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De ieri, primele tramvaie fără taxatori

Voleibaliștii 
romîni 

au cucerit 
„Cupa 

campionilor 
europeni“

Ieri seară, în sala 
Floreasca din Capi
tală, echipa masculi
nă de volei a clubu
lui Rapid București 
a învins cu 3—0 for
mația Ț.S.K.A. Mos
cova. Prin această 
victorie, voleibaliștii 
romîni au cîștigat 
cea de-a patra edi
ție a „Cupei cam
pionilor europeni”.
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Aspect din atelierul de cazangerie nr. 1 de la Uzina „Vulcan“ din Capitală. Anul acesta, colectivul 
atelierului a extins sudura automată la noi repere, ceea ce a contribuit la creșterea simțitoare a produc
tivității muncii și îmbunătățirea calității lucrărilor executate aici. (Foto : A. Cartoțan)

Eficienta extinderii metodelor 
avansate

în întreprinderea noastră tehno
logia modernă își găsește un cîmp 
tot mai larg de aplicare, constituind 
o cale importantă de creștere a pro
ductivității muncii și de ridicare a 
calității produselor. Pe baza perfec
ționării tehnologiei, a introducerii 
în practica producției a unor me
tode avansate de muncă, colectivul 
nostru a realizat în anul 1962 o 
creștere a producției de 1,8 ori și a 
productivității muncii cu 24 la sută 
față de nivelul atins în 1959, para
lel cu îmbunătățirea substanțială a 
calității produselor și reducerea 
prețului de cost.

Pentru acest an avem sarcini spo
rite pe această linie și căutăm să 
le realizăm în cît mai bune con
diții. Multă vreme s-a apreciat că 
la secția de poduri capacitatea de 
producție este limitată la un anu
mit tonaj pe an și că numai prin 
extinderea suprafețelor de fabrica
ție se pot realiza sarcinile sporite 
care ne revin. Am dat această pro
blemă spre studiu serviciului teh- 
nolog-șef. S-a constatat cu acest 
prilej că prin organizarea fabrica
ției în flux tehnologic, chiar și la 
asemenea lucrări de volum mare 
se poate realiza un spor însemnat 
de produse, fără să mai fie nece
sare dotări cu spații noi de pro
ducție. Pe baza studiului făcut și a 
propunerilor de organizare a pro
cesului tehnologic — care s-au și 
apliçat de la începutul acestui an — 
au fost obținute rezultate însemna
te în creșterea producției și a pro
ductivității muncii. în același spa
țiu de producție, în trimestrul I al 
acestui an au fost produse cu 42 
la sută mai multe tonuri de poduri 
decît în perioada corespunzătoare a 
anului 1962, productivitatea muncii 
crescînd cu 10 la sută. De mențio
nat că, pe lîngă sporirea producției 
s-a obținut și reducerea, în medie, 
cu 8 zile a duratei de fabricație, 
ceea ce mărește corespunzător vite
za de rotație a mijloacelor circu
lante — element important pentru 
Situația financiară a întreprinderii.

Cu un an în urmă, la secția po
duri s-a aplicat pentru prima dată 
sudura automată sub strat de flux 
la uzinarea podurilor metalice. Re
zultatele obținute au pledat din plin 
pentru extinderea largă a acestui 
nou procedeu : s-au redus consu
mul de metal și prețul de cost, iar 
productivitatea muncii a crescut în 
medie cu 20 la sută față de podu
rile metalice nituite. Pentru însuși
rea acestei noi tehnologii au fost 
calificați sudori anume specializați, 
iar în acest an vom mai specializa 
încă 20 de asemenea sudori. Cali
tatea lucrărilor la care s-a aplicat 
sudura automată este verificată cu 
ajutorul aparatelor cu raze X, mî- 
nuirea acestora revenind unor teh
nicieni cu înaltă calificare din ca
drul întreprinderii.

Aplicarea sudurii automate sub 
strat de flux la podurile de cale fe
rată implică rezolvarea unor pro
bleme legate de calitatea materia
lului de bază, a celui de adaos și a 
fluxului, domeniu în care colabo
răm cu Institutul politehnic din Ti
mișoara. Simpla aplicare a sudurii 
automate sub strat de flux fără a 
ține seama de eforturile de greu
tate la care sînt supuse podurile 
pentru calea ferată ar fi o gravă gre-

de lucru
șală. De aceea în stabilirea condi
țiilor de calitate a materialelor 'fo
losite colaborăm strîns cu Combi
natul siderurgic din Reșița, cu In
stitutul de cercetări în transporturi 
și cu alte organe de specialitate.

Introducerea unei tehnologii -mo
derne la fabricarea podurilor meta
lice este legată și de o altă problemă 
— tipizarea deschiderilor și elemen
telor de poduri. Rezolvarea acestei 
probleme pe care în prezent o avem 
în studiu ar deschide noi posibili
tăți de organizare a producției pe 
bază de flux, asigurînd creșterea în 
și mai mare măsură a producției și 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost.

O altă preocupare a colectivului 
nostru este cea privitoare la fabri
carea traverselor de cale ferată din 
beton precomprimat. Pe baza pre
vederilor planului de stat, întreprin
derii noastre îi revine sarcina să 
fabrice traverse din beton precom
primat pentru calea ferată. în acest 
scop, în anul 1961 a intrat în func
țiune prima linie tehnologică. Pe 
baza experienței acumulate la pri
ma linie tehnologică, la sfîrșitul 
anului 1962 a început construirea a 
încă 2 linii cu capacități sporite. 
Reproiectarea utilajelor pentru noi
le linii a revenit serviciului con- 
stractor-șef din cadrul întreprin
derii. Acesta a reușit să ridice gra
dul de mecanizare și, printr-o am
plasare mai rațională din punct de 
vedere tehnologic a utilajelor, să 
asigure o creștere a capacității de 
producție pe fiecare linie cu circa 
50 la sută. Pentru creșterba indice
lui calitativ, în circuitul tehnologic 
s-au introdus instalații de vibro- 
presare, de transfer lent și ecraisa- 
re, care îmbunătățesc calitatea beto
nului și aderența corzilor în beton.

Rezolvarea la un nivel mai ridi
cat a activității de perfecționare a 
tehnologiei este urmarea colaboră
rii strînse între întreprindere și in
stitutele de specialitate — Institu
tul de proiectări transporturi și 
telecomunicații, Institutul de cerce
tări TTc, precum și cu Institutul de 
Construcții din București. Cu aju
torul specialiștilor de la aceste in
stitute am putut lămuri operativ și 
competent o serie de probleme ri
dicate de practica producției.

Experiența ne-a dovedit că atunci 
cînd exiși ă preocupare pentru apli
carea metodelor tehnologice noi, 
cînd în această acțiune sînt atrași 
tot mai mulți ingineri, tehnicