea turcă de drepturile sale po
litice și în general de libertățile de 
care se bucură grecii din Cipru. 
„Dimpotrivă, a spus el, sîntem gata 
să acordăm comunității turce anu
mite privilegii, care să nu afecteze 
însă securitatea necesară unității 
statului și viitorului Ciprului". 
După cum se știe, a continuat Ma
karios, în cursul tratativelor dintre 
cele două comunități, au apărut 
diverse dificultăți care necesită in
tensificarea eforturilor pentru so
luționarea democratică a probleme
lor. Președintele Ciprului a decla
rat în încheiere că o soluție per
manentă și stabilă a acestei pro
bleme trebuie să se bazeze pe prin
cipiile democratice recunoscute de 
dreptul internațional.

(Urmare din pag. I)

multe războaie, Inclusiv cele împo
triva popoarelor coreean și vietna
mez și în operațiuni militare în Ma- 
layezia, deoarece întărirea pozițiilor 
capitalului străin face ca hotărîrile 
pe plan politic să fie luate tot mai 
puțin la Canberra, sediul parlamen- 

' tului național, și mai mult la Wa
shington sau Londra.

Incontestabil, o asemenea situație 
are implicații profund negative pen
tru Australia, în ciuda progreselor 
făcute de ea pe tărîm economic, in
dustrial și agricol. Este știut că în 
Australia s-au înregistrat mari pro
fituri de pe urma preturilor ridica
te la care s-au vîndut pe piața mon
dială lîna, griul, carnea, zahărul și 
alte produse ale economiei sale na
ționale. Avantajele decurgînd de 
aici s-au răsfrînt într-o oarecare 

'măsură șl asupra populației în ge
neral. Astfel, cu excepția unor peri
oade foarte scurte, în Australia 
practic, nu a existat șomaj de la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial. Mai mult, a existat o 
lipsă continuă de mînă de lucru, așa 
încît guvernul a fost nevoit să adu
că în țară două milioane de imi
granți, în special din Europa de sud. 
Nu e mai puțin adevărat că majo
ritatea muncitorilor ieșit! la pensie 
se descurcă din ce în ce mai greu 
cu alocația ce o primesc, mai ales 
din cauza creșterii continue a chi
riilor, a preturilor la alimente, îm
brăcăminte, transport etc.

Este, de asemenea, adevărat că 
100 000 de aborigeni, care locuiesc 
în teritoriile din nord ' și care au 
primit numai de curînd dreptul de 
vot, cîștigă extrem de puțin, mult 
mai puțin decît muncitorii albi din 
sud. Există și alte pături ale popu
lației — în special cei eliminați din 
sfera producției ca urmare a mo
dernizării industriei, precum și fer
mieri care au pămînt mai puțin fertil 
— al căror nivel de trai scade mereu. 
Dar, în general, salariații austra
lieni care reprezintă 75—80 la sută 
din populație și care trăiesc în ma
joritate în orașe mari (numai 17 la 
sută din populație trăiește în loca
lități cu mai puțin de 1 000 de lo-

Japonia : Mii de locuitori ai insulei Okinawa au participat zilele trecute la 
marșul „Pentru întoarcerea la jara-mamâ’

VIETNAMUL DE SUD

LUPTE GRELE 1N APROPIERE 
DE ORAȘUL HUE

SAIGON 25 (Agerpres). — Valea 
A Shau, regiune situată la apro
ximativ 50 de kilometri de orașul 
Hue, continuă să fie teatrul unor 
lupte grele între forțele patriotice, 
estimate de conșandamentul ame

ALGERIA«

Desemnarea noilor 
membri ai Adunărilor 

populare departamentale
ALGER 25. —- Corespondentul' 

Agerpres, C. Benga, transmite: 
Duminici, aproximativ 6 milioane 
de alegători algerieni s-au prezen
tat în fața urnelor pentru desem
narea noilor membri ai Adunărilor 
populare departamentale. Con
form unei hotărîri a Consiliului de 
Miniștri, sancționată de președin
tele Houari Boumedienne, aceste 
adunări urmează să se ocupe și să 
răspundă de principalele probleme 
de ordin economic, financiar, cul
tural și chiar politic în colectivită
țile teritoriale ale wilayetelor (de
partamente algeriene).

rican Ia circa 6 000 de oameni, și 
unități americane și sud-vietna- 
meze, numărînd 10 000 de militari. 
Deși se afirmă că forțele ameri
cano—sud-vietnameze controlează 
toată valea A Shau, comunicatele 
militare recunosc că principale po
ziții ale acestora, situate pe înăl
țimi deluroase, trebuie să fie a- 
provizionate pe calea aerului dato
rită faptului că sînt încercuite sau 
au drumurile de acces blocate de 
patrioți. Singurul rezultat cert îl 
constituie ocuparea colinei 937 după 
violente lupte. Ele s-au soldait 
însă cu pierderi grele, încît a- 
ceastă operație a stîmit în rîndul 
cercurilor politice și opiniei pu
blice americane vii reacții. Se
natorul Edward Kennedy a con
damnat în termeni aspri sacrifica
rea tinerilor americani pentru or
goliul militar.

SAIGON 25 (Agerpres). — Un 
puternic incendiu a izbucnit du
minică pe vasul .,U.S.S.-King“, 
una din navele flotei a șaptea 
americane care naviga în Gol
ful Tonkin. Incendiul a fost 
stins după o oră și jumătate. 
Potrivit declarațiilor unul pur
tător de cuvînț american, in
cendiul a provocat navei avarii 
serioase. Patru membri ai echi
pajului și-au pierdut viața.

'e

Departamentul de Stat 
al S.U.S. a anunțat sîmbătâ 
că va retrage misiunile mi
litare terestră, navală și aeriană de 
la Lima și a anulat vizita guvernato
rului Nelson Rockefeller în Peru, ca 
urmare a cererii în acest sens a gu
vernului peruvian.

In urma confruntărilor 
Violente dintre partizanii Partidu
lui unit al independenței naționale al 
președintelui Kaunda și suporteri ai 
celui de opoziție — Congresul națio
nal african, condus de Harry Nku- 
moula, autoritățile zambiene au luat 
o serie de măsuri restrictive. In cartie
rele periferice ale capitalei au fost im
puse restricții de circulație.

Ministrul forțelor armate 
ale Republicii Dominicane, 
generalul Enrique Perez Perez, a anun
țat că „trupele dominicane au fost 
mobilizate pentru menținerea secu
rității frontierelor", ca urmare a știri
lor privind izbucnirea unei rebeliuni 
armate în Haiti împotriva regimului 
Franțois Duvalier. Potrivit știrilor care 
continuă să sosească la. Santo Domingo 
din Port-au-Prince, capitala haitiană se 
află sub stare de asediu. Palatul pre
zidențial al lui Duvalier este înconju
rat de tancuri, în timp ce continuă 
arestările în rîndurile oponenților ac
tualului regim.

Pentru a doua zi conse
cutiv, fr*  ma* mu^e orașe venezue- 
lene continuă ciocnirile între poliție și 
studenți, care manifestează cerînd gu
vernului promovarea unei politici rațio
nale față de necesitățile învățămîntu- 
lui. Situația creată în urma tulburări
lor studențești va face obiectul unei 
dezbateri în cabinetul de miniștri.

Organizația Unității Afri
cane a cerut Marii Britanii 
să înlăture regimul rasist al lui Ian 
Smith din Rhodesia. Intr-o declarație 
dată publicității, O.U.A. condamnă in
tenția primului ministru rhodesian de 
a impune politica de apartheid ma
jorității africane din Rhodesia.

Duminică, In Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia s-a sărbătorit Ziua tineretului. Cu acest Prilei 
în întreaga țară au avut loc mari festivități. O ștafetă a tineretului purtată 
de zeci de mii de tineri, care a străbătut toate republicile și provinciile,y 
a fost predată duminică seara președintelui Iosip Broz Tito, împreună cu 
felicitările și urările de sănătate adresate de popoarele iugoslave, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 77 de ani.

Reprezentantul Statelor 
Unite în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare, 
Adrian S. Fisher, a declarat sîmbătă 
ziariștilor, la plecarea sa spre Washing
ton, că speră ca în cadrul viitoarei se
siuni a Comitetului, care se va des
chide la 3 iulie, să fie făcute progrese 
importante în vederea încheierii unui 
acord internațional privind denuclea- 
rizarea și demilitarizarea teritoriului 
submarin.

Forțele Pathet Lao au d°- 
borît un alt avion american în sectorul 
Sam Thong din provincia Xieng Kuang 
— anunță agenția Khaosan Pathet Lao. 
Pînă In prezent — menționează aceeași 
agenție — forțele aeriene ale S.U.A. 
au pierdut în Laos 1129 avioane.

Ministrul de externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart, 
face o vizită la Teheran, între 25 și 
29 mai. Vizita lui Stewart are un du
blu scop. Mai întîi, el va participa la 
lucrările sesiunii Consiliului Ministe
rial al CENTO, după care va avea o 
serie de întrevederi cu membrii gu
vernului iranian în probleme privitoare 
la retragerea trupelor engleze din Gol
ful Persic pînă la sfîrșitul anului 1971.

Recuperarea din apele 
oceanului * unor rămă?ito de 
epavă nu mai pune nici o în
doială că avionul gigant „Hercules 
C-130", dispărut joi de la baza ame
ricană „Emprunte" din localitatea bri
tanică Mildenhall-Suffolk, s-a prăbușit 
în Canalul Mînecii, la nord de Insula 
Aurigny. Printre aceste mărturii mate
riale, culese de elicopterele trimise în 
cercetare de „Royal Air Force", se 
află o barcă pneumatică purtând nu
mărul de înmatriculare al avionului.

Ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, a părăsit du
minică Washingtonul, îndreptîndu-se 
spre Bruxelles, unde va participa la 
28 mai la reuniunea miniștrilor apărării 
ai țărilor membre ale N.A.T.O. A 
doua etapă a turneului său de o săp- 
tămînă în Europa va fi Londra, unde 
va luă parte în zilele de 29 și 30 mai 
la lucrările grupului de planificare 
nucleară al N.A.T.O. La plecarea din 
Washington, Laird a declarat că cele 
două reuniuni „sînt în conformitate 
cu politica președintelui Nixon de con
sultări complete între membrii 
N.A.T.O.".

400 de persoane și-au 
pierdut viața ÎQ dlstrictui indian 
Guntur, în urma ciclonului și a inun
dațiilor catastrofale care s-au abătut 
săptămîna trecută asupra întregii re
giuni de coastă a statului Andrah- 
Pradesh.

Dominată de o vreme capri
cioasă, capitala Austriei este cu
prinsă, din nou, de febra marii 
șl tradiționalei competiții artis
tice „Săptămînile festive vie- 
neze“. Deschiderea oficială a a- 
vut loc în prezenta președintelui 
Austriei, Franz Jonas, și a altor 
personalități oficiale și ale vie
ții artistice. Printr-un efort de 
imaginație și organizare, ediția 
de anul acesta oferă un bogat 
program de manifestări susți
nute de reputate ansambluri din 
Austria și de peste hotare.

Săptămînile festive 1969 se în
scriu sub semnul jubileului a 
100 de ani al Operei vieneze. A- 
ceastă memorabilă aniversare a 
sugerat organizatorilor ideea de 
a include în program un festival 
internațional de balet la care 
participă 12 ansambluri: din 
Austria, Cehoslovacia, U.R.S.S., 
România, Anglia, Olanda, Sta
tele Unite, R. D. Germană.

După o internare de pa
tru luni d*na Lynne Varney s-a 
reîntors vineri acasă și a declarat că 
se simte „minunat". Acum trei luni 
ea suferea de cancer la ficat și se pă
rea că boala ei este incurabilă. Dar 
la 18 februarie i s-a transplantat ficatul 
unui bărbat în vîrstă de 57 de ani, 
iar starea ei a continuat să se îmbu
nătățească. ■

Duminică dimineața a părăsit portul marocan Safi ambarcațiunea da 
papirus „Ra”, condusă de antropologul norvegian Thor Heyerdahl, tndrep- 
tîndu-se spre coastele Americii Centrale. Heyerdahl va încerca să dove
dească că vechii egipteni au reușit, In timpul faraonilor, să traverseze 
Atlanticul cu ajutorul unor astfel de ambarcațiuni. In fotografie : ambarca
țiunea „Ra”.

