
Organ al Comitetului Central al P.M.R

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA »
693

eit întrecere Ia prășitul porumbului

Anul XXXII Hr 5891 Luni 13 mai 1963 4 PAGINI — 20 BANI

Planul — îndeplinit exemplar
la toti indicii !

->

Uzina de tablă subțire din Galați. In fotografie, una 
din cajele automate.

Crește productivitatea muncii
CÎMPINA (coresp. „Scînteii“). — La turnătoria Uzinei 

mecanice din Cîmpina s-a introdus anul acesta folosirea 
amestecurilor de formare cu bentonită și s-a extins turnarea 
în forme întărite cu bioxid de carbon. Forjarea în matrițe 
s-a extins anul acesta la 52 la sută din volumul pieselor 
forjate. în secțiile mecanice a crescut gradul de echipare a 
mașinilor-unelte cu scule, dispozitive și verificatoare.

Prin perfecționarea tehnologiei de fabricație și extinderea 
mètodelor avansate de lucru, în primele 4 luni ale anului 
productivitatea muncii a crescut în uzină cu 14,2 la sută 
față de perioada corespunzătoare a anului trecut. în același 
timp, s-au obținut beneficii peste plan în valoare de 280 000 
lei și mai bine de 800 000 lei economii suplimentare la 
prețul de cost.

Economii peste plan
Minele aparținînd trustului „Ardealul" au fost dotate re

cent cu noi utilaje miniere de înaltă productivitate. Gradul 
de mecanizare a lucrărilor este aproape dublu față de 1955. 
Aceste măsuri au dus la creșterea producției, îmbunătă
țirea calității și reducerea prețului de cost al produselor. 
De la începutul anului și pînă acum, exploatările din re
giunea Crișana au livrat peste prevederi mai mult de 11 000 
de tone de cărbune, 34 de tone de bitum și aproape 3 500 
tone de nisip bituminös. Economiile realizate prin reduce
rea cheltuielilor de producție se ridică la peste 
1 600 000 lei.

Ritm susținut de lucru
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — In cursul acestui an, munci

torii, tehnicienii și inginerii întreprinderii nr. 1 construcții 
din Iași vor preda „la cheie“ peste 1700 apartamente, 4 
cămine studențești și o cantină cu peste 1 000 de locuri, 
precum și alte construcții. în prezent, constructorii exe
cută într-un ritm susținut ultimele lucrări de finisaj la blocu
rile B 13, B 15 și A 6 din cartierul Avram Iancu-Broșteni, 
la cele peste 600 de apartamente din cartierul Dimitrie 
Cantemir ce urmează să fie date în folosință pînă la sfîrși- 

țul trimestrului II, ca și la căminele studențești.

Pe poarta uzinei,
numai laminate de bună calitate

în majoritatea gospodăriilor de stat 
și gospodăriilor colective din regiunea 
Crișana, culturile prășitoare au răsărit 
și se dezvoltă repede. îndrumați de 
conducerile gospodăriilor și de specia
liști, colectiviștii și mecanizatorii execu
tă acum lucrările de întreținere.

Pe tarlalele gospodăriei de stat din 
Inand l-am întîlnit pe tov. Alexandru 
Tirta, inginerul șef al gospodăriei, și pe 
inginerul mecanic Florian Drimbe dînd 
îndrumări mecanizatorilor cum să exe
cute lucrările. Gospodăria noastră — 
ne-a spus inginerul șef — a semănat 
1 485 ha cu porumb pentru boabe și 
100 ha porumb pentru siloz. Acum, 
principala grijă a întregului nostru co
lectiv este efectuarea lucrărilor de în
treținere la timp și în bune condiții a- 
grotehnice.

în brigada de cîmp condusă de bri
gadierul Aron Bulzan se întrec la pră
șitul porumbului, trei tractoriști vred
nici : Gheorghe Șușman, Alexandru Ma
tei și Gheorghe Gherman. Obiectivul 
principal al întrecerii mecanizatorilor 
este executarea de lucrări de cea mai 
bună calitate. Tractoarele lor înaintează 
în lan cu viteză mică pentru ca plan
tele să nu fie acoperite cu pămînt. 
Pînă duminică seara fruntaș la lucrările 
de întreținere a porumbului din această 
brigadă era tractoristul Gheorghe Șuș
man, care prășise 60 ha. în total s-a 
executat aici prima prașilă la porumb 
pe 151 ha din cele 445 ha çîte are bri
gada.

După cum ne-a informat brigadierul 
Aron Bulzan, fiecare tractorist răspun
de de parcela încredințată pînă la re
coltare. în urma ploilor căzute în ultima 
vreme, pe unele suprafețe se formase 
o crustă care împiedica dezvoltarea 
plantelor. Mecanizatorii au executat o 
lucrare cu. sapa rotativă. In schimb, pe
terenurile mai joase s-a trecut direct la H. GROSU 
prășitul mecanic al porumbului. De coresp. „Scînteii”

azi aici se va lucra la prășit cu 5'trae- 
toare.

Rezultate bune la prășit obțin și bri
găzile a Il-a și a IlI-a. La brigada a IlI-a 
de cîmp, pe tarlaua denumită Lunca I, 
unde porumbul s-a dezvoltat mai repe
de, începe azi prășitul manual.

Am poposit și printre colectiviștii din 
Mădăraș. Aici parcă întreg satul a ieșit 
la prășit. Sute de colectiviști execută 
prășitul și răritul așa cum scrie la carte. 
După cum ne-a informat președintele 
gospodăriei, tov. Teodor Maghiar, Erou 
al Muncii Socialis
te, colectiviștii au 
terminat prima pra- 
șilă pe cele 95 ha 
cultivate cu sfeclă 
de zahăr și prașila 
a doua și răritul pe 
65 ha, precum și 
prima prașilă pe 60 
ha din cele 120 ha 
cultivate cu floarea- 
soarelui. De aseme
nea, ei au început 
și prima coasă la 
lucernă.

Fruntași la între
ținerea culturilor 
sînt colectiviștii Tra
ian Bondar, Maria 
Berindan, Gaftea 
Teoran, Maxim Au
rel, Mihai Vereș, 
Gheorghe Chiș. Co
lectiviștii din Mă
dăraș sînt hotărî) i 
să execute la timp 
și la un înalt nivel 
agrotehnic toate lu
crările de întreți
nere a culturilor 
pentru a obține pro
ducții cît mai mari 
la hectar.

Fruntași la semănatul orezului- ...
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■ In aceste zile în regiunea Galați se 
lucrează de zor la pregătirea terenului 
și la semănatul orezului. Pînă acum au 
fost sejnănate 533 de hectare din cele 
1860 hectare planificate pentru aceas
tă cultură. Fruntașe la semănat sînt 
G.A.C. Vișani, Jirlău, Găiseanca din 
raionul Făurei, precum și gospodăriile 
de stat Bertești, Gropeni și Romanu.

Membrii gospodăriei colective din co
muna Independența, raionul Galați, au

Excursii la sfîrșit de săptămînâ

.................- -

pregătit din vreme terenul, l-au nivelat 
și au împrăștiat îngrășămintele chimice 
odată cu executarea arăturii. Acum, pe 
tarlaua de pe malul Șiretului colectiviș
tii din brigăzile conduse de Traian 
Enache, Ion Gavrilă și Gheorghe Ba
nca seamănă de zor orezul. Dato
rită unei bune organizări a muncii, 
colectiviștii de aici au semănat într-o 
singură zi 20 de hectare cu orez din 
cele 50 planificate. Colectiviștii din co
muna Latinii uu amenajat la vreme cele 
60 de hectare prevăzute pentru cultu
ra orezului și au început însămînțatuL
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CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). —De 
cîteva zile, unitățile agricole socia
liste cultivatoare de orez din re
giunea Oltenia au început semă
natul. Sub îndrumarea specialiștilor, lu
crările pregătitoare în vederea semăna
tului s-au făcut din timp. Lucrări de a- 
menajare în vederea extinderii culturii 
orezului au fost efectuate pe o supra
față de 214 ha. Pe alte 465 ha s-au fă
cut diferite lucrări de reamenajare a te
renului. Pînă acum au fost semănate cu 
orez peste 520 ha. Pentru alte 360 ha, 
care urmează să fie semănate cu orez, 
s-a pregătit materialul săditor în răsad
nițe. Efectuînd la timp toate lucrările ' 
pregătitoare, colectiviștii din Izbicerii și 
Tia Mare, raionul Corabia, au însămîri- 
țat întreaga suprafață prevăzută. Frun
tașe la semănatul orezului sînt și G.A.C. 
Bîrza, raionul Segarcea, Mîrșani, raionul 
Caracal și altele.

La G.A.S. Inand, din regiunea 
Crișana, se lucrează intens la 
prășitul porumbului. In fotogra
fie : mecanizatorul Gheorghe Șuș- 
man, din brigada condusă de 
Aron Bulzan, a prășit pînă ieri 
60 de hectare.

TEATRU DE AMATORI
CU STAGIUNE PERMANENTĂ

Un nou teatru de amatori cu stagiu
ne permanentă a luat ființă duminică 
în orașul Roman. Acesta este cel de-al 
doilea teatru de acest fel înființat în 
regiunea Bacău,
Onești de pe lingă clubul 
torul”. Spectacolul 
în sala teatrului 
din oraș cu piesa 
de Al. Voitin. Din
parte artiști amatori din 
rile și instituțiile orașului. în reperto
riul teatrului sînt înscrise și piesele 
„Nota zero la purtare”, „Fiicele”, 
„Trei generații” etc.

primul fiind cel din 
„Construc- 

inaugural a avut loc 
„Vasile Alecsandri” 
„Oameni care tac” 
distribuție au făcut 

întreprinde-

Cu plute(e pe Bistrița
VATRA DORNEI (coresp. 

teii“). — Intre plutașii din 
întreprinderilor forestiere 
Dornei, Iacobeni și Broșteni 
fășoară în aceste zile o însufle
țită întrecere pentru a transporta 
cît mai mult material lemnos la 
combinatele de industrializare a- 
lemnului și fabricile de cherestea. 
De la începutul sezonului de plu- 
tărit, pe apele Bistriței și ale aflu
enților ei au fost transportați 
42 900 metri cubi de bușteni.

„Scîn- 
cadrul 
Vatra 

se des-

Sute de excursioniști 
au sosit sîmbătă și du
minică în Capitală, cu 
autocarele sau cu trenu
rile. Oameni ai muncii 
din Turda, Tg. Mureș, 
Curtea de Argeș, Deva, 

„Suceava, Focșani, O- 
neștt. Brăila, Arad și din 
multe alte locuri au fă
cut turul orașului, s-au 
oprit la Muzeul de Is
torie a P.M.R. și la alte, 
muzee ale Capitalei, 
s-au plimbat pe marile 
artere, au admirat noile

cartiere de locuințe. 
Mulți dintre ei au asis
tat la meciul dintre re
prezentativele de fotbal 
ale R. P. Romine și 
R. D. Germane. Sălile 
de spectacole -au'1 con
stituit, de asemenea, o 
atracție pentru vizita
tori. ■ I ' ■

lea Prahovei și Valea 
Oltului, alte sute de tu
riști au petrecut ceasuri 
plăcuțe la cabanele din 
Bucegi. Duminică s-au 
îmbarcat de la Giurgiu, 
plecînd într-o călătorie 
pe Dunăre. oameni ai 
muncii din mai multe în-

• treprinderi și instituții 
Aproape J. 000 de bucu-, ,ațe Capitalei, 

reșteni au pornit sîm
bătă și duminică spre 
locurile pitorești " ale 
patriei. Convoaie de,au
tocare au străbătut

. (Agerpres) ■f

Pentru săptămînâ a- 
ceasta O.N.T.-Carpați 
organizează o serie de 
excursii, dintre care 
amintim excursiile de 
cîte 10 zile spre caba
nele din Bucegi, spre 
Stîna de Vale, comple
xul Borșa și Muntele 
Mic. Excursii de sfîrșit 
de săptămînâ se vor or
ganiza spre Poiana nar
ciselor, cabanele din 
Budegi, Valea Oltului, 
Muntele Roșu, cabana 
Voina etc.

La Iași, numeroși 
turiști sosiți în loca
litate au vizitat ieri Pa
latul culturii, bojdeuca 
lui Creangă și alte 
biecțive turistice, 
grup de studenți și 
dre didactice de la 
stătutul politehnic
plecat cu autocarele 
O.N.T. într-un turneu 
de 3 zile prin țară. Nu
meroși ieșeni au parti
cipat la serbările 
penești organizate 
Ciric și Repedea 
locuri pitorești din 
propierea orașului.

Din scrisorile sosite la redacțieFilme pentru ceferiști
Centrul de documentare tehnică al 

Ministerului Transporturilor și Teleco
municațiilor realizează numeroase fil
me și diafilme de propagandă tehni
că. Anul acesta vor fi turnate 3 filme 
tehnice : 
grafic“, 
personal de deservire’ 
circulă doar cu 
„Frînarea trenurilor”. în primul tri
mestru al acestui an au fost realizate 
13 diafilme de propagandă tehnică.

Bunici și nepoți pe scena 
căminului cultural

Gheorghe Perțea, care împlinește în 
curînd opt decenii, și-a petrecut mulți 
ani din viață muncind la pădure. Cu 
cîțiva ani în urmă, venind de la lucru, 
s-a oprit'la căminul cultural, l-a plăcuf 
mult spectacolul, i-a admirat pe ' 
tinerii dansatori. De atunci a devenit 
un oaspete obișnuit al căminului în- 
fr-o bună zi, l-a îndemnat inima să in
tre și el în horă, în ciuda anilor, iar 
peste cîtva timp i-a adus la cămin și 
pe cei cinci frați ai săi, care nici unul 
nu are acum mai puțin de 60 de ani. 
Au format o echipă, cu care s-au pre
zentat la concursuri ale artiștilor ama
tori.

La faza intercomunală a celui de-al 
Vll-lea concurs al formațiilor artistice 
de amatori, sutele de spectatori din 
comuna Lopătari, au aplaudat înde
lung „Brîu.l Perțarilor” și „Chindia”, in
terpretate de echipa „veteranilor dan
sului” din comuna noastră. Pentru faza 
raională a aceluiași concurs, echipa 
Perțarilor s-a mărit cu cei 13 feciori și 
26

noi posibilități de perfecționare 
tehnică a agregatelor. Prin mecani
zarea laminorului 3 și moderniza
rea laminorului 4 s-a asigurat, 
odată cu creșterea randamentului 
acestor agregate, ridicarea parame
trilor calitativi. De un real sprijin 
în activitatea ce o desfășurăm pen
tru îmbunătățirea calității lamina
telor au fost și propunerile făcute 
de muncitori și specialiști. Aceasta 
ne-a permis să introducem în pro
ducție numeroase dispozitive care 
ușurează eforturile muncitorilor, le 
dau posibilitatea să realizeze sorti
mente de tablă mai ieftină și mai 
bună. între altele, au fost construite 
un dispozitiv pentru manipularea

Colectivultii uzinei noastre i-au 
fost acordate recent, de către Con
siliul Central, al Sindicatelor, titlul 
și diploma de întreprindere eviden
țiată pe ramură de producție în în
trecerea socialistă pe țară. Această 
prețuire constituie un puternic im
bold în 
colectiv. Privirile muncitorilor, in
ginerilor și 
sînt îndreptate mereu înainte spre 
sarcinile sporite ce le avem în 
acest an și spre mijloacele prin care 
pot fi dezvoltate succesele obținute. 
Munca noastră se desfășoară în lu
mina Directivelor C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste.

Hotărîrea laminatorilor este de a tablei, o mașină de întins tablă la 
folosi cît mai biné 
capacitatea agre
gatelor moderne 
cp care este în
zestrată uzina, de 
a munci în așa fel 
îneît, prin calita
tea produselor, 
„marca uzinei“ să 
tot mai mare prestigiu. Ei 
angajat să obțină în acest an 2000 
tone de tablă peste plan și să rea
lizeze întreaga producție numai de 
bună calitate. în același timp, mun
citorii și tehnicienii noștri și-au 
propus să ridice productivitatea 
muncii cu 1,4 la sută peste plan, 
să reducă rebuturile la laminoare 
cu 5 la sută față de coeficientul 
admis, să sporească cantitatea de 
tablă zincată de calitatea I-a cu 
0,9 la sută.

Pentru realizarea acestor obiecti
ve, conducerea uzinei a întocmit, 
,ică de la sfîrșitul anului trecut, 

un plan cuprinzător de măsuri teh
nico-organizatorice care a fost îm
bogățit pe baza propunerilor făcute 
de muncitori și tehnicieni. Am ur
mărit ca prevederile planului 
M.T.O. să fie realizate pas cu pas. 
la termenele stabilite.

întregul nostru colectiv este 
preqcupat în permanență de asimi
larea în producție a sortimentelor 
care satisfac cît mai deplin exigen
țele crescânde ale beneficiarilor. în 
acest scop, s-au luat măsuri pentru 
laminarea, zincarea și cositorirea 
unor formate uzuale, cu aspect în
grijit, respectîndu-se toate caracte
risticile mecanice și chimice pre
scrise. Noi avem mereu în vedere 
că realizarea de produse de calitate 
depinde, în primul rînd, de folosi
rea unor soluții tehnice moderne 
în fabricație, care să permită asi
gurarea unor caracteristici avansate 
și a unor parametri perfecționați ai 
produselor. în această privință, în 
uzină se desfășoară o acțiune sus
ținută pentru îmbunătățirea proce
sului tehnologic la anumite dimen
siuni de tablă (tablă decapată pen
tru ambutisaj destinată fabricării 
buteliilor de aragaz, cuvelor de fri
gidere și altor produse de larg con
sum) unde nu întotdeauna am ob
ținut rezultate calitativ bune.

Tot în vederea ridicării nivelului 
calitativ al produselor* ' și folosirii 
mai bune a capacităților de produc
ție, am căutat să punem în valoare

muncă pentru întregul

tehnicienilor uzinei

laminorul IV, cu 
ajutorul căreia 
s-au îndepărtat în 
mare măsură on- 
dulațiile la tabla 
destinată cons
trucțiilor metali
ce. S-au modificat, 

se bucure de un totodată, dublorul semiautomat pen- 
s-au tru eliminarea îngroșărilor la mar

ginea tablelor și foarfecă cu discuri 
pentru tăierea părților laterale ale 
tablelor direct la ieșirea din cajă.

Uzinei noastre îi revin sarcini im
portante în îmbunătățirea calității 
tablei decapate. în această privință 
dă bune rezultate colaborarea cu 
alte întreprinderi. Cu uzinele 
„Emailul roșu“ și „Oțelul roșu“, 
bunăoară, s-au efectuat diferite 
încercări și experiențe, cu șarje 
speciale și oțel semicalmat cu alu
miniu; experimentările ne-au dat 
putința să tragem importante con
cluzii privind ridicarea parame
trilor calitativi la tabla decapată. 
Am mai colaborat și cu Insti
tutul de cercetări și experimen
tări metalurgice din București în 
domeniul îmbunătățirii aderenței 
de tablă zincată și obținerii unei 
table cositorite cît mai corespunză
toare pentru fabricarea cutiilor de 
conserve. Consfătuirea de la Galați, 
cu principalii beneficiari de tablă 
subțire, a ridicat de asemenea, o 
serie de probleme la rezolvarea că
rora s-a trecut imediat, pe baza 
unui plan de măsuri care a fost ur
mărit îndeaproape de conducerea 
uzinei. t

Este știut că munca ritmică cons
tituie o condiție importantă pentru 
folosirea cît mai deplină a capaci
tăților de producție, pentru ridica
rea calitativă a produselor. La noi 
în uzină, sarcinile de plan se aduc 
la cunoștința secțiilor cu 5 zile îna
inte de începutul fiecărei luni. Ci
frele de plan sînt defalcate pe la
minoare, pe schimburi și echipe. 
Cunoscînd din timp ce au de făcut, 
secțiile și serviciile asigură platine, 
cilindri, acid, zinc etc. pentru fie
care sortiment intrat în fabricație. 
Ori de cîte ori a fost cazul, condu
cerea întreprinderii s-a îngrijit să 
întărească asistența tehnică a sec-

LEONIDA CAZACU 
directorul uzinei

DIN EXPERIENȚA f. 
COLECTIVULUI UZINEI DE 

TABLA SUBȚIRE DIN GALAȚI

(Continuare în pag. IlI-a)

„Circulația trenului după 
„Circulația trenurilor fără 

(trenuri care 
mecanic și fochist),

Consiliul artistic 
al creatorilor din industria 

mătăsii
In industria mătăsii se desfășoară o 

activitate susținută pentru crearea u- 
nor țesături noi din mătase și din fire 
sintetice cît și a unor desene pentru 
imprimeuri. In vederea unei mai bune 
coordonări a acestei activități, recent 
a fost înființat Consiliul artistic al 
creatorilor din industria mătăsii. A- 
cesta va aviza din punct de vedere 
artistic și tehnic articolele și desenele 
noi, va indica numărul de desene pen
tru fiecare articol în parte și va ur
mări ca desenele aprobate să fie in
troduse în producția industrială. In a- 
cest fel se va asigura, pe lingă îmbu
nătățirea activității de creație, o mai 
bună legătură între creatori și activi
tatea industrială.

Un grup de excursioniști In 
vizită Ia Muzeul de Istorie a 
P.M.R.

(Foto : M. Andreescu)

la concursurile

OBJ
wih «s

In parcul Herăstrău. Numeroși bucureșteni asistă 
de iole organizate pe lac.

o- 
Un 
că
in
au

cîm-
la

a-

Articole pentru plajă
Fabricile de cauciuc și mase plas

tice aparținînd Ministerului Industriei 
Uțoare („Dermatina"-Timișoara, „Teh
nica noua'-București) au început pro
ducția unor articole specifice litoralu-

lui. Printre aceste produse se află noi 
modele de sandale din mase plastice, 
sacoșe din folii cu imprimeuri, colaci 
pneumatici, mingi' lăcuite.

de nepoți ai lor.
ION MUTU 

directorul căminului cultural 
din comuna Lopătari, 

raionul Buzău

MOUT Ă T I
ai muncii por- 

în drumeție 
locurile pito- 
Zilele căldu- 
ale verii se

F SEZON
o Complexe moderne de deservire pe traseele turistice și 
în stațiunile balneo-climaterice • Pe litoral, centre de în
chiriere a articolelor de plajă și aparatelor de radio cu 

tranzistori • Ghid pentru automobiliști și

La sfîrșif de săp- 
fămînă, mii de oa
meni 
nesc 
spre 
rești. 
roase
anunță de pe acum, 
fiind marcate de febra pregătirilor pe li
toral și din stațiunile balneo-climate
rice. Pentru a afla noutăți în legătură 
cu deservirea cetățenilor pe traseele 
turistice și în stațiuni ne-am interesat 
la UCECOM și Centrocoop. lată ce 
am aflat.

La Sovafa, Borsec, Tușnad, Vatra 
Dornei, Călimănești, Herculane, Sinaia, 
Brașov, au fost construite în ultima 
vreme complexe moderne de deser
vire ale cooperației meșteșugărești în 
cadrul cărora funcționează ateliere de 
croitorie, cizmărie, coafură-frizerie, 
spălătorii etc. De asemenea, sînt în con
strucție alte asemenea complexe în 
stațiunile Olănești, Govora, Breaza, 
Mangalia și Techirghiol.

Toate unitățile cooperației meșteșu
gărești aflate pe traseele turistice au 
fost amenajate în vederea sezonului.. 
Personalul care va lucra în stațiuni a de pe șoselele: București-Brașov, Bucu- 
participaf la expuneri și schimburi de rești-Constanfa, pe Valea Oltului. Peste 
experiență ; de altfel, cei mai buni teh
nicieni din cooperative vor fi frimiși, 
prin rotație, în stațiunile balneo-clima
terice pentru deservirea de sezon

Anul acesta, cooperația meșteșugă
rească își va extinde gama serviciilor. 
Astfel vor lua ființă unități de reparat

motocicliști

aparate de radio, de reparat și gresat 
automobile și motociclete. Pe litoral 
vor exista unități de unde vizitatorii 
vor putea închiria aparate de 
fotografiat, aparate de radio cu tran
zistor. (portative), șezlonguri, corturi 
și umbrele de soare, saltele pneuma
tice, colaci și alte obiecte pentru 
plajă.

Unitățile de vînzare a produselor de 
artizanat s-au pregătit și ele, îmbogă- 
findu-și sortimentele. In cadrul recen
tului concurs organizat de UCECOM 
meșterii arfei populare au creat peste 
500 modele noi de bibelouri, obiecte 
de amintiri etc.

încă de anul trecut a început acțiu
nea de modernizare a unităților de 
alimentație publică atît de solicitate de 
turiști. S-au construit restaurante și bu
fete moderne în numeroase localități

cîfeva zile la Vadul Oii se va termina 
construcția unui restaurant cu terasă 
avînd o capacitate de aproape 
200 de locuri. Un bufet cu terasă se 
consfrui.ește,. și . la... .Ncsgru Vodă. în 
^eliS«Â^à'>Màl|uc,' Mfiâ 23; Stilirtâ' — 
se montează chioșcuri tip pentru vîn- 
zarea legumelor și a fructelor. Pe tra-

seele Vadul Oii- 
Consfanța și Con
stanța - Tulcea au 
fost modernizate 
unitățile cooperației 
de consum. In uni
tățile amplasate în 
locurile de recreare

din jurul Bucureșfiului — cele de la 
Ofopeni, Podul Argeș, din pădurile Mo- 
goșoaia, Andronache, Săftica — au 
fost amenajate grădini de vară dotate 
cu mobilier nou.

In alte puncte turistice ale țării s-au 
făcut de asemenea amenajări : la 
Piatra Craiului se construiește o 
braserie-ferasă, iar la Izvorul Crișu- 
lui, un bufef-terasă. Rețeaua de ali
mentație publică va crește în acest se
zon cu 100 de grădini de vară, 80 de 
cofetării, 150 de chioșcuri de răcori
toare.

lată și cîteva noutăți de la întreprin
derea pentru comercializarea produse
lor petroliere — PECO. Au fost puse 
în vînzare benzine cu cifră octanică 
superioară și uleiuri ambalate în bi- 
donașe de carton de diferite mărimi. 
Stațiunile PECO — aflate pe traseele 

mare circulație au un orar special, 
cîteva zile a apărut un ghid pen- 

aufomobiliști și motocicliști. 
lingă indicații prețioase pen- 
furișfi —- hărți ale drumurilor ” 

acest ghid

de
De
fru
Pe
tru
și orașelor, adrese utile —, acesr gma 
indică locul stațiunilor de alimentare, ă? 
örarüFlör dé funcționare și produsele'' 
pe care le vînd.

I. PLEAVĂ
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Un om a scris „Scînteii". Rîn- 
durile pornite din cine știe ce 
colț de țară, aduc cu ele ecoul 
succeselor în muncă ale colecti
vului din cate face parte cores
pondentul voluntar. Altul zugră
vește chipul orașului natal înti
nerit, unde odată cu florile pri
măverii au răsărit și blocuri se
mețe. Dar cite asemenea mesaje 
ale noului nu deșartă tolba poș
tașului.

Printre sutele de scrisori pe 
care le primim zilnic la redac
ție, găsim însă și unele care a- 
duc vești despre diferite nea
junsuri și greutăți, ori des
pre faptele unora cu sufletele 
împietrite de nepăsare și birocra
tism. Receptivi la tot ceea ce se 
petrece în jurul lor, oamenii 
muncii nu trec cu indiferență pe 
lingă lipsuri, nu se împacă cu 
atitudinile înapoiate, cu tărăgă
narea rezolvării cerințelor îndrep
tățite. lată de ce, în mod firesc, 
în poșta fiecărei săptămâni se 
află și asemenea semnale critice. 
Aduse la cunoștința diferitelor 
autorități, acestea sînt cercetate 
cu grijă și simț de răspundere, re
zolvarea lor operativă fiind o în
datorire de seamă pusă de partid. 
Da<, să pornim pe urmele' cîtor- 
va sesizări și răspunsuri.

Intr-o scrisoare intitulată „Unde 
duce nepăsarea“, un corespon
dent voluntar arăta printre (iltele, 
că la l.C.l.C.F. Păltinpasți, cu 
sediul la Ițcqpi, conducerea șan
tierului nu mqnifpșță grifă pen
tru depozitarea materialelor. La 
rampa de descărcare din vagoa
ne sînt amestecate de-a valpia 
piațră. lemn de construcții, fier 
beton etc. In curte, fierul beton 
este aruncat direct în apă. De 
asemenea, diferite unelte și ma
șini sînt expuse intemperiilor. 
Aceeași dezordine domnește și în 
depozitul de carburanți și lubre- 
fianți

Cel ce-a așternut pe hirtie rîn- 
durile de mai sus, este muncitor 
la stația respectivă. Din îndem
nul conștiinței, el a scris ziarului, 
considerîndu-se, și pe hună drep
tate. un exponent al opiniei pu
blice. al șolepțivitățți. Țrimișă la 
Întreprinderea de construcții- 
transportuți din lași, sesizarea a 
fost găsită întemeiată, arătîn- 
du-se în scrisoarea de răspuns 
că „acum materialele din depo
zit au fost aranjate în ordine, pe 
sortimente. Cheresteaua care so
sește șl se transportă pe șantier 
a fost sțivujtă pe calități și di
mensiuni, de asemenea, si fierul 
beton. In magazia de materiale

s-a făcut ordine". Întreprinderea 
mulțumește pentru ajutorul prL 
mit și asigură că pe viitor, da
torită măsurilor luate, asemenea 
lipsuri nu se vor mai semnala.

D. Popa, șeful stației C.F.R. 
Predeal, adresîndu-se redacției, 
scrie următoarele: „încă din luna 
octombrie, Întreprinderea de con
strucții și montaje energetice nr. 
3 Cîmpina a descărcat pe linia 
de manipulate un vagon de că
rămidă pe care nici astăzi n-a 
ridicat-o. Cărămida a stat toată 
iarna în viscol și ploi, a început 
să se degradeze, Mă întreb, cine 
va acoperi această pagubă și în 
plus cîteva mii de lei magazina- 
jul ?“.

Răspunsul la această întrebare 
îl dă întreprinderea sus-qmintită, 
care arată: „Cărămizile au fost 
ridicate de către șantierul nostru 
din Predeal. In urma deplasării 
unei comisii de la întreprinderea 
noasttă s-au stabilit lipsurile și 
deteriorările, urmînd a se lua 
măsurile respective împotriva ce
lor vinovați".

Este foarte bine că se vor lua 
măsuri. Numai că în adresa sem-, 
națq de directorul întreprinderii 
lipseșțe un „mic amănunt": de ce 
acestq nu s-a sesizat din timp de 
situația existentă, mm cu seamă 
că a primit două scrisori reco
mandate de la șeful stației Pre
deal ?

Mat mplți muncitori din ca
drul sectorului de exploatare fo
restieră Toipșaiu, raionul Horezu, 
ne-au comunicat eă o comisie de 
avizare a actelor și completare a 
cărților de muncă de la I. F- Bă
beni le-a anulat pe nedrept o se
rie de adeverințe de vechime în 
muncă. Redacția a solicitat Con
siliul local sindical Horezu să a- 
nalizeze situația și să informeze 
ce s-a întreprins pentru rezolva
rea cererii semnatarilor scrișorij.

In răspunsul primit se arată 
că s-a sțabilit de comun acord cu 
conducerea întreprinderii de la 
Băbeni ca un salariat anume de
semnat să se ocupe cp clarifica
rea problemei, cercetînd arhive. 
„Deși sesizarea muncitorilor este 
întemeiată — se subliniază în 
scrisoarea Consiliului local sindi
cal Horezu, totuși, conducerea 
1. F. Băbeni manifestă lipsă de 
preocupare șt dezinteres“.

De la Tomșani la Băbeni, 
ce-i drepț, nu-i lungă calea. Nu
mai că in munca unor tovarăși 
din conducerea întreprinderii s-a 
sțqțpțniciț, pc cite se pare, un 
stil birocratic de munpă. Poate

că organele locale ti vor ajuta 
să-l înlăture.

Din păcate, unele instituții 
consideră că, dînd un răspuns 
de mântuială, se achită de obli
gațiile ce le revin față de sesi
zările oamenilor muncii. Un 
exemplu. Ana Sofronie, din Pi
tești, a solicitat fabricii de con
serve Buftea și sfatului popular 
comunal eliberarea unor adeve
rințe pentru perioadele cît a lu
crat acolo. Nimic mai simplu, 
s-ar părea. Și totuși, a trebuit să 
t/eacă un an, solicitanta să ducă 
o adevărată corespondență cu fa
brica și cu sfatul popular, pentru 
a ițitra în posesia adeverinței.

Consiliul regional al sindicate
lor București, sesizat de aseme
nea practici ce poartă pecetea bi
rocratismului, răspunde: „S-au 
întreprins demersurile necesare 
pentru ca sfatul popular și 
fabrica de conserve Buftea să tri
mită adeverințele solicitate".

Dar împotriva celor care se 
fac vinqvați de tărăgănarea re
zolvării unei cereri îndreptățite, 
ce s-a întreprins? Această în
trebare mai așteaptă răspuns!

Am vrea să ne oprim po scurt 
și la o scrisoare semnată de un 
grup de muncitori de la grupul 
social al schelei „Valea Caselor", 
care își exprimă nemulțumirea 
față de atitudinea lui Ștefan Co
jocarii, șeful serviciului adminis
trativ, și Țimoftei VÎȘ0U, șef de 
secție. Aceștia s-au deprins să 
jignească oamenii- Cpnsilfel lo
cal al sindicatelor Găiești ne 
răspunde negru pe alb că 
„șeșizqiea nți esțe jusță"- Cum 
șe împacă ipsă această afirma
ție cu răspunsul primit de re
dacție de la Comitetul raional 
P.M.R. Găiești în care se arată 
că cele semnalate corespund rea
lității, iar cei doi și-au luat an
gajamentul să-și schimbe atitudi
nea? Ar fi, fără îndoială, cqzul ca 
această manifestare de forma
lism și lipsă de răspundere în 
cercetarea sesizărilor oamenilor 
muncii să fie analizată de comi
tetul sindical regional-

...La redacție sosesc zilnic 
sute și șute de scrisori. Pornite 
dm cine știe ce colț de țară, ele 
aduc imaginile noului ori sesi
zează neajunsuri și lipsuri, Tri
mise de redacție diferitelor auto
rități, aceste sesizări trebuie să 
capețe rezolvare operativă- Căci, 
dincolo de rțndurile fiecărei scri
sori, se află un om al muncii, cu 
problemele, și preocupările sale,

ION MÄRGINEANU

Ne scriu corespondenții voluntari

Acum un qn șj jumătafp, 
cînd a absolvi Facultatea 
de medicipă din Timi
șoara. Ovidiu Dobrin a 
fost numii med'c a| cir
cumscripției medicale ele 
care qparfin comunele Ti
pări, Sînfea Mare și Adça, 
raionul Criș. Dqpă puma: 
cîteva luni, oamenii nu ma' 
vorbeau altfel despre el de- 
cît ca despre „medicul nos
tru”. Și, pe drept cuvînt, 
deoarece e1 se simte răs
punzător de sănătatea fie
căruia d'ntre noi. Ziua, 
noaptea, oricînd este soli
citat, nu-și precupețește e-

nostru((
forturile Și acordă bolnayi- 
ror asistenta medicală nece
sară, In această primăvară, 
a aplica» tratamente profi- 
laJice împofriva tuberculo
ze' unu' număr de peste 
100 de copii. Medicul noșlrp 
(Ine deseori conferirii® pe 
lerne de educație sanitară, 
Pentru munca sa conștiin
cioasă. plină de abnegație, 
și activitatea obștească des
fășurată îp comună, medi
cul Ovid'u Dobrin a lost 
primit de curind în rîpdu, 
rile candidatilor de partid'

ION COȚOI 
activist cultural

Mai multe bunuri 
de larg consum

CLUJ (coresp. „Scînteii”). în re
giunea Cluj există numeroase între
prinderi alp industriei MȘPȘre' Colec
tivele acestor întreprinderi obțin, lupă 
de lună, noi succese în producție, 
ițștă, de pildă, colectivul Fabr|pii de 
pielărie și ÎRcăliămipte din Cluj. Re Ifl 
țnpeputul apului și pînă în prezent 
s-au realizat aci zeci de modelp noi 
de încălfămiri'e, s-au dat peste plSh 
mai mult de 5 400 perechi încăltăipin- 
le de piele și peste 1 600 perechi în
călțăminte de cauçiMC' Ș-eu econorpi: 
sit peste 2 340 m p piele și 3 785 kg 
de talpă.

Succese frumoase a objinuț și colec- 
fivul Fabricii de porjelan din Cluj. Aici 
s-au realizat în acest an 10 rripdele 
noi. în pripiul Iripiesțru al anului s-au 
objinu» economii Șt beneficii pesfe 
plan în valoare de pește 200 000 lei-

La odihnă, în stațiunea Slănic Moldova.
(Foto : Gh. Vintilă)

Articole din mase plastice
La Combinatul de mase 

plastice și încălțăminte 
din Timișoara — Arta Cu
ban a începtit producția 
unor veioze cu abajur din 
material plastic, precum și 
a unor imprimeuri de fo
lii din mase plastice, des

tinate sacoșelor, fețelor 
de masă, perdelelor de 
bucătărie etc. Au fost li
vrate comerțului impor
tante cantități de fulgari
ne din folii PVC în mo
dele variate.

De la un capăt la altul
Privit de pe Dealul Cetății, orașul 

Deva pare un imens parc înecat în ver
deață, casele au înfățișarea unor vile 
dintr-o stațiune d§ mPRțe- Mulți s-au 
obișnuit să considere că „centrul“ are 
totdeauna străzile cele mai curate, mai 
bine asfaltate și lut aici, edilii se îngri
jesc să fie cît mai multe straturi de 
flori, gfjne verzi etc. Tn această privință, 
Deva e de la un capăt la altul „cen
tral“. Vizjțatorii, fie că vin dinspre 
gară sau dinspre aeroport, iau contact 
chiar de |a primii pași cu un oraș bine 
gospodărit.

Discutînc] cu cetățenii, nu te mai miri 
aflînd că „Steagul roșu de oraș frup- 
taș pe regiune” a prins parcă rădănini 
la Deva. Cum a reușit sfatul popular 
să asigure buna gospodărire a orașu
lui? „Este meritul cetățenilor, ne spu
ne tov. Abel Popovici, vicepreședinte, 
care răspunde de problemele gospodă
rești. Am simțit totdeauna sprijinul lor“.

Și e firesc : cetățenii din Deva iau 
parte la întrecerea dintre orașele țării. 
Ca piște buni gospodari, au socotit că 
nu poate fi vorba de participarea cu 
succes la această întrecere, fără a se 
întrece totodată între ei.

Paul Dpbovschi e deputat în circum
scripția 32 și secretarul organizației de 
bază din cartierul nr. 2. Intr-o consfă

tuire cu membrii de partid din cartier, 
el je-a cerut părerea: „Ce putem face ca 
participarea cetățenilor la înfrumuseța
rea și gospodărirea pțașulyi să fie ri- 
djcată la un nivel și mai înalt La 
consfătuire a luat naștere întrecerea 
pentru cel mai frurpos cartier- Chema
rea cetățenilor din cartierul 2 a fost pri
mită cu interes de tot orașul. Rezultate
le au fost la înălțimea eforturilor făcu
te de cetățeni. Carțjerul Gării, de exem
plu, rămas în urmă un timp, arată a- 
cum ca o grădină.

Nicolae Oargă, deputat în circum
scripția electorală nr. 23, le-a spus în- 
tr-p zi cetățepilpr la o adunare:

— Ip fabrici, muncitorii captă să rea
lizeze cît mai multe economi;. Hai să 
facem același lucru și în activitatea 
noastră cetățenească. Să contribuim la 
reducerea sumelor alocate din bugetul 
sfatului popular pentru gospodărirea 
orașului. Banii economisiți se pot în? 
vesti în alte obiective de interes ob
ștesc, în construcții.

Știți care este rezultatul practic al 
acestei inițiative ? Posibilitatea constru
irii n 45 de noi apartamente din eco
nomii !

„Orașul este casa noastră comună", 
obișnuiește să spună Gros Arghir, depu
tat în circumscripția electorală nr. 1.

—„central“
Sprijinind inițiativa lui, cetățenii au 
hotărît ca în primăvara aceasta să ridice 
străzile mărginașe la nivelpl bp)evarde- 
lor centrale.

Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
cu apă> mi’ de cetățeni au lucrat la in
stalarea upei conducte dp 8 500 
metri. Nu de mult, utemiștii și-au luat 
angajamentul să îngrijească Dealul Ce
tății și cetatea declarată monument 
istpric.

Un indiciu al bunpj gospodăriri îl 
constituie și înfățișarea unităților co
merciale. Salariații celor aproape 1Q0 de 
magazine din Deva participă și ei la 
întrecere. Buna aprovizionare, deservi
rea civilizată, amenajarea upor vitrine 
frumoase constituie preocupările lor de 
căpetenie,

Comitetul orășenesc de partid se 
ocupă permanent de activitatea gru
pelor de partid pe bjocuri și străzi, 
îndrumă comitetul executiv al sfatului 
în gospodărirea orașului, se interesează 
îndeaproape de aplicarea și extinderea 
inițiativelor valoroase.

...Părăsind Deva, vizitatorii duc cu 
ei impresii plăcute. Un oraș frumos, 
binp îngrijit, cu gazde primitoare, care 
îți lasă o amintire durabilă.

G. GRAURE

Cu grijă ca de propria 
noastră casă

în vederea îmbunătățirii continue a 
muncii în domeniul gospodăririi și în
frumusețării orașului Rădăuți, comitetul 
executiv al sfatului popular urmărește 
folosirea în întregime a fondurilor pre
văzute în bugetul anului 1963 pentru 
investiții, reparații capitale și curente la 
clădiri, extinderea rețelei de iluminat 
public și casnic etc,

In afară de aceasța, prin muncă pa
triotică vor fi executate lucrări îp va
loare do pesțe 600 000 lei. Se vor or
ganiza în această privință întreceri în
tre circumscripțiile electorale, întreprin
deri și instituții.

Și în acțiunile din primăvară, un spri- 
jțn prețios dau deputății, comisiile per
manente, comitetele de stradă, consiliul 
sindical raional, comisiile de femei. Prin 
munca patriotică a cetățenilor și prin 
lucrările executate de întreprinderea de 
gospodărie orășenească s-au curățat tro
tuarele, rigolele, s-a transportat pietriș 
pe străzi, s-au făcut lucrări de repara
ții capitale curente. In această acțiu
ne s-au evidențiat șantierul 6 cpnstruc- 
ție-Rădăuți, I.G.O. Rădăuți, O.C.L. In- 
dustrial, Autobqza, I.M.I.L. Rădăuți, 
centrul școlar agricol, fabrica de spirt și 
pite întreprinderi și instituții,

Sfatul popular al orașului a organizat 
în aprilie Luna curățeniei. Astfel de 
acțiuni vor fi organizate și în viitor.

FILARET BAHRINCEANU 
coresp. voluntar

Din noul peisaj al orașului 
Deva,

Prime audiții la Orchestra Radioteleviziunii
Orchestra simfonică a Radiote

leviziunii, condusă de Iosif Gonta, 
a prezentat săptămîna aceasta un 
concert cuprinzînd două prime au
diții : Simfonia IV-a de Dmitri Ka- 
balevskl și o suită din ultimul ba
let compus de Mihail Jora. In plus, 
programul a adus interpretarea 
dș către pianista Tatiana Nikola
eva a cunoscutului concert nr. 22 
în Mi bemol major de Mozart.

Muzica lui Dmitri Kabalevski, 
unul dintre cei mai cunoșcuti com
pozitori sovietici contemporani, 
este deosebit de melodioasă, vă
dind prezenta unui compozitor cu 
o îndelungată experiență și o cer
tă măiestrie. Kabalevski a clă
dit întreaga sa creație pe prin
cipiul legăturii cu tradițiile clasi
cismului și ale folclorului rus, pe 
principiul comunicării directe a 
artiștilor cu auditorii săi. Aceste 
trăsături sînt evidente și în cea 
de-a patra simfonie. Orchestra 
Radioteleviziunii a dat lucrării o 
interpretare convingătoare, vie, 
dinamică, pătrunsă de lirismul 
avîntat și de patosul dramatic 
proprii compoziției. Concepută ca 
o lucrare aipplă, ale cărei teme 
de bază sînt deosebit de clare și

ușor de reținut, această simfonie 
reînvie tradițiile ceaikovskiene ale 
genului vădind energie șl expansi- 
vitate în afirmarea unor idei gene
roase. Publicul romînesc a făcut o 
caldă primire simfoniei și autoru
lui ei, aflat în sală.

Nu o dată, Mihail Jora a dszvăr 
luit marele său talent în a întru
chipa cu maximă sugestivitate 
imaginile acțiunii dramatice în 
mușicg atît de reușită a baletelor 
sale. Suita „Nunta tătărască' face 
parte din baletul „întoarcerea din 
adîncuri', compus pe un libret de 
Mariana Dumitrescu, și înfățișea
ză diferite episoade ale unei nunți 
înțr-un sat dobrogean. Folosind ca 
mijloc de inspirație folclorul tă- 

tărăsc, Mihail Jora a creat o serie 
de dansuri care alcătuiesc adevă
rate tablouri bine individualizate 
prin plasticitatea Imaginilor muzi
cale. Cele mai reliefate episoade 
sînt acelea dinamice, în care for
ța rustică se dezlănțuie în iureș 
năvalnic („Dansul flăcăilor", 
„Dansul bărbaților“) și acea evo
care viguroasă a obiceiului stră
vechi al lpptei dintre doi ti
neri (în „Pehlivănie", în care 
percuția este dezvoltată cu o

fantezie remarcabilă). „Dansul fe
telor* are o grație elegantă și po
etică, după cum „Dansul mirilor* 
se distinge prin notq șg persona
lă d0 lirism, Concepută pentru un 
aparat orchestral complex, suita 
a constituit pentru interprețl o în
cercare dificilă pe care au depă- 
șlt-o cu remarcabile rezultate ar
tistice

Dirijorul Iosif Conta a asigurat 
ambelor prime audiții o interpre
tare șlefuită, de o incontestabilă 
valoare muzicală.

Reîntîlnirea cu pianista so
vietică Tatiana Nikolaeva, care 
ne-a mai vizitat țara acum cîțiva 
ani, g dat amintirilor frumoase de 
atunci noi grgumente, Ea interpre
tează muzica lui Mozart cu multă 
autențicitgte, în spiritul și profun
zimea ei; totul este precis, minu
țios, desăvîrșit.

încheind aceste rînduri, referi
toare la un program în general 
bogat în impresii, nu putem să nu 
amintim felul spiritual în care Ta
tiana Nikolaeva a interpretat ron- 
doul final al concertului și piesele 
de Scarlatti și Händel oferite în 
supliment.

ADA BRUMARU

Creații contemporane în interpretarea 
Orchestrei Cinematografiei

Orchestra simfonică g Cinemato
grafiei a oferit publicului iubitor de 
muzică, în această stagiune, o se
rie de concerte interesante, cuprin
zînd lucrări din repertoriul cla
sic. Vom aminti, printre altele, ci
clul celor șase concerte consacrate 
creației lui Johann Sebastian Bach, 
precum și lucrări ale compozitori
lor romîni și străini din secolul 
nostru. In șirul acestor realizări se 
înscrie șl ujtimul său concert, con
dus de Constantin Bugeanu, închi
nat muzicii contemporane. Progra- 

Imul a cuprins creații de E. Mir- 
zoian, D. Cgpoianu și 1. Stravinski.

Contactul cu o muzică nouă esi0 
întotdeauna plin de emoții. Ascul
tarea, pentru prima oară, a Sim
foniei pentru orchestră de coarde 

. și timpani a lui Eduard Mihgilovici 
Mirzöian ne-a ' dat sentimentul că 
ne aflăm în fața unei puternice in
dividualități creatoare, pline de o- 
riginalitate, înzestrate cu o gîndire 
muzicală ordonată și tonică. Există

Pe scena stagiunii 
permanente a amatorilor

La Teatrul „C. I. Npttara“ va avea 
loc astă seară un spectacol cu piesa 
„Cred în tine“ de Yr Korostîliov, dat 
de artiștii amatori ai Casei de cpltură 
a tineretului din raionul Grivițg Roșie, 
Regia este semnată de Glrebai Geor-: 
gescu. La Teatrul pentru tineret și 
copii, echipa de teatru a Direcției te: 
lefoanelor va prezenta astă seară pie
sa „Fata cu pistrui" de A. Uspenski. 
Regia spectacolului este semnată de 
Stelian Mihăilescu,

Flfliiiîcstărl cultural-educative 
ale elevilor tipografi

Intre 12—18 mai, la Grupul 
școlar poligrafic din Capitală se 
vor desfășura tradiționalele ma
nifestări cultural-educative ale vii
torilor tipografi. Programul festiva
lului din săptămîna aceasta include 
programe cultural-artistice prezentate 
de elevi ai școlii, o zi consacrată teh
nicii poligrafice, un concurs „Cine 
știe, răspunde" pe teme de poligra
fie. Vor mai avea loc vizionări de 
spectacole, întîlniri cu oameni de 
artă și cultură, diferite întreceri spor
tive. Se va deschide o expoziție cu lu
crări executate în cadrul instruirii 
practice și a cercurilor de elevi din 
școală.

la acest simfonist — în limpezimea 
ideilor, în grifa pentru proporțio
narea formelor, în simplitatea voită 
a mijloacelor d9 expresie, în lipsa 
de patetism și de facilitate — tră
sături ale unui temperament clasic. 
Dar acest clasicism nu îmbracă un 
aspect uscat: muzica lui Mirzoian 
este echilibrată și luminoasă ca un 
organism sănătos, în ea pulsează 
viața și energia, o viață sufle
tească bogată, ceea ce a făcut ca 
Simfonia pențru orchestră de cogr- 
de și timpani să’ meargă direct la 
inima ascultătorilor și să se bucure 
de o primire plină de căldură. 
Compozitorului, prezenț în sală, 
ascultătorii i-au mulțumit prin vii 
aplguze pentru satisfacțiile artis
tice prilejuite de audiția simfoniei 
sale.

Parteă a doua a programului s-a 
deschis cu suita „Cinci cîntece din 
Ardeal" de Dumitru Capoianu, pre
lucrare inspirată pentru cor și or
chestră redusă a unor documente

folclorice autentice. GUtă înțele
gere a specificului creației popu
lare, cît gust și cită grijă a arătat 
Capoianu în această transcripție 
plină de rafinament și totuși sim
plă, care inleryine asupra cînte- 
cului numai ßentru a-1 înfrumuseța, 
fără a-i diminua cîțușl de puțin 
prospețimea!

Marea suită din opera „Gintecul 
privighetoarei" de Stravinski a în
cheiat acest concert bogat, dqr di
ficil atjt pentru orchestră cît și 
pențru corul Filarmonicii care, pre
gătit de Vasile Pîntea, și-a dat con
cursul lg „Cintecș din Ardeal" dp 
D. Capoianu.

In ansamblu, concertul s-a impus 
în primul rînd prin interesul deo
sebit al celgr trei piese din pro
gram, realizarea lor vgeiind efortul 
susținut al dirijorului și ansamblu
lui de a rezolva cît mai bine pro
blemele de execuție,

RADU GHECIU

Filme noi
Certificatul de naștere 

— producție a studiou
rilor pploheze. Scena
riul : t adeusz Roze
wicz, Stanislaw Roze
wicz. Regia : Stanislaw 
Rozewicz. Filmul aduce 
pe ecran trei episoade 
evocind viața copiilor 
polonezi în timpul ocu
pației hitleriste. La Fes

tivalul internațional de 
la Veneția, 1961, în car 
drul competiției filme
lor pentru copii, a fost 
disțins cu Marele pre
miu „Leul de aur".

De cîteva zile rulează 
filmul Cabotinul — 
producție a studiourilor 
engleze, după o piesă 
a lui John Osborne.

(Regia ■ Tony Richard
son). Lawrepce Olivier 
dă viață pe epran per
sonajului central al fil
mului — un artist de 
music-hall pe care îm
prejurările sociale, lipsa 
de orizont a existenței 
sale îl împiedică să se 
realizeze, împingîndu-l 
la ratare.

Scena din iilmul „Certificatul de naștere“

TEATRE : Q.S.T.A. (Șala Palatului R.P. 
Romine): „Georges Dandln" — spectacol 
extraordinar prezentat de compania 
„Théâtre dp la' pită" de Villeurbanne 
(Franța) — (prelp 20). (Sala Dalles) : 
Spectacqlțil „Țelegrame-Melodii" — (o- 
relc 20,30). Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Cșragiale“ (str. 
30 Decembrie nr. fl): Mutter Courage — 
(orele 20). Tcqțriil satiric muzical „C. Tă- 
nașe!» (Sala Savoy) : Ca la revistă — (p- 
reie 20).

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă- 
cățl — film pentru ecran panora
mic; Patria (bd. Magheru 12—14). Rocço 
și frații săi — ampeie serii : Republica 
(hd. Magheru 2), Rucurești (bd. 6 Martie 
6), 1 Mal (bd- 1 Mal 3?2), Gh. Doja (cal. 
Griviței 80), Alex. Sahia (cal. Văcărești 
21),' Miorlțg — dimlnéafa (cal. Moșilor 
127), Ștpfan cel Mare (șos. Ștefan cel 
Mare — colț cu str. Llzeanu), G. Coșbpc 
(str. G. Goșbuc 1), Stadionul Dinamo 
(șoș. Ștefan cél Mare), Arenele Libertă
ții (str. 11 Iunie), Grădina PrpgreșuJ (st'r. 
iop Vidu nr. 5), Grădina ,',T; Vlâdimi- 
rescu'1 (calea DUdești). Cabotinul rulea
ză la cinematografele Magheru (bd. Ma
gheru 29), I. C. Frimu (bd. 6 Martie 16). 
Grivlța (calea Griviței — lingă podul Ba- 
sarabj, Libertății (str. 11 Iunie 75), Sta
dionul Giulești (șoș Glulești), 23 August 
(bd. Dimitrov 118). Război și pace — am
bele serii: V, Alecsandrl (str. Grigores- 
cu 24). Mameluçul rulează la clnemato 
grafele Elena Pavel (bd. 6 Mart|e 14). 
FIpreasca (str. I. S. Bach 2). Certifica
tul de naștere : rijlează la cinematpgra 
fele Tineretului (cal. victoriei 48). G. Ba- 
covla (șos, Giurgiului 3). Frații — ci
nemascop : Victoria (bd. 6 Martie 7). Mio
rița — după-amiază (cal. Moșilor 127). 
Arta (cal. Călărași 153), Planeta fiirțunl- 
lor : Central (bd. 6 Martie 2). In noap
tea de ajun : Lumina (bd. 6 Martie 12). 
Program special pentru copil la orele

10 la cinematograful 13 Septembrie. Cum- 
pără-ți un balon ; 13 Septembrie —
dppă-amiază (sțr. Doamnei 9). Glasul ce
lor cinci continențe — Cîntepul Imei Su
mac — Legenda contemporană : Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Urme tăcute : ru
lează Ia cinematograful Maxim Gorki 
(str. 13 Decembrie 5—7). Pirații aerului 
— cinemascop: Glulești (șos. Giulești). 
Toată lumea e nevinovată: înfrățirea în
tre popoare (bd. Bucureștii-Noi), Flacă
ra (cal. Dudgștl 22), Volga (șos. Iile Pin- 
tille 61), Olga Banele (cal. 13 Septem
brie 196). Dosarul furat: Cultural (piața 
Ilie Plntilțe 2). Pescărușul negru: rulează 
la cipematograful Alex. Popov (pal. Gri
viței 137). Cavalerii Teutoni — cinema
scop (ambele serii): 8 Martie (str. Bu- 
zești 9—11). Patru inimi : rulează la ci
nematograful C-tin David (șos. Crîngași 
42). Idiotul: rulează la cinematograful V. 
Roaită (bdl 1 Mai 57). Divorț italian: U- 
nirea (bd. 1 Mai 1J3), Munca (șos. Mihai 
Bravu 221). Băieții noștri: rulează la ci
nematograful T. Vladimirescu (cal. Du- 
deșt! 97). Vacanță la mare — cinemascop: 
Popular (str. Mătăsarl 31). Omul cu pan
taloni șciirțl: Moșilor (cal. Moșilor 221). 
Prfetenie interzisă : rulează la cinema
tograful 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 
89)| Lacul lebedelor: rulează la cinema
tograful M Eminescu (str. M. Emfnescu 
127). Bunica Sabella: rulează la cinema
tograful Ilie Pintllie (șos. Colentina 84). 
Salut viața I: Luceafărul (cal. Rahqvei 
118).A fpst prietenul meu: Drumul Serii 
(str. Drùmuj Serii 30). Căpitanii lagunei 
albastre: 30 Decembrie (cal. Ferentari 
86). Pqrtp-Frarjco : Aurei Vlalcu (șos. Co- 
trpcenl 86). Mirajul: B. Delavrancea (bd. 
Libertății 70—72). Darclée; Grădina Arta 
(calea Călărași 153).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Știință și tehnică 
pentru tineretul școlar : „Ce știm des
pre curențij alternativi'» — transmisiune

de la Muzeul tehnic București. 19,45 — 
„Hoața de lg circ" — film realizat de Stu
dioul ..București1'. 19,55 — Vitrina litera
ră. 21,000 — Transmisiune de la Sofia : 
Pagini din opere iubite. 21,30 — Tele- 
sporț. In încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

In cursul zilei de ieri vremea a fost 
călduroasă șl în general frumoasă, eX- 
ceptînd Ardealul tinde s-a menținut ușor 
instabilă. Cerul a fost variabil și s-au 
semnalat averse Izolate, însoțite de 
descărcări electrice in Ardeal și cu totul 
local în Oltenia. Vîntul' a suflat potri
vit. cu intensificări pînă la tare din 
sectorul estic. Temperatura aerului la 
ora 14 avea valori cuprinse Între 27 
grade la Răutl șl 16 grade la Mangalia.

In București : vremea s-a menținut 
fruțnoasă. cu cerul variabil ; vîntiil a 
suflat potrivit, cu intensificări pînă la 
tare din est. Temperatura maximă 26 
grade.

Pentru următoarele 3 zile : vremea 
se menține călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Pe alocuri, în vestul 
țării, vor cădea ploi sub formă de averse 
însoțite de descărcări électrice. Vînt po
trivit, temporar tare din sectorul sud- 
estic. Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 5 șl 15 grade. Iar 
maximele între 18 și 28 grade.

Pentru București : vreme călduroasă 
cu cerul variablj mai mult senin. Vînt 
potrivit, temporar tare din est. Tempe
ratura staționară.
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Planchon, asistat de

O
(Agerpres)R E X T E R N E

fost interpretat de 
în rolul Angélique a

cuprins pe : Claude 
(dl. de Sotenville), Isabelle Sa- 
(d-na de Sotenville), Julia Dan- 
Julien Mallier, Michel Robin, 
Claude, René Morard și PierreCele două concerte prezentate sim- 

bătă și duminică la Craiova de orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stal Oltenia 
au tost dirijate de Richard Schumacher 
din Elveția. Sub bagheta dirijorului elve
țian orchestra a interpretat lucrări de 
Haendel, Mozart și Haydn. Concertele au 
avut ca solistă pe pianista Iudith Molnar,

„Théâire de la Cité" și-a inceput 
spectacolele in Capitală

pe primul loe in etapa a IV-a

T E L E G R A M E

S

P

T

...După 
fost conduși 
2—0, în prima 
priză, jucătorii e- 
chipei noastre re
prezentative au 
reușit, datorită e- 
Janului tineresc și 
dîrzenipi, șă eqq- 
Jeze, să învingă 
și șă părăsească 
terenul purtați pe 
brațe de public.

parte meciul a fostIn prinia .
dominat de jucătorii echipei R. D. 
Germane, ale căror caracteristici 
s-au dovedit q fi măipstria tehni
că cu care controlează balonul, 
precum și viteza ce o imprimă jo
cului in apropierea porții, chiar 
cînd atacul se desfășoară’ cu doi 
șau frei înaintași. în pjus jucătorii 
germani lovesc cu siguranță și pu
ternic balonul, trag de la distanță 
și precis la pggrță. In ansamblu 
îp prima repriză jocul pracțicat de 
echipa oaspete a foșt unul din cele

RU- 
a-

ultimele minute la poarta echipei

germani și în minutul 22 Noldner 
înscrie imparabil: 2—0. în minutul 
30 Nunweiller III este înlocuit cu 
Dan Coe Fotbaliștii romîni nu 
reușesc în aceaștă parte a jocului 
să inițieze nici un ,ațac mai clar, 
cp toate că au qjținș de nenumă
rate ori în fata porții echipei ger
mane, iar posibilități de a marca 
au avut 
Varga.

Parteq 
în nota 
noastre, 
hotărîtă. Elanul,„vointq, puterea de 
luptă îi caracterizează' în această

șiManolaphe și Haidu și

a doua a jocului începe 
de dominare a echipei 
care q intrat pe teren mai

I

mai moderne văzute în ultimii 
la București, fapt pentru care 
blicul nostru a răsplătit-o cu 
plauze.

Din minutul 46, însă, pînă în 
nutul 90, lucrurile s-au inversat. 
!ală-i pe jucători) noștri, cu Pavlo- 
vici pe centru, în repriza secundă, 
complet schimbați, reluînd jocul 
cu încredere în forjele lor, înțr-un 
spirit ofensiv, așa cum de fapt ar 
fl trebuit să ii jucat de la început. 
Echipa noastră a pășit pe teren 
plină de voința de a-și impune jo
cul, însuflețită de spirit de luptă, 
hotărîtă să realizeze ceea ce pă
rea imposibil... victoria) Pqnțru fe
lul cum au jucat în ultimele 45 de 
minute, pentru bucuria oferită 
șpeciatorilor prin victarig obținută 
în fata ungi adversqr de certă va
loare, jucătorii noștri merită țpate 
laudele.

...Odată cu primele faze ale me- 
ciuliți s-a văzut că jucătorii ger
mani șțnț buni tehnicieni, ei 
domină terenul și se apro
pie periculos de mai multe ori 
de poarta echipei romîne prin ex
trema stingă R. Ducke. Echipa noa
stră reyjne în atac, însă îțiaintqșii 
îngrămădesc mult jocul pe çqjitru, 
unde Manolache și cei dpi interi, 
Raksi și Varga, nu reușesc șă con
cretizeze nici o ocazie de qol. Ex
tremele Haidu și Pîrcqlqb nu pot 
scăpa de șub supraveghereq aten
tă q fundqșilpr Urbarțczik și Kram
pe. înaintașii Nachtigal, P. Duc
ke și Noldner îi depășesc pe 
apărătorii noștri în viteză, prac
tică un joc modem. Primul gol 
îl însci.iq centrul îngiptaș P. Ducke 
care, după ce îl întrece pe Npn- 
weilier iii, aleqrgă singur aproape 
40 de metri pînă în apropierea 
porții și înscrie în țnjnulul 14 : 1—0 
pentru echipa R- D. Getmane.

Domină In continuare jucătorii

mi-

parte q jpgujui pe toți fotbaliștii 
noștri, jar jocul înqintașțlqf devinp 
mai avîntat cu Pavlovici pe centru. 
Pupă citeva minute de la reluare, 
la unul din atacuri sq efectuează 
un schimb reușit de mingi între 
Raksi și Pavlovici iar ultimul în- 
șerie : 2—1.

încurajată de public, echipa 
noastră începe să domine. Se ivesc 
mai multe ocazii de gol, dar apără
torii germani rezolvă situațiile cri
tice. In această perioadă,' echipa 
R.D. Germane se apără "cu 8-9 oa- 
meni și își bazează jocul ofensiv 
numai pe contraatacuri initiate de 
cele două extreme și de centrul 
Înaintaș. Echipa noastră atacă cu 
intensițațe pe rnăsurq ce se scurge 
timpul. Pîrcălab, Varga, Haidu, 
Raksi și Pavlovici intră în careul 
advers și-l obligă pe portarul ger- 
marț să intervină în situații din ce 
în ce mqi critice. Totuși golul 
egalizator întirzie. In șifrșit, în mi
nutul 85, Pavlovici în luptă cu trei 
jucători îl pune in situație de șut 
pe care egalează : 2—2.
Asaltul la poarta echipei R.D. Ger
mane continuă și în ultimele 5 
minute.

In minutul 99, Ta un ultim atac, 
Pîrcqlqb centrează, portqiul ger
man respinge, mingea revine în 
teren și Nunweiller IV, veniț din 
urmă, șutează in bară. Mingea re
vine din nou in teren și Pîrcălab, 
printr-un plonjon, înscrie cu capul : 
3—2, aducînd astfel victoria echi
pei noastre.

Valoarea rezultatului obținut de 
echipa noastiă este deosebită. Este 
util să amirpim însă și unele as- 

' , care 
’ i relief în 

Oprindu-ne a- 
trebuie arătat 

noastră a do- 
au tras im-

R, D. Germane

marcat primul gol. Desigur, jocul 
echipei trebuie să ofere antrenori
lor subiecte de analizat în ce pri
vește concepția de joc în ansam
blu și pregătirea jucătorilor apă^ă" 
rii, precum și cursivitatea acțiuni
lor ofensive ala înaintașilor, ca și 
mulțe altele. Victoria ds ieri tre
buie să constituie un stimulent în 
pregătirea jucătorilor noștri pentru 
a se prezenta 
toarele îpțîlniri

La sfîrșitul 
bucureștean a ,aj . (
jucători romîni care — unii dintre 
ei debutqnțl în prima echipă a 
tării — au înscris, printr-un splen
did eiort, o victorie de prestigiu în 
palmaresul echipel reprezentative.

Întîlnirea a fost condusă cu com
petență de arbitrii iugoslavi Branko 
Tesanici la centru și I. Ilici și V. 
Grüskovniak la tușă.

O. MANTU

BRATISLAVA (prin telefon de la 
trimisul nostru). —- Cicliștii romîni au 
realizat ieri un succes excepțional reu
șind ca la capătul unei etape extrem 
de dificile prin kilometraj (209 km) să 
ocupe locul I în clasamentul pe echi
pe. Estp de menționat totodată că ci
cliștii romîni, dintre care s-au remar
cat Dumitrescu, Cosma și Ziegler, au 
fost principalii animatori ai etapei îm
preună cu alergătorii italieni, belgieni 
și polonezi.

Chiar de la plecarea din Bratislava, 
se pedaleazg foarte puternic. O arată 
și media orară : aproape 50 de km 
în prima oră. Cam la jumătatea 
traseului, după sprintul de la Nitra, 
cîștigat de bulgarul Bobekov din plu
tonul fruntaș, care număra aci vreo 
60 de alergători, se desprind Coșma, 
Beker și Gheorghiev.

La noul sprint din această etapă 
(situată în centrul localității Zarnovi- 
ca), Durnițrescu plasează un puternic 
atac, dar nu se poate clasa decît pe 
locul IU, fiind întrecut cu puțin de 
Timmerman și Olizarenko. Nu mult 
mai tîrziu, grupul fugarilor se mărește 
la 18. Echipa Romîniei are aci 3 aler
gători : Cosma, Dumitrescu, Ziegler. 
Tot 3 alergători sînt și din echipa 
Belgiei. Colaborînd foarte bine, fu
garii își creează un avans ce crește la 
6 minute,

La ultimul viraj dinaintea intrării pe

stadion, Dumitrescu are neșansa să a- 
lunece și să cadă, pierzînd prin aceas
ta posibilitatea de a-și disputa de la 
egal cu ceilalți sprintul final. în ace) 
moment Durnițrescu era al treilea în 
plutonul evadaților. Etapa revine lui 
Gennet (Franța), urmat de belgianul 
Verhaégen, ambii cu același timp : 
5 ore, 15 min. 34 sec. La 4 sec. sosesc 
10 alergători. Ziegler ocupă locul 9, 
Cosma 10 în această etapă. Dumitres
cu, clasat pe locul 13, este cronometrat 
cu 15 sec. mai mult decît învingătorul 
etapei. Formația țării noastre a întru
nit cel mai bun timp : 15 ore, 47 min. 
05 sec. Belgia a ocupat locul II, Italia 
locul III.

Cicliștii noștri și-au îmbunătățit 
mult situația în clasamentele genprale. 
La individpal, C. Dumitrescu se află 
acum pe locul IV, la 1 minut și 15 
sec. de „tricoul galben”, (francezul 
Gennet). Cosma se află pe locul VII, 
cu 7 sec. în urma lui Dumitrescu, Zie
gler pe locul 13, Stoica pe locul 24, 
Răditleșcu locul 32. în clasamentul ge
neral pe echipe, după 4 etape, condu
ce Belgia (44h, 37’15”). Pe locul doi, 
R. P. Polonă - (44b, 37’ 26”). Echipa 
R. P. Romîne ocupă locul trei (44h, 
40’47”). Urmează U.R.S.S., Italia, 
R.D.G., Iugoslavia, R. P. Bulgaria.

Azi are loc etapa a V-a : Zvolen — 
Kosice (221 km).

I. DUMITRIU

Plecarea la Moscova a președintelui 
Crucii Roșii a R. P Romîne

Duminică dimineața a plecat, la 
Moscova , Anton Moisescu, pre
ședintele Crucii Roșii ’ a R. P. Ro
mîne, pentru a participa la cel de-al 
5.-lea . Congres al Uniunii Societăți
lor de Cruce Roșie și Semilună Ro
șie din U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți membri ai bi
roului Comitetului executiv al Cru
cii Roșii și reprezentanți ai Amba
sadei sovietipe în R. P. Romînă,

(Agerpres)

Compania dramatică franceză „Théâ
tre de la Cité“ și-a început duminică 
seara, în sala Palatului R.P. Romîne, 
seria spectacolelor în Capitală. Artiștii % 
francezi au prezentat piesa „Georges 
Dandin““ de Molière, pusă în scenă de 
regizorul Roger 
Jacques Rosner.

Rolul titular a 
Jacques Debary ;
apărut Danièle Lebrun, pe Clitandre 
l-a interpretat Gerard Guillaumat. Dis
tribuția a mai 
Lochy 
doyan 
court, 
Ferna
Meyrand.

Decorurile și costumele aparțin lui 
René Allio, iar muzica lui Claude 
Lochy.

Succese în recoltarea trestiei de zahăr 
în Cuba

și mal bine in vii- 
internatipnale. 
meciului publicul 
aplaudat, pe cei 11

Ailetism
Concursul republican 

de primăvară al seniorilor

pecte ale acestei partide, 
au ieșit pregnant în 
jocul de ieri.
supta eficacității 
că, deși echipa 
minat, înaintașii _ .....
precis la poartă. Ritmul jocului 
în fazele de finalizare a fost mult 
încetinit de cei doi interi, 
au ținut mingea sau au

care 
pre

ferat s-o paseze pe metru pă
trat și de ' mulțe ori chiar înapoi 
(!) Apoi în jopul apărătorilor ș-a 
văzut çâ ei s-au lăsat deseori de
pășiți de jopul în viteză..al fotba- 
liștilor germani. Datorită unei ezi
tări □ apărării noastre, oaspeții au

II. D. GERMANĂ (TINERET) — 
R. P. ROMÎNĂ (TINERET) 1-1 
Ieri, la Torgelow (R. D. Germană), 

s-a disputat înfîlnirea dintre re
prezentativele de tineret ale 
R. D. Germane și R. P. Romîne. Me
ciul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 1—1. Peritru echipa romî- 
nă a înscris Kraus în minutul 37, iar 
Fraeșdori, în minutul 41, pentru e- 
chipa gazdă.

GALAȚI (prin telefon) — Peste 
10 000 de spectatori din orașul Ga- 
laji au aplaudat în cea de-a doua 
zi a concursului republican de pri
măvară al seniorilor pe cei mai buni 
aîlefi din jara noastră. Au reținut a- 
fenjia în mod deosebit săriturile în 
înăijime. Un rezultat excepțional a 
înregistrat atletul Cornel Porumb (Ști
ința Cluj), care la înăijime a sărit 2,10 
m, înfrecînd cu 3 cm vechiul record 
republican Maestra emerită a spor
tului lotanda Balaș, care a terminat 
în această probă pe primul loc cu 
1,84 m, a fost mult aplaudată de pu
blicul gălăjean.

Rezultate bune s-au înregistrat și 
la celelalte probe. La băieji, proba 
de 800 m plat a fost cîșfigafă de 
maestrul sportului Zo-ltan Vameș de 
la Dinargo București, cu timpul de 
1’ 52” 7 zecimi ; 400 m garduri —

Ion Mezaroș (C.F.R. Timișoara) 53 se
cunde 7 zecimi ; 5000 m plat — An
drei Baiabaș (D'namo București) 14 
min. 30 sec. și 2 zecimi ; 200 m plai 
— Dorel Comșa (Dinamo Brașov) 22 
sec. 3 zecimi ; disc — Vasile Sălăjan 
(Steagul roșu Brașov) 48,40 m, iar 
săritura în lungime a fost cîșfigafă 
de Nicolae Popovschi, de la clubul 
sportiv Steaua cu 7,34 m.

La fele, proba de aruncare a greu- 
tăjii a revenit Anei Sălăjan (Dinamo 
Brașov) cu 15,41 m ; suliță — Elena 
Neacșu (școala spprfivă Cîmpulung 
Muscel) 43,97 m ; 400 m plat — Flo
rentina Stancu (Steaua) 58 sec. 7 ze
cimi ; 200 m plat — Ioana Petrescu 
(Rapid București) 
ștafeta 4 x 400 m 
pei Steaua.

HAVANA 12 (Agerpres). — Țăra
nii cubani muncesc cu rîvnă pentru 
a încheia cît mai rapid recoltarea 
trestiei de zahăr. în provincia Las 
Villas ș-a strîns peste 96 la sută din 
recolta trestiei de zahăr. în aceste 
zile noi detașamente de volun
tari pleacă la șate pentru a aju
ta țăranilor șă încheie la timp re
coltarea. Totodată, lucrătorii din a- 
gricultura Cubei iau măsuri pentru 
asigurarea unor recolte bogate în 
viitor. în regiunile în care strân
gerea recoltei s-a încheiat, ș-a tre-

cut la semănarea trestiei de zahăr. 
La începutul lunii mai, în provincia 
Havana s-au însămînțat peste 40 la 
sută din suprafețele repartizate 
pentru trestia de zahăr.

Țăranii cubani și-au propus să 
sporească recolta la hectar pentru 
ca în anii următori să obțină peste 
7 milioane tone de zahăr pe an. în 
acest scop, se vor alege cele mai 
bune terenuri pentru semănături și 
se va desfășura o acțiune energică 
împotriva dăunătorilor agricoli.

w carnetul corespondentului
25 sec. 5 zecimi și 
plat a reverii} echi-

GH. BALTA 
coresp. „Scînteil”

CO MPETIȚI1

Pe Volga

%

Italia—Brazilia 3-0
MILANO 12 (Agerpres). —
Pe stadionul „Șan Siro“ din Milano 

peste 100 000 de spectatori au asiștat 
la meciul de fotbal dintre echipele 
Italiei și Braziliei, meci terminat cu 
rezultatul de 3—0 (2—0) în favoarea 
echipei gazdă. Acçasta esțe cea de-a 
4-a infrîngere suferită de echipa bra
ziliană, in cele 7 meciuri susținute de 
la. începutul turneului în Europa. La 
17 maț, campionii mprțdțțțli vor juca 
la Cairo cu reprezentativa Republicii 
Arabe Unite.

Pronosport
Concursul din 12 mai a.c.

R.P. Romînă — R.D. Germană (3—2) 
R.D. Germană (tineret) — R.P. Ro

mînă (tineret) (1—1)
Italia — Brazilia (3—0)
Lokomotiv M.—Zenit Leningrad anulat 
C.F.R. Pașcani—Șiderurgistul GI. (2—0) 1 
Foresta — Metăliil Tîrgovișie (2—1) 1 
Flacăra Moreni—Progresul Brăila (2—0) 1 
Unirea R.V. — Dinamo Pitești (0—0) 
Gaz Metan — Chimia Făgăraș (1—0) 
Mureșul — Minerul Baia Mare (1—0)
Arjeșul — C.F.R. Timișoara (1—2) 
A. S. Cuglr — Vagonul Arad (2—0) 
Progresul Alex. — C.F.R. Roșiori (1—0)

HANDBAL IN 7
Jocurile programate în Capitală în 

etapa a 5-a a campionatelor republi
cane de handbal în 7 s-au desfășurat 
șîmbătă după-amiază și duminică di- 
mirieață pe Stadionul Ciulești.

Toate cele patru întîlniri au dat 
cîștig de cauză echipelor favorite, nu 
însă fără a le scuti de empții. Dina- 
moviștii bucureșteni, de pildă, neluînd 
jocul în serios de la început, au fpst 
conduși la un moment dat de forma
ția Știința București cu 6-3. Apoi îqsă, 
ei înscriu în serie, astfel că la pauză 
scorul devine 10-6 în favoarea lor, iar 
la sfîrșitul partidei : 21-12.

în evidentă revenire de formă, ra
pidiștii au reușit să conducă pînă în 
ultimele minute de joc, în întîlnirea 
cu formația Steaua București. Fiind 
prea siguri de victorie, ei slăjresc însă 
alura și permit militarilor să egaleze 
la 13, iar apoi să cîștige la diferență 
de un punct. Scor final : 14-13 pentru 
Steaua, ai cărei jucători, care au luptat 
cu dîrzenie pînă la fluierul final, au 
cîștigat pe merit.

Întîlnirea dintre formațiile feminine 
Rapid București și Ș.S.E. Constanța 
s-a terminat cu rezultatul de 11-6 în 
favoarea bucureștencelor, la capătul 
unui joc mediocru.

Fără îndoială,

partidă a cuplajelor bucureștene a fost 
dea dintre Știința București și Ș.S.E. 
Ploiești. De ambele părți s-au con
struit faze spectaculoase, dinamice. 
Avantajată de o experiență mai bo
gată, echipa 
cu 9-6 (5-3).

R

bucureșteană a -cîștigat

A. CONSTANTIN

U G B I
Singura întîlnire din cadrul campio

natului de rugbi a opus ieri diminea
ță echipei campioane Grivița Roșie 
formația Farql din Constanța. în a- 
ceastă partidă, campionii aveau pri
lejul șă-și desfășoare gama de 
cunoștințe în compania unui ad
versar care nu le periclita șansele la 
victorie ; oașpețji aveau la rinpul 1er 
ocșzia să demonstreze în ce măsură 
au știut șă învețe de pe urma catego
ricei infringed suferite nu de mult de 
la rugbișt’î eclțipei Steaua.

Cu toate acestea, meciul n-a satis
făcut- Grivița Roșie a jucat neatent, 
neinspirat. La pauză bucureștenii con
duc doar cu 3-0 și abia în ultimele 
20 de minute reușesc să se distanțeze, 
totalizînd pînă în final 19 puncte. 
Deși a jucat curajos la înaintare, Fa
nil a cedat în cele din urmă Ia capi
tolul pregătire fizică. Cînd Grivița a

ȘAH

111 ..... 1 ■ 1 ........... —
atacat de la distanță, așa cum s-a în- 
tîmplaț în repriza secundă, constăn- 
țenii au dovedit ca sînt vulnerabili în 
apărare.

EM. VALERIU

P O L O
Etapa campionatului republican de 

polo pe apă, găzduită ieri la Ștrandul 
Tineretului, a prilejuit spectatorilor 
posibilitatea să urmărească două 
meciuri interesante.

Rapid — Industria Lînii-Timișoara: 
'4—4 (1—1, i—o, 1—1, 1—2). Un
meci frumos, viu disputat, în care 
ambele echipe au făcut o mare risipă 
de energie. Formația timișoreană a 
apărut în progres, iar rezultatul obți
nut reprezintă pentru 
Rapidiștii au luptat cu 
tr-un final pasionant, 
egaleze.

Dinamo — Știința

ea un succes, 
ambiție și, în- 

au reușit să

Metalul Tîrgoviște (2—lj 1. ....------- - .. I
x
J
2
1
1

Petrosian conduce cu 3 puncte
Săptățnîna 

cu partida a 
a oferit un 
fi plin de tensiune- S-a 
creat impresia că Bot
vinnik l-a provocat pe 
Petrosian șă desfășoare 
un foc „agresiv“. Si din 
această cauză Botvinnik 
era cit pe aci să piardă 
un punct. Pretendentul, 
jucînd cu albele. <ț ini
țiat țin ioc energic la 
centru. Dar, la un mo
ment dat, el a întîrziat 
cu citeva mutări, ceea 
ce a permis negrului 
să-și consolideze pozi
ția. In cele din urmă, 
partida s-a terminat re
miză.

Cea de-a 18-a partidă 
aș numi-o dramati
că. închipuiți-vă, ad
versarii au fost atît 
de prudenți, încit s-au 
temut să depășească 
„lima de demarcație“, 
manevrînd doar în lagă
rul propriu și mai ales 
cu cavaleria. Din 30 de 
mutări, de pildă, peste 
jumătate au fost făcute 
cu caii I Botvinnik a 
vrut sä obțină un atac 
imparabil și să recîștige 
punctul pierdut, iar Pe
trosian era preocupat de 
problema apărării și de

a început
17-a, care 

ioc așpuțit

menținerea avantajului 
la puncte- Botvinnik, 
care a jucat cu albele, 
a qbtinut din nou o po
ziție exçelentü : pionii 
săi centrali s-att avîntat 
amenințător înainte. Dar 
de aici au început sur- 
prizele. Pe neașteptate, 
albul schimbă reginele. 
De ce ? Prjți asta se în- 
le.Siipa dopr situația ne
grului Așa a și fost. Pe
trosian a reușit să-și re
grupeze figurile și pio.- 
nii centrali au fost în 
primejdie-

A doua surpriză s-a 
prodiis în ziua reluării 
jocului. Toți se așteptau 
ia remiză. Dar cît de 
mare a fost uimirea tu
turor cînd, prin mutarea 
a doua de la reluare, 
Botvinnik a comis o 
greșeală, după care Pe
trosian a trecut în o- 
fensivă și, cum se spu
ne, a zdrobit pozițiile 
albului. Botvinnik s-a 
văzut nevoit să-și recu
noască infringerea.

Sîmhătă, Botvinnik 
s-a așezat la masa dș 
joc cu intenția vădită 
de a-și lua revanșa. Pen
tru a patra oară în 
cursul meciului s-a ju
cat apărarea indiană

nouă. S-a văzut 
Botvinnik a hotărît 
impună un jos tăios, 
a initiât un atac direct 
pe flancul regeltți. Pe
trosian a acționat e- 
nergjc la centrii, ynde a 
reușit să ocupe poziții- 
cheie. Dar principalul 
pericol s-a ivit pe flan
cul reginei. Negrul o 
fost nepoit să treacă în 
apărare- Schimbul regi
nelor a calmat întriicît- 
va țenșitfnea, dar ppzf- 
ția negrului a rămas a- 
menințată. Partida ș-a 
întrerupt într-un final 
lipsit de perspective 
pentru Botvinnik.

Ieri a fost continuată 
partida întreruptă sîtn- 
bătă, la mutarea 41-a. 
Petrosian și-a valorifi
cat cu o tehnică ma
gistrală avanțajul pozi
țional, obținînd victoria 
la mutarea 66-a.

Așadar, scorul me
ciului a devenit 11—8. 
Avantajul lui Petrosian 
e de trei puncte. Pro
nosticurile puteți, dragi 
prieteni, fă le faceți sin
guri.

A. LILIENTHAL 
mare maestru in

ternațional de șah 1

că 
să 
El

DIRT-TRACK
1

mai frumoasă

Cluj : 10—3
(2—1, 3—0, 2—1, 3—1). In ciuda 
scorulgi sever, clujenji au avut o com
pot tare meritorie, fiind nevpiți să ce
deze, după o dîrză 
echipe care le-a foșt superioară din 
toate punctele de vedere. Dinamo- 
viștii au marcat o substanțială îmbu
nătățire a jocului față de duminica 
trecută și au cțștigat la capăpil unei 
întîlniri de bun nivel tehnic, presă
rate cu numeroase faze spectaculoase. 
Bine a condus jocul arbitrul N. Nico- 
laescu.

La încheierea celor două întîlniri, 
ne-am adresat tov. Vasile Doroczi, 
antrenorul lotului republican, cu ru
gămintea de a aprecia situația în acest 
campionat după trei etape.

„Criticile adresate pînă acum com
portării necorespunzătpare a majori
tății echipelor sînt întru totul îndrep
tățite — ne-a declarat antrenorul. 
Motivul principal al acestei situații îl 
constituie insuficienta atenție acor
dată pregătirilor în perioada premer
gătoare reluării campionatului, pre
cum și faptul că în timpul iernii 
pauza rezervată odihnei a fost exage
rat de lungă“,

rezistență, unei

Un public numeros a venit Ieri dimineață pe stadionul Unirea din Șoseaua 
Olteniței pentru a asista Ia întrecerile din cadrul primei etape a campionatului 
republican de viteză pe pistă de zgură („dirt-track”). Temerarii motoclcliști au 
oferit întreceri deosebit de pasionante pe parcursul celor 7 ipanșe. Pe primele 
locuri ale tntrecerilor s-au clasat : I. Cucu (Metalul) 9 puncte, R. Jurcă 8 
puncte șl Gh. Voiculescu 6 puncte — ambii de la Steaua.

Agențiile de presă transmit
Cu prilejul unui concurs de haltere 

desfășurat la Budapesta tînărul sportiv 
maghiar Gabor Szarvas a stabilit un 
nou record mondial de jpniori la stilul 
,,smuls” cat. ușoară cu 113 kg (v.r. er? 
de 112,500 kg).

*■
în primul joc contînd pentru noua 

ediție a turneului balcanic de fotbal 
echipa Spartak Plovdiv a întîlnit la 
Plovdiv echipa Olimpiakos Atena. Au 
cîștigat cu 5-3 (2-2) fotbaliști) bulgari.

Ăr
Turneul international de sabie de Ia 

Budapesta a fost cîștigat de echipa R. P. 
Ungare care a învins cu 13-3 echipa 
Franței și cu 13-6 echipa Italiei.

Echipa braziliană de fotbal „Portu
guese’’ Sao Paulo și-a continuat turneul 
în R. P. Bulgaria tucînd la Sofia cu 
echipa Levskj Sofia. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 0-0.

•k
La Roma s-a disputat întîlnirea inter

națională masculină de gimnastică din
tre echipele selecționate ale Italiei și 
U.R.S.S. Gimnașfii sovietici au terminat 

cu scorul de 286,70 — 284,60învingători 
puncte.

ir
campioană a Angliei Ia fot- 
cucerit de echipa Everton

Titlul de 
bal a fost 
Londra care în ultimul meci a învins cu 
scorul de 4-1 pe Fulham.

(Urmare din pag. I-a)

LA MOSCOVA
bră sintetică: Baloturile 
cu lină artificială care vor 
porni de la Saratov spre 
fabricile țării vor fi trans
formate în țesături fru
moase 
nuri 
etc.

se vor construi 16 clădiri 
de formă cilindrică. Insta
lații de climă artificială 
vor pune pe locuitorii o- 
rașului la adăpost de cele 
mai cumplite geruri. Sub 
cupola orașului arctic tem
peratura nu va 
niciodată sub 10 grade 
plus.

La filiala din 
grad a Academiei de con
strucții și arhitectură a 

■luat recent ființă o secție 
specială pentru construc
ții de orașe în regiunile 
veșnic înghețate ale Nor
dului.

Călătorind astăzi 
Volga, după o absență 
cîțiva ani, pretutindeni te 
întîmpină noile realizări 
de pe aceste 
guri. Treci pe 
ținuturi care au 
în anii septenalului. Iată 
în drum șantierele hidro
centralelor de la Kuibî- 
șev sau Saratov. Te o- 
prești apoi să admiri uria
șul baraj al hidrocentra
lei de la Volgograd.

Cunoscînd mai îndea
proape marile realizări 
din regiunea economică a 
Volgăi, atenția îți este a- 
trasă, de asemenea, de buloase : diamante 

aur, cărbune ji metale 
neferoase. Infruntînd na
tura, constructorii sovie
tici au pătruns spre nord, ,_______ _ ,,
supunînd taigaua, ridicind st'T'ădă CeajkovskVdîn Le

ningrad, funcționează fără 
întrerupere un agent de 
circulație... cibernetic. A- 
cesta rezolvă toate pro
blemele de circulație care 
se ivesc in raza lui de 
control : oprește fluxul de 
cetățeni, dă întîietate 
unei mașini sanitare sau a 
serviciului de pompieri. 
Cînd pe ambele părți ale 
intersecției ș-a adunat un 
număr egal de mașini, „a- 
geniul" dă întîietate ar
terei principale, iar dacă 
un vehicul depășește vi
teza legală, îl oprește.

Noul mijloc de dirijare 
a circulației leningrădene

melea-
Ungă 

înflorit

fi elegante, în blă- 
artificiale, covoare

Un oraș
sub... acoperiș

coborî

Lenin-

dezvoltarea industriei chi
mice. Fibre artificiale, al
cool sintetic, țesături cord 
— toate aceste produse 
le furnizează țării tînăra 
industrie chimică de pe 
Volga. La marginea o- 
rașului Saratov se înal
ță acum o mare uzină chi
mică — „Sintezspirt". 
Materia ei primă sînt hi
drocarburile de la rafină
ria din Saratov.

Să facem o scurtă vizi
tă în uzină. Secția de a- 
cizi ocupă cinci etaje. 
Ceea ce te impresionea
ză în mod deosebit este 
tehnica ultramodernă. 
Coțpplexul proces chimic 
ce se desfășoară aici se 
află sub controlul apara
telor.: muncitorii urmăresc 
de la papoțirile de control 
presiunea, temperatura 
etc. Printr-o simplă apă- 
spre da buton se deșchțd 
sap se închid supape, se 
pun în funcțiune insta
lații.

Iață-ne 
prpaspăt laborator al uzi
nei. Totul strălucește de 
curățenie ; lămpi cți neon 
împrăștie o lumină de
azur. E laboratorul „ma
relui nitron" — așa se
numește noua fibră sinte
tică menită să înlocuiască 
lina și a cărei tehnologie 
se pune acpm la punct la 
„Sintezspirt". Printr-un 
vizor privești în etuvele 
de uscare șt vezi cum ni- 
tronul se transformă în fi-

în cel mai

In nordul Siberiei, na
tura e aspră și neîndură
toare. Omul are de în
fruntat aici zăpezi și ge
ruri, viscole năpraznice și 
îndelungata noapte po
lară. Dar pămîntul as
cunde aici bogății fa

il
Agent de circulație

cibernetic

Este aproape un an de 
cînd, la intersecția dintre 
bulevardul Cernîșevski și

așezări și orașe. Așa s-au 
născut Vorkuta și Maga
dan sau Norilsk, situat 
dincolo de cercul polar 
~ puternic centru indus
trial și cel mai nordic 
oraș din lume.

In aceste ținuturi vor a- 
pare în curînd orașe noi. 
Cum vor arăta ele? Aceas
ta e o problemă viu dis
cutată la filiala din Le
ningrad a 
construcții 
a U.R.S.S.

Oameni 
Leningrad 
de curînd 
îndrăznețe

r, 11. M vn IzLtț Ltn 11,1 ILL ruu&iIV
2LT fl.r. a fost realizat de Vladi

mir Lapinski, candidat în 
științe tehnice, și ing. Lev 
Rohovici. De la instala
rea agentului cibernetic, 

opririi autovehi- 
la intersecții s-a 
de 4 ori. 
considerabil 
de încălcare a 

’ de circulație

Academiei de 
și arhitectură

știință din 
prezentat

pro-

de
au 
câteva proiecte 
ale viitoarelor

ceste proiecte înfățișează 
imaginea unui praș cu o 
suprafață de 7,5 ha, deși 
e prevăzut pentru o 
popidație de 10 000-12 00(1 
locuitori. O cupolă din ma
terial plastic va acoperi 
centrul orașului, aidoma 
unui acoperiș uriaș. Sub 
protecția acestuia se vor 
amenaja un parc, te
renuri de sport, o biblio
tecă, un cinematograf. E 
prevăzut ca orașul să aibă 
țrei străzi, la rîndttl lot 
fparte originale ; acoperi
te cu material plastic, ele 
se vor transforma în gale
rii largi, înalte și lumi
noase, de-a lungul cărora

durata 
culelor 
redus , 
scăzut 
zurile 
•egulilot 
și nu s-a înregistrat nici 
un accident. In curînd „a- 
genți cibernetici" vor fi 
instalați la intersecțiile al
tor artere din Leningrad, 
pe bulevardele Moscovei 
și ale altor orașe mari din 
Uniunea Sovietică.

A. MUNTEANU

Au 
co

Pe poarta uzinei, numai laminate
de buna calitate

prinderii a trecut Ia reorganizarea 
serviciului control tehnic de calita
te, încadrîndu-1 cu laminatori bine 
pregătiți profesional, cu experiență 
în producție. Prin întărirea acestui 
șerviciu cu noi cadre, prin crește
rea exigenței lor s-a ajuns ca pe 
poarta uzinei să nu mai iasă în 
acest an laminate de calitate neco
respunzătoare.

Ca urmare a muncii rodnice, pli
ne de inițiativă, a întregului colec
tiv, precum și a măsurilor tehnico- 
organizatorice aplicate pînă acum, 
calitatea produselor s-a îmbunătă
țit continuu. Ponderea producției 
de tablă zincată de calitatea I-a a 
crescut anul acesta de la 96,6 
la sută, ' cît s-a obținut anul 
trecut, la 97,2 la sută. Cantitatea de 
tablă neagră de calitatea I-a a cres
cut cu 4 la sută, jar la tabla deca- 
pată 83 la sută din întreaga rro- 

ne-am ocupat mai mult în ultima aucție a rost de calitatea l-a, Față

țiilor, prin trecerea în ture a unor 
ingineri și tehnicieni bine pregătiți, 
care au ajutat la rezolvarea opera
tivă a problemelor urgente ale pro
ducției.

Calitatea produselor este strîns 
legată de nivelul tehnic profesional 
al cadrelor de muncitori. Uzina 
noastră dispune de un fond nume
ros de cadre calificate. De curînd, 
aproape 250 de muncitori au absol
vit cursurile de calificare și de spe
cializare pentru meseriile de lăcă
tuși, electricieni, laminatori ; în 
prezent aproape 1 600 de muncitori 
frecventează cursurile de ridicare a 
calificării pentru meseriile de'lami
nator, cuptorar, strungar ș.a. Alți 
258 tovarăși urmează cursurile se
rale și fără frecvență ale școlilor 
mediii

Un sector important de care

Desigur, nu au fost epuizate po
sibilitățile de care dispune uzina 
noastra pentru ridicarea calității 
produselor ; în prezent ne îndrep
tăm eforturile spre punerea în va
loare a acestor posibilități. Este în 
studiu problema extinderii impri
mărilor de oxizi și a diferențelor 
de grosimi, precum și aceea privind 
continua îmbunătățire a procesului 
de laminare la tabla decapată. Ne 
preocupăm, de asemenea, de îmbu
nătățirea aderenței și eliminarea 
scurgerilor la margini la tabla zin
ca tă, de reducerea declasatelor la 
liniile de laminare și în sectorul 
recoacere-fînisa.j de restrîrigerea 
toleranțelor de laminare la toate 
sortimentele, de îmbunătățirea în 
continuare a valorii indicelui da 
ambutisaj.

Dezvoltînd experiența dobîndită, 
colectivul uzinei noastre este hotă- 
rît să realizeze în acest an planul la

vreme este cel al controlului tehnic de 78 la sută cît am realizat în 1962. toți indicii, să livreze economiei na
de calitate. La recomandarea corni- Totodată, rebuturile au scăzut cu ționale sortimente de tablă de cei 
tetului de partid, conducerea între- 0,8 la sută. ifiai bună calitate
de calitate. La recomandarea corni- Totodată.
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• Continuă încercările în vederea formării unul nou guvern
9 Comentariul postului de radio Cairo ® Situația rămîne încordată la 

Damasc și aite orașe

La 11 mai/; s-a-încheiat Ta-Moscova, procesul unor agcnți ai serviciilor 
de spionaj ? englez i- și american, Penkovski (în ■ dreapta) ■ și Wynne (în stînga).

Port-au-Prince (Haiti). în jurul palatului dictatorului Duvalier sînt con
centrate mari unități militare, de teama manifestațiilor populației. în ultimele 
zile poliția a intensificat represiunile împotriva adversarilor regimului.

DAMASC 12 (Agerpres). — După 
cum menționează agenția Associa
ted Press, „criza politică din Siria 
a-continuat să rămînă nerezolvată 
duminică întrucît Sami Al Jundi nu 
a obținut nici un rezultat conclu
dent în încercările de a-forma un 
nou guvern”. Potrivit agenției Reu
ter, Al Jundi a avut consultări cu 
un număr de grupări politice și 
personalități independente la pala
tul prezidențial al Siriei. mu-uu bumtucauu i-»«
^Agenția France Presse relatează la actuala situație din Siria, 

că șeful guvernului sirian demisio- rată că „cercurile informate din 
nat, Salâh Bitar, a expus intr-im in- Egipt nu consideră că demisia lui 
țerviu, publicat la 12 mai exclusiv Salah Bitar va aduce o soluție în 
de ziarul „Al Abaas”, motivele care 
l-au determinat să-și prezinte demi
sia. „Cauza directă a demisiei gu
vernului decurge din situația creată 
prin renunțarea nejustificată a unor 
membri ai cabinetului la funcțiile 
lor”, declară Bitar. El afirmă că 
faptele la care miniștrii demisio
nați au făcut aluzie pentru a-și ex
plica atitudinea, nu reprezintă de
loc realitatea; de fapt singura di
vergență intervenită între reprezen-

tanții partidului Baas în guvern și 
reprezentanții altor grupări în gu
vern nu se referea decît la modul 
de votare în sinul biroului politic 
al frontului național „pe care în
cercăm să-l organizăm între toate 
partidele membre ale guvernului și 
semnatare ale acordului din 17 a- 
prilie în legătură cu unitatea fede
rală arabă”.

Pe de altă parte, postul de radio 
Cairo, într-un comentariu referitor 

, a-

criza siriană. Ele sînt de părere că 
problema principală o constituie 
faptul că actualul regim sirian de
nunță în mod clar acordul asupra 
unității semnat Ta Cairo la 17 apri
lie”.

între timp situația la Damasc ră
mîne încordată, după cum mențio
nează agenția United Press Interna
tional, iar în diferite orașe din 
țară au loc demonstrații studen
țești.

în favoarea dezvoltării 
comerțului internațional

MAR DEL PLATA 12 (Agerpres). 
— în orașul argentinian Mar del 
Plata a avut loc conferința de pre
să a lui Rosentad Hansen, pre
ședintele Comitetului de pregătire 
a Conferinței mondiale pentru co
merț și dezvoltare, care urmează 
să aibă Ioc anul viitor sub auspi
ciile O. N. U. Hansen a arătat 
că membrii comitetului de pre
gătire a conferinței, 
sînt reprezentate 30 
elaborează în prezent 
de zi care va include probleme ale 
comerțului între țări aflate la nive
luri diferite de dezvoltare, schim
buri de mărfuri, transporturi, rela
țiile comerciale între țările mem
bre ale diferitelor grupări econo
mice etc. Hansen a subliniat că se 
pronunță în favoarea dezvoltării re
lațiilor comerciale între țările so
cialiste și țările capitaliste.

în care 
de țări, 

ordinea

Numeroase mandate cîștigatc de laDuriști 
în alegerile municipale din Anglia

ACȚIUNI PENTRU DEZARMARE ȘI PACE

gerile lor religioase, 
dar cărora le este 
scumpă cauza păcii, 

în încheiere, Souqu- 
ière a subliniat că Sta
tele generale pentru 
dezarmare nu consti
tuie un act final al ac
tualei campanii, ci, 
dimpotrivă, ele trebuie 
să constituie începutul 
unei noi etape a luptei 

Convocarea Statelor ’ pentru pace și dezar- 
generale, a declarat An
dré Souquière, secreta
rul general al Consiliu
lui național al păcii, ca 
formă de reprezentare 
și-consultare a diferi
telor pături ale popu
lației și a diferitelor 
departamente, este una 
din cele mai vechi tra
diții franceze.

Ideea noastră constă 
în aceea ca Statele ge
nerale pentru dezar
mare să exprime păre
rea și voința întregului 
popor francez, vrem ca 
aici să se întîlnească 

toate co-

FRANȚĂ
. PARIS 12 (Ager

pres). — în curînd, la 
Paris se vor reuni Sta
tele generale pentru 
dezarmare. într-o mare 
manifestație pentru pa
ce și dezarmare, sute 
de mii de delegați se 
vor întruni în capitală, 
venind din toate de
partamentele Franței.

aici să 
delegați din 
munele, toate departa
mentele Franței, repre
zentanții tuturor pătu
rilor societății, indife
rent de apartenența 
lor politică și convin-

mare generală.
ANGLIA

LONDRA 12 (Ager
pres). — Din inițiatn 
va „Comitetului celor 
100”, partizanii din An
glia ai dezarmării nu
cleare au organizat la 
11 mai o demonstrație 
în apropierea bazei for
țelor militare aeriene 
britanice din Comita
tul Norfolk. Aproxima
tiv 500 de demonstranți 
s-au adunat în apropie
rea acestei bâze și au 
încercat 
in interiorul ei.

Baza era păzită de 
350 de polițiști, precum 
și de formații ale poli
ției speciale a forțelor

să pătrundă

militare aeriene. Cu 
toate acestea, zeci de 
demonstranți au reușit 
să pătrundă pe terito
riul ei.

Poliția a arestat pes
te 80 de participant la 
demonstrație, care au 
fost deferiți justiției.

JAPONIA
TOKIO 12 (Agerpres). 

Comandamentul militar 
american în Extremul 
Orient a dat un ordin cu 
privire la dislocarea de 
avioane de vînătoare și 
bombardament „F-105“; 
purtătoare ale armei 
nucleare, din insula O- 
kinawa Ia baza aeriană 
militară Itadzuke din 
apropiere de orașul Fu
kuoka (insula Kiusiu).

întreaga opinie pu
blică democratică a ță
rii protestează cu hotă- 
rîre împotriva trans
formării insulelor ja
poneze într-un cap de 
pod atomic. în fruntea 
mișcării de protest se 
află partidele comunist 
și socialist, precum și 
Consiliul general al sin
dicatelor din Japonia, 
care numără patru mi
lioane de membri.

LONDRA 12 (Agerpres). — Re
zultatele alegerilor municipale care 
s-au încheiat la 11 mai în Anglia, 
Scoția și Wales denotă eșecul parti
dului conservator. în cursul acestor 
alegeri au fost realeși o treime din 
numărul total al consilierilor. La 
11 mai a fost ultima zi a alegerilor 
la care au fost realeși consilierii a 
197 consilii municipale orășenești. 
Potrivit datelor preliminare, parti
dul laburist a obținut în total 504

„Africa trebuie să se unească"
ACCRA 12 (Agerpres). — Pre

ședintele Ghanei, Kwame Nkrumah, 
a scris o nouă carte consacrată 
problemelor întăririi unității afri
cane. Cartea, intitulată „Africa tre
buie să se unească”, acordă o deo
sebită atenție măsurilor practice 
pentru realizarea unității de ac
țiune a tuturor statelor africane.

Tipărită în ajunul conferinței șe
filor statelor și guvernelor africane 
care urmează să aibă loc la Addis 
Abeba, cartea a atras atenția opiniei 
publice africane și observatorilor de 
peste hotare.

mandate, față de 310 ale conserva
torilor și 93 ale liberalilor.

Un mare succes al laburiștilor 
— astfel apreciază toate ziarele 
londoneze de duminică rezultatele 
acestor alegeri. Partidul laburist 
dispune acum de majoritatea în 
consiliile municipale ale tuturor 
celor 12 orașe mari din Anglia și 
Wales, scrie ziarul „Sunday Times”.

„Dacă alegerile parlamentare ar 
avea loc mîine, constată ziarul 
„Sunday Telegraph”, laburiștii ar 
obține în Camera comunelor o ma
joritate de 100 mandate”. Macmil
lan și miniștrii săi nu se mai bucu
ră de încredere, subliniază ziarul 
„Sunday Citizen”, din pricina „e- 
șecurilor prea frecvente înregistra
te atît în țară cit și în străinătate”.
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Scrisorile adresate de Sufanuvong lui Suvanna Fumma
HANOI 12 (Agerpres). — Pre

ședintele C. C. al Partidului Neo 
Lao Haksat, Sufanuvong, a adresat 
șefului guvernului de coaliție a) 
Laosului, Suvanna Fumma, o scri
soare în care protestează împotriva 
participării guvernului la sesiunea 
„Adunării naționale” creată la tim
pul său de gruparea de la Savanna- 
ket.

în scrisoare se arată că Partidul 
Neo Lao Haksat și neutraliștii n-au 
recunoscut niciodată această adu
nare. Dacă gruparea de la Savanna- 
ket, se subliniază în scrisoare, vrea

să convoace o „Adunare națională“, 
aceasta este o problemă care o 
privește, dar care nu privește nici
decum partidul Neo Lao Haksat și 
gruparea neutralistă.

într-o altă 
tă primului 
tele 
Lao 
triva intenției guvernului de a se 
folosi de lipsa din Vientiane a lui 
Sufanuvong și Fumi Vong Vicit 
pentru a ocupa clădirile Ministeru
lui Economiei și Planificării și Mi
nisterului Informațiilor conduse de 
aceștia.

scrisoare adresa- 
ministru, președin- 

al Partidului Neo 
împo-

C. C.
Haksat protestează

care

Extinderea manifestațiilor antirasiste 
in sudul S-ILA»
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Festivitatea înmînării 
premiului Balzan

ROMA 12 (Agerpres). — La 
mai, în palatul Quirinal din Roma
(reședința șefului statului italian) a 
avut loc o festivitate în cadrul că
reia au fost înmînate premiile Bal
zan decernate matematicianului so
vietic acad. A. N. Kolmogorov (pre
miul în domeniul matematicii), isto
ricului american prof. Samuel Eliot 
Morison (premiul în domeniul ști
ințelor istorice), compozitorului 
german Paul Hindemith, care locu
iește în S.U.A., (premiul în dome
niul muzicii) și cercetătorului aus

triac prof. Karl von Fritsch (pre
miul în domeniul științelor biologi
ce). Acest premiu a fost înființat în 
anul 1956 în memoria ziaristului ita
lian progresist Balzan.

Medaliile de aur și diplomele de 
onoare au fost înmînate laureaților 
premiului Balzan de președintele 
Republicii Italia, A. Segni.

anunță că 
rănite- în 

care s-au

NEW YORK 12 (Agerpres). — La 
numai cîteva ore după ce agențiile 
de presă americane anunțau „reali
zarea unui acord“ cu privire la în
lăturarea segregației în orașul Bir
mingham din Alabama, faptele vin 
să demonstreze că aceasta nu a 
constituit decît o manevră a rasiști
lor din Alabama în scopul determi
nării unei încetări a manifestațiilor 
populației de culoare.

Agenția France Presse 
șapte persoane au fost 
cursul unor incidente
produs în noaptea de 11 spre 12 
mai în cartierele locuite de negri 
din orașul Birmingham. Potrivit a- 
genției, în apropierea locuinței lui 
A. D. King, fratele lui Martin Luther 
King, conducătorul luptei împotriva 
segregației, au explodat două 
be. De asemenea, au explodat 
be în apropierea clădirii 
săptămîna trecută a servit 
cartier general manifestanților de 
culoare.

După aceste explozii, sute de lo
cuitori ai cartierelor negrilor s-au 
adunat la locul exploziilor hotărîți 
să reia manifestațiile împotriva se
gregației. Poliția statului Alabama,

bom- 
bom- 
care 

drept

care abia părăsise Birminghamul, a 
fost rechemată de urgență.

NEW YORK 12*(Agerpres). — A- 
gențiile occidentale de presă rela
tează că, urmînd exemplul luptei 
negrilor din orașul Birmingham 
(Alabama), populația de culoare 
din alte orașe situate în su
dul S.U.A. a început să desfășoare 
marșuri și demonstrații pentru a- 
cordarea de drepturi. Potrivit agen
ției U.P.I., „punctul culminant al 
unei săptămîni de tensiune a 
fost atins vineri seara în capi
tala statului Carolina de nord, Ra
leigh, cînd 1 000 de studenți negri 
au invadat grădinile reședinței gu
vernatorului în timpul unui concert 
simfonic”. Demonstranții au cerut 
permisiunea să asiste la acest con
cert, dar guvernatorul a refuzat. 
Concertul a trebuit să fie întrerupt.

Agenția U.P.I. transmite că un 
mare număr de negri din orașul 
Richmond (statul Virginia) au or
ganizat manifestații antisegregațio- 
niste în fața cinematografelor, care 
interzic accesul negrilor.

■

Pichet de gre
viști în fața uzi
nelor Mercedes- 
Benz, din Mann
heim (R.F.G.), 
în timpul recen
tei greve a me- 
talurgiștilor vest- 
germani. (Foto
grafia de sus).

în ultimul 
timp, poliția din 
statele sudice ale 
S.U.A. este tot 
mai des „solici
tată“ împotriva 
acțiunilor antira- 
siste Ia care par
ticipă, alături de 
populația de cu
loare, și mulți 
albi. Iată-i pe 
polițiștii din Ri
sing Fawn (sta
tul Georgia) bru- 
talizînd mani- 
festanți antira- 
siști. (Fotografia 
din stingă).

cîștlgă teren
Se spune că ideile bune au aripi. 

Ele străbat mări și țări fără vize, 
fără pașapoarte și cuceresc mințile 
oamenilor. Așa s-a întîmplat și cu 
ideea apărută cu cîțiva ani în urmă, 
referitoare la crearea zonelor de- 
nuplearizate, idee care cîștigă tot 
mai mult teren și ai cărei adepți au 
devenit nu numai mase largi, dar și 
zeci de guverne de pe toate conti
nentele.

Firește, mijlocul cel mai sigur și 
mai radical pentru asigurarea 
păcii îl constituie realizarea de
zarmării generale și totale. Ță
rile socialiste, militînd activ pen
tru încheierea tratatului de dezar
mare generală, consideră însă tot
odată că trebuie întreprinse eforturi 
pentru, adoptarea oricăror măsuri 
menite să contribuie la destinderea 
încordării internaționale și să 
netezească drumul spre dezarmare. 
Tocmai acestui scop îi slujește 
crearea de zone libere de arme nu
cleare în diferite zone ale lumii.

Guvernul romîn militează cu con
secvență pentru crearea de zone de
nuclearizate. Este știut că guvernul 
R. P. Romîne a propus încă din 1957 
realizarea unei înțelegeri între sta
tele din Balcani, în vederea asigu
rării păcii și a unor relații de bună 
vecinătate în această parte a lumii. 
Această inițiativă a fost dezvoltată 
ulterior prin propunerea de a se 
crea o zonă a conviețuirii pașnice, 
liberă de arme nucleare și rachete, 
în regiunea Balcanilor și a Mării 
Adriatice.

Ținînd seama că astfel de înțele
geri ar depăși cu mult ca importanță 
limitele regiunii respective, gu
vernul romîn a propus discutarea la 
cea de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a punctului „Mă
suri pe plan regional în vedetea 
îmbunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate între state europene cu sis
teme social-politice diferite“.

Propunerile țării noastre, care s-au 
bucurat de tin larg răsunet în țările 
balcanice și în opinia publică in

ternațională, și-au păstrat deplina 
actualitate. Cu prilejul vizitei pe 
care a făcut-o zilele trecute în 
țara noastră, U Thant, secretarul ge
neral al O.N.U., conducătorii de stat 
ai R. P. Romîne au reafirmat convin
gerea fermă a guvernului și poporu
lui nostru că traducerea în viață a 
acestor propuneri ar avea o mars 
însemnătate pentru securitatea în 
Europa și în lume. După cum a spus 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, sa- 
lutîndu-I pe distinsul oaspete al 
țării noastre, „Transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii și colabo
rării, fără arme nucleare și rachete, 
ar fi in interesul tuturor popoarelor 
din această regiune geografică și ar 
reprezenta un aport însemnat la 
destinderea internațională“.

în

COMENTARIUL ZILEI

In cuvîntaiea rostită la recepția 
de la Consiliul de Miniștri, domnul 
U Thant a spus, referindmse la de
clarațiile guvernului romîn cu pri
vire la denuclearizarea diferitelor 
zone : „Această dorință este în con
formitate cu starea de spirit a 
Adunării Generale O.N.U. Sînt sigur 
că printre statele membre se afirmă 
cu pufere înțelegerea necesității de 
a denucleariza anumite regiuni... 
Personal, consider că această ten
dință de a elibera anumite regiuni 
ale lumii de armament nuclear con
stituie un pas în direcția fustă. O a- 
semenea acțiune reprezintă în orice 
caz un anumit fel de dezarmare te
ritorială și aceste acțiuni trebuie să 
tie salutate de toate popoarele 
bitoare de pace".

Piopuneri în această privință 
venit și din partea altor state și
s-au bucurat de o bună apreciere în 
cadrul O.N.U. De un larg ecou în 
rîndurile opiniei publice internațio
nale se bucură propunerea guver
nului polonez privind createa unei

iu-

au 
ele

zone denuclearizate în Europa cen
trală. Dezatomizarea Peninsulei 
Scandinave preocupă, de asemenea, 
tot mai mult nu numai opinia pu
blică, ci și pe politicienii lucizi din 
tarile nordice. Pe aceeași linie se în
scrie tratatul dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
care prevede ca Antarctida să fie fo
losită în scopuri pașnice și prin care 
se interzice efectuarea experiențelor 
cu arme nucleare și stabilirea de 
arme radioactive pe acest continent. 
Guvernul chinez a propus țărilor din 
Asia și din zona Oceanului Pacific 
transformarea acestei regiuni în- 
tr-o zonă denuclearizată. Este cu
noscută, de asemenea, propune
rea Indoneziei referitoare la cre
area unei zone denuclearizate
Asia și legiunea Pacificului. O in
fluentă pozitivă pentru răspîndirea 
acestei idei în Europa, în Orientul 
Apropiat și Mijlociu a avut-o și de
clarația guvernului Iranului prin 
care se dau asigurări că această 
țară nu va primi armament nuclear 
pe teritoriul său.

In urma propunerilor unor țări a- 
fricane, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat ° rezoluție referi
toare la transformarea într-o zonă 
lipsită de arme nucleare a unui în
treg continent — Africa. Recent, la 
conferința de dezarmare de la Ge
neva, țările socialiste, precum și re
prezentanții Nigeriei, Etiopiei, Indiei 
și Birmanie! au avut prilejul să sa
lute declarația a cinci puteri latino- 
americane care renunță de bună 
voie la înarmarea cu arme atomice.

Astfel, faptele arată că ideea creă
rii unor zone denuclearizate, ca o 
contribuție la întărirea păcii gene
rale, prinde tot mai multe rădăcini 
în viața internațională.

Desigur, în calea înfăptuirii aces
tor propuneri constructive se ridică 
nu puține piedici din partea acelor 
cercuri imperialiste care nu văd cu 
ochi buni nici un pa3 în direcția 
destinderii dintre state șl a îmbu
nătățirii atmosferei politice în lume.

In timp ce Ia Geneva duc tiata- 
tive cu privire la dezarmare, puterile 
occidentale elaborează programe 
amănunțite de înarmare pe zeci de 
ani de acum înainte. în Occident au 
loc qproape fără întrerupere tîr- 
guieli în cadrul cărora se sucesc pe 
toate părțile diversele planuri de 
creare a forțelor nucleare comune 
ale N.A.T.O. înfăptuirea măsurilor 
preconizate în planurile amintite 
este cu atît mai periculoasă cu cit 
duce de fapt la o răspîndire a ar
melor nucleare în mai multe mîini și 
la o descentralizare a responsabili
tății folosirii armamentului nuclear, 
ceea ce ar mări riscurile de declan
șare a unei catastrofe mondiale.

Mase din ce în ce mai largi de oa
meni devin conștiente de riscurile pe 
care le implică pentru cauza păcii 
accelerarea cursei înarmărilor și 
răspîndirea armamentului nuclear. 
Terenul tot mai larg pe care-1 ci'ști- 
gă ideea creării de zone lipsite de 
armament nuclear este de fapt o ex
presie a împotrivirii crescînde a po
poarelor față de cursa înarmări
lor atomice și neatomice, promovată 
de cercurile agresive din țările 
N.A.T.O. Aprobarea și sprijinul 
de care această idee se bucură 
din partea popoarelor își gă
sesc expresia în numeroasele de
monstrații de masă pentru pace 
de o amploare crescîndă, așa cum 
au fost marșurile și demonstrațiile 
care au avut loc în această primă
vară în Anglia, Italia, Franța, R.F.G., 
Norvegia, S.U.A., cărora li se adaugă 
aproape zilnic noi manifestări ale 
luptei pentru pace.

In lume are loc o puternică con
fruntare între forțele agresiunii și 
foițele păcii. Lupta este 
popoarele sînt însuflețite

, rea de a depune eforturi 
. pentru a opri răspîndirea 
I tulul nuclear, pentru a obține zone 

denuclearizate, ca un pas spre denu-
• clearizarea întregului glob, pas care 

prin el Însuși ar mări încrederea în
tre state, ar duce la micșo-rarea în
cordării internaționale și ar promo
va dezarmarea generală și totală.

AL. CÎMPEANU

ședințele Kasavubu și cu primul minis
tru Adoula cu privire la ceea ce el a 
denumit „situația catastrofală“ din 
Kătanga. Este semnificativ că în tele
grama adresată de Chombe lui Kasa
vubu și Adoula, acesta se declară 
nemulțumit de modul în' care autori
tățile guvernului central își desfășoară 
activitatea în Katanga.

Deschiderea Congresulții 
C.G.M. din Franța

PARIS. La 12 mai, la Paris s-a des
chis cel de-al 34-lea Congres al C.G.M.,

In închisoare, Bernardino a fost supus 
unor groaznice torturi. Tribunalul 
politic special l-a condamnat la doi 
ani și jumătate închisoare, la trei ani 
deportare, precum și la pierderea 
drepturilor politice pe timp de 15 ani.

TUNIS. După cum relatează agen
ția „Tunis Afrique Presse“, tribunalul 
militar din Tunis a pronunțat sentința 
în procesul intentat participanților la 
complotul, descoperit în decembrie 
1962, care urmărea asasinarea pre
ședintelui Bourghiba. Principalul acu

zat, Hasam El-Ai- 
yani, a fost con
damnat la moarte.

NEW YORK. în- 
tr-un raport al Mi
nisterului Muncii, 
dat publicității la

Washington, se arată că șomajul în 
rîndurile tineretului este de 12 la sută 
Fiecare al 4-lea tînăr negru nu are de 
lucru. „Șomajul în rîndurile tineretu
lui a devenit o problemă critică, pu
țind duce la o explozie dacă nu i se 
va acorda atenție, așa cum s-a întîm- 
plat piuă acum“, a declarat J. Hen
ning, adjunct ăl ministrului muncii 
al S.U.A.

grea, dar 
de hotărî- 
neslăbite 

armamen-

în memoria 
victimelor fascismului

MAUTHAUSEN. Pe teritoriul fos
tului lagăr hitlerist al morții din 
Mauthausen (Austria) a acut loc la 12 
mai o impresionantă demonstrație îm
potriva reînvierii fascismului, împo
triva primejdiei de război, pentru 
pace fi prietenie între popoare. La 
demonstrație au participat foști deți
nuți austrieci ai lagărului de concen
trare, precum și delegații de luptători 
împotriva fascis
mului din nume
roase țări euro
pene. Ei au cin
stit memoria ce
lor peste 120 000 
de victime ale
fascismului, care au pierit în lagărele 
morții de la Mauthausen.

BUDAPESTA. La invitația pre
ședintelui Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, Istvan Dobi, la 12 mai 
a sosit la Budapesta președintele Re
publicii Finlanda, Urho Kekkonen.

LONDRA. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a părăsit la 11 mai 
Londra, unde a dus tratative cu mi
nistrul afacerilor 
Home. în seara de 11 mai, 
secretar general al O.N.U., 
la New York.

OTTAWA. întorcîndufcse 
tele Unite, L. Pearson, primul minis
tru al Canadei, a declarat că, după 
toate probabilitățile, în săptămîna ur
mătoare reprezentanți canadieni și a- 
mericani vor trece la dezbaterea pro
blemei privind înzestrarea forțelor ar
mate canadiene cu focoase nucleare 
americane. Ziariștii care l-au însoțit pe 
Pearson la Hyannis Port, unde a dus 
tratative cu președintele Kennedy, re
levă că hotărîrea definitivă în această 
problemă va fi luată la sfîrșitul lunii 
mai sau la începutul lunii iunie, iar 
în cursul următoarelor trei luni fo
coasele nucleare vor fi aduse în Ca
nada.

cea mai mare organizație sindicală din 
Franța. Participă 1 400 de delegați. 
Raportul de activitate a fost prezen
tat de secretarul general al C.G.M. 
Benoît Frachon.

externe al Angliei, 
U Thant, 
s-a întors

din Sta-

ELISABETHVILLE. Șeful secesio- 
niștilor katanghezi, Chombe, a anun
țat că va pleca, împreună cu doi mi
niștri ai „guvernului său“, la Leopold
ville pentru a avea convorbiri cu pre-

BELGRAD. La 12 mai, anunță a- 
genția Taniug; la invitația președinte
lui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
a sosit în Iugoslavia președintele Re
publicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser.

ATENA. La 10 mai au luat sfîrșit 
dezbaterile din parlamentul grec în 
problema votului de neîncredere în 
guvern, propus de opoziție. Propu
nerea a fost respinsă cu o majori
tate de 177 de voturi. Deputății 
partidului Uniunea democratică de 
stînga și ai Uniunii de centru au 
boicotat votul, declarînd că nu recu
nosc legalitatea majorității guverna
mentale din parlament. Partidul pro
gresist și independenții au votat pen
tru neîncredere în guvern. în cursul 
dezbaterilor opoziția a criticat nu
meroase aspecte ale politicii externe 
și interne a guvernului.

LISABONA. A luat sfîrșit procesul 
intentat studentului portughez Jose 
Bernardino de la Universitatea din Li
sabona, care a fost arestat în luna mai 
anul trecut, pentru că a participat la 
activitatea organizațiilor studențești.

Săptămînă de solidaritate 
cu poporul Paraguayan

MOTE VIDEO. La 11 mai, în țării < 
latino-americane a început săptămînii 
de solidaritate cu poporul din Para
guay. Hotărîrea privind organizarea a 
cestei săptămîni a fost recent adopta 
tă de reprezentanți ai diferitelor parti 
de politice și organizații obștești din 
Brazilia, Argentina, Mexic, Venezuela 
Uruguay și alte țărt: In cursul acestei 
săptămîni, in țările latino-amencanr 
vor avea loc mitinguri și demonstrații 
în apărarea drepturilor democratice 
ale poporului din Paraguay, în semn 
de protest împotriva dictaturii stnge- 
roase a lui Stroessner.

PETROPAVLOVSK. La 11 mai, în 
Kamciatka s-a produs o puternică 
erupție a vulcanului Karîmsk.^ Cöloa 
na de foc și fum s-a ridicat la înălți
mea de 6 km. Aproape patru ore au 
continuat căderile de cenușă în ora
șul Petropavlovsk din Kamciatka, aflat 
la 50 km de vulcanul în erupție.
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