Sîmbătă după-amiază, cei 
trei pasageri ai navei cos
mice „Apollo-10, înscrisă 
pe traiectoria Lună — Pă
mînt — au oferit telespec
tatorilor o emisiune în cu
lori în cadrul căreia, — 
pentru prima oară în cursui 
acestui zbor — au fost pre
zentate succesiv imagini ale 
Pămîntului și Lunii. Peste 
cîteva ore a fost trans
misă o altă emisiune, de 
data aceasta „la domici
liu". Cosmonauții au ară
tat cum poate decurge „o 
seară distractivă" în Cos
mos. In interiorul cabinei 
pluteau felurite obiecte : 
aparate de fotografiat, 
lămpi de buzunar, creioane 
etc. In starea de impon
derabilitate, lucrurile și oa
menii se deplasau deopotri
vă lent, onctuos în toate 
direcțiile. Glumind, mulțu
miți și veseli, cei trei cos- 
monauți au demonstrat că 
pot sta în orice poziție, 
fără, nici o dificultate. 
Young nu a ezitat chiar să 
se prezinte telespectatorilor- 
cu capul în jos. Un ade-

DUPĂ 0 REPETIȚIE GENERALĂ A DEBARCĂRII PE LUNĂ

AZI ' AMERIZEAZĂ
„APOLLO-10

• „SEARĂ DISTRACTIVĂ» IN COSMOS • CREIERII ELECTRONICI 
AU STABILIT ORA EXACTĂ A SOSIRII PE TERRA ȘI AU PREZUMAT UN NOU 
RECORD L7 '
„APOLLO-11'
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vărat spectacol coregrafic.
Duminică la ora 13,00 (ora 

Bucureștiului) cei trei as- 
tronauți s-au trezit după 
un somn binemeritat de 
peste șapte ore, anunțînd 
că sînt pe recepție prin- 
tr-o cunoscută melodie — 
„Vino să zbori cu mine" — 
interpretată de Frank Si
natra. Cernan, cu o voce 
sobră-, de crainic de radio,

a anunțat starea vremii. 
„Pe aici e un timp splen
did. Cei care mai sînteți 
încă în, pat, vă rog să vă 
sculați. Haideți, e tîr- 
ziu Buna dispoziție dom
nește la bordul navei. Tho
mas Stafford, conducătorul 
echipajului, a transmis 
centrului de la Houston : 
„Nu ne dorim altceva, cînd 
vom ajunge pe port-avio-

ECHIPAJULUI NAVEI

nul „Princeton", decît să 
facem un duș..."

Ca și pe Pămînt, pasa
gerii navei spațiale „A- 
pollo-10“ au avut dumi
nică zi de odihnă. Echipa
jul a semnalat, printre al
tele, o ușoară creștere a 
gradului de radioactivitate 
la bordul cabinei, dar — a 
precizat John young — 
„nu mai mare decît este

necesar pentru a efectua 
o radiografie dentară".

Ca urmare a stabilirii pu
terii propulsiei care a pla
sat nava pe traiectoria sa 
spre Terra, calculatoarele 
electronice de la centrul 
spațial din Houston au 
fost în măsură să sta
bilească momentul exact 
al amerizării în Ocea
nul Pacific: luni, ora 
16,51 G.M.T. adică ora 18,51 
ora Bucureștiului. Echipa
jul navei „Apollo-10“ va 
realiza luni cea mai rapi
dă viteză din lume, cînd 
își va face intrarea în 
atmosfera terestră : 39 850 
km pe oră. Această viteză, 
s-a precizat la Houston, va 
fi atinsă în minutele care 
vor preceda amerizarea.

Duminică, tn vreme ce 
„Apollo-10“ străbatea tării
le albastre ale văzduhului 
in drumul său către Pă
mînt' Edwin Aldrin, Neil 
Armstrong și Michael Col
lins, echipajul lui „Apollo- 
11“, au făcut o repetiție ge
nerală a reîntoarcerii lor pe 
Terra.
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cuitorl), l-au silit pe patroni, în 
urma unei lupte susținute, să le 
plătească .salarii care le asigură un 
nivel de trai relativ ridicat. Firește, 
aceasta se datorește nu bunăvoinței 
patronilor, ci faptului că s-au or
ganizat în sindicate puternice, care 
adeseori au avut de dus o luptă a- 
cerbă pentru interesele vitale ale 
clasei muncitoare. Astfel, anul tre
cut, în industria australiană a avut 
loc o puternică mișcare grevistă, iar 
acest fenomen se menține și în 1969.

dezamăgit deseori pe muncitorii 
care le-au dat votul»spre a-i repre
zenta în parlament, colaborînd cu 
patronii împotriva intereselor celor 
ce muncesc.

Din cauza cooperării dintre aripa 
dreaptă a partidului laburist și pa
troni, în cadrul sindicatelor și chiar 
al unor grupări din acest partid a 
crescut nemulțumirea, astfel încît 
în prezent s-a conturat o aripă de 
stînga a partidului laburist, care 
este sprijinită de tot mai multi mun

tar, el și-a manifestat sprijinul pen
tru lupta de eliberare națională a 
popoarelor subjugate de pretutin
deni, s-a opus războiului de agre
siune din Vietnam încă de la în 
ceputul acestuia și a fost forța cea 
mai înaintată din Australia care a 
chemat la retragerea tuturor trupe
lor străine din Vietnamul de sud. 
în ultimii ani, posibilitățile unei 
acțiuni unite antiimperialiste de 
mai mare amploare au devenit mai 
favorabile datorită creșterii resenti

Stingă australiană activizează 
mișcarea antiimperialistă

Aceasta, cu toate că sindicatele care 
Inițiază asemenea acțiuni, sînt obli
gate uneori să plătească amenzi, 
care se ridică la milioane de dolari.

Rezultatele ar fi fost și mai bune 
dacă ar fi fost anihilată influența ele
mentelor de dreapta, care domină 
majoritatea sindicatelor din tară și 
care au cuvînt decisiv în probleme 
de salarizare și de „disciplină a 
muncii". Trebuie spus că în mișca
rea muncitorească din Australia, da
torită anumitor condiții specifice, au 
predominat adesea idei oportuniste 
de dreapta, iar sindicatele și-au dat 
sprijinul politic mai ales partidului 
laburist, care, deși în programele 
sale afirmă necesitatea unor trans
formări socialiste, în realitate ac
ționează potrivit voinței unor lideri 
de dreapta. Acești lideri au

citori șl fermieri săraci. Tocmai cu 
această aripă, care se opune ele
mentelor de dreapta în multe pro
bleme interne și internaționale, 
partidul comunist caută să dezvolte 
cooperarea și, într-un șir de cazuri, 
a reușit să realizeze unitatea de ac
țiune. Comuniștii caută să dezvolte 
colaborarea și cu fermierii săraci, 
cu aborigenii' care doresc să obțină 
pămînt, cu tineretul și intelectuali
tatea care sînt nemulțumite de mul
te aspecte ale orînduirii sociale și cu 
alte pături care se opun politicii 
monopoliste, în special implicării 
tării în războaie agresive pentru in
terese străine.

Partidul comunist din Australia 
apără astfel interesele vitale ale tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii australieni. Credincios prin
cipiilor internaționalismului prole

mentelor opiniei publice fată de ac
ceptarea de către guvern a politicii 
agresive a S.U.A. în Asia de sud- 
est. Totodată s-au creat condiții fa
vorabile pentru Intensificarea luptei 
împotriva monopolurilor, fapt re
levat de Partidul Comunist la cel 
de-al XX-lea Congres al său, tinut 
în 1967. Congresul a elaborat o po
litică de căutare de noi căi în vede
rea unirii forțelor antiimperialiste 
australiene șl realizării unor coaliții 
cu forțele de stînga, pe o scară mult 
mai largă decît s-a făcut pînă a- 
tunci în Australia. In acest sens, în 
ultimii doi ani, partidul a căutat să 
lărgească căile de cooperare cu di
ferite grupuri ale populației orga
nized dezbateri și acțiuni comune, 
în special în cadrul sindicatelor șl 
organizațiilor de luptă pentru pace.

Aceste acțiuni au făcut posibilă

convocarea la Sidney a unei confe
rințe de acțiune comună a stîngii, 
la care au participat 800 de repre
zentanți ai diferitelor grupări inte
resate din Australia. Printre partici
pant erau muncitori aleși la locul 
de muncă, conducători ai sindicate
lor, student!, intelectuali și repre
zentant! ai unor tendințe și grupări 
din sînul mișcării laburiste. Schim
bul larg de opinii — acesta a fost 
scopul conferinței — a fost salutat 
ca o acțiune menită să deschidă ca
lea unor viitoare contacte ce pot 
duce la înțelegeri cu privire la anu
mite linii de acțiune, pe cea mai 
largă platformă posibilă. într-un ar
ticol recent' scris pentru ziarul 
„Tribune", organul central al Parti
dului Comunist din Australia, tova
rășul Laurie Aarons, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Aus
tralia, arăta că nu sînt greu de 
descifrat motivele succesului acestei 
conferințe. Remarcînd că în ultimii 
ani curentul dș stînga a crescut, 
fiind stimulat de acțiunile împotriva 
războiului din Vietnam, el a subli
niat că acțiunile muncitorești, care 
dobîndesc o intensitate tot mai mare 
pe măsură ce 11 se alătură alte pă
turi de oameni ai muncii, creează 
noi perspective de luptă în viitor. 
Astfel, se poate spune că la aceas
tă conferință a grupărilor de.'Stînga 
s-a pus o solidă piatră de temelie 
pentru formarea unei puternice miș
cări de stînga, ceea ce va ajuta ca 
sutele de mii de australieni, în spe
cial tineri, care sînt gata să spri
jine o asemenea mișcare, conformă 
cu propriile lor interese, să 1 se ală
ture.

Preocupîndu-se de crearea unei 
mari mișcări de masă în Australia, 
partidul comunist nu neglijează sar
cinile care îi revin în direcția întă
ririi unității mișcării comuniste in
ternaționale și a creșterii forțelor 
progresiste și antiimperialiste de 
pretutindeni. în acest spirit, comu
niștii din Australia urmăresc cu in
teres marile realizări obținute în 
construirea socialismului în Româ
nia și sînt încredințați că aceste rea
lizări vor fi dezvoltate prin noi suc
cese în viitor.

WW ÎNALT MAGISTRAT

mccarthiste 
amintire, a- 
că atacurile 
judecătoru-

Curții
S.U.A. 

pentru că

NOTE

Un cai de scandal 
a ocupat spatii larai 
în presa americană. Și 
nu la cronica mon
denă. ci pe locuri re
zervate unor probleme 
politice centrale, 
ceasta pentru 
vorba de un 
naj de vază, 
din cei nouă 
lepți» care in 
americanilor 
nează integritatea" — 
cum s-a exprimat 
ziarul francez „Le 
Monde". El se nu
mește Abe Fortas și 
oină de curînd a fost 
judecător 
Supreme 
A fost, ___ _
săptămîna trecută și-a 

. prezentat demisia. De 
ce 7

Cu puține zile în 
urmă, revista ameri
cană LIFE l-a învi
nuit că. în ianuarie 
1966, la cîteva luni 
după numirea sa în 
înalta magistratură, a 
acceptat un cec de 
20 000 de dolari din 
partea unui aface
rist, acum închis pen
tru combinații du
bioase de bursă. 
Suma ar fi reprezen
tat onorariul pentru 
asistentă judiciară a-

.. A- 
că este 
perso- 
„unul 
«înțe- 

i ochii 
' încăr
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caz, 
la 

as- 
mo- 
col- 
mo-

cordată în calitate de 
avocat. Ea a fost însă 
încasată după 'ce For
tas a devenit judecă
tor, încălcîndu-se ast
fel normele legale re
feritoare la probitatea 
magistralilor. Ulterior 
după 11 luni de la 
încasare, Fortas ar 
fi rambursat cecul, 
întrebarea care s-a 
pus acum este ur
mătoarea : de ce LIFE 
a dezgropat acest 
asupra căruia, 
timpul său. s-a 
temut, dintr-un 
tiv sau altul, 
bul uitării ? Ce
biluri au determi
nat acum dezlănțui
rea unei aprige cam
panii împotriva lui 
Fortas 7 Inlăturîndu-se 
ipoteza că ele ar fi 
doar de națura „eticii 
profesionale", se caută 
mobilurile de ordin 
politic. Unii pun 
campania pe seama 
unei răfuieli între cele 
două partide de gu- 
vemămînt. In legă
tură cu aceasta se a- 
mintește că Fortas a 
fost numit în funcția 
de judecător la Curtea 
Supremă de președin
tele precedent si că, 
numai din cauza unei 
opoziții publice, nu

i s-a încredințat a- 
nul trecut funcția de 
președinte al celei 
mai mari Instate 
judecătorești .din 
S.U.A. Totodată -se 
relevă că Fort-.j ar 
fi avut, sub trecuta 
administrație, rolul de 
consilier secret si de 
„eminentă cenușie" la 
Casa Albă. Intre al
tele. lui i-ar fi apar
ținut ideea de a crea 
Comisia Warren, care 
a întocmit controver
satul raport în pro
blema asasinatului de 
la Dallas.

Alții, amintind că 
Fortas a luat apăra
rea unor elemente 
progresiste pe timpul 
perioadei 
de tristă 
preciază 
împotriva 
lui exprimă o încer
care de a anihila in
fluența unor magistrați 
de tendințe mai libe
rale din cadrul Curții 
Supreme.

Oricare 
bilurile 
cert este 
fost pus 
de a-si prezenta 
misia. Și că ea a 
acceptată fără 
tîrziere.

I'

ur-Spinola. gu
și comun-

NĂFRAMA ALBĂ"
• CE ACOPERĂ

ar fi mo- 
campaniei. 

că Fortas d 
tn situația 

de- 
fost 
tn-

Antonio 
vernator 
dant al forțelor . ar
mate portugheze în 
Guineea asa-zis „por
tugheză", a anunțat 
recent că dorește să 
„restabilească pacea" 
pe acest mult încer
cat pămînt african. Să 
fi înțeles oare colo
nialiștii că era asu
pririi și exploatării 
altor popoare apune 
definitiv, iar mai. cu
rînd sau mai tîrztu 
sistemul de robie im
plantat în inima Afri
cii va fi iremediabil 
lichidat 7 Sau poate 
că Portugalia, slă
bită de pe urma în
delungatelor si costi
sitoarelor sale răz
boaie colonialiste, va

încerca — să zicem cu 
titlu de experiență — 
să părăsească măcar 
unul din ..teritoriile de 
veste mări" unde și 
așa armata de 30 000 
soldați. retrasă în 
centre urbane puter
nic fortificate, se afli 
practic asediată de 
patriota guineezi 7

Nicidecum. Colonia
liștii portughezi vă
desc, dimpotrivă, că 
vor cu orice preț tă-și 
mențină vechile privi
legii în această zonă 
a continentului afri
can. Numai că, întru- 
cît vechile metode de 
dominație si represiu
ne s-au dovedit inefica
ce. ei recurg acum la 
o tactică ce se vrea 
nouă. Anume — așa 
cum arată pregătirile

care ss fac — ei 
măresc să înjghebeze 
o „armată africană", 
ai cărei soldați ar 
primi misiunea de a-i 
reprima pe propriii 
lor compatrioți. Evi
dent, aceste ..unități 
africane" ar urma să 
fie comandate si îm
pinse de la spate de 
ofițerii armatei colo
nialiste. Război fra
tricid tn numele ace
lorași interese ale co
lonialismului — aces
ta este scopul urmă
rit prin asa-numitul 

...plan de pacificare" a- 
nunțat de Spinola. Nu 
este greu de ghicii 
cum va primi Guineea 
luptătoare ..năframa 
albă" fluturată de Li
sabona...
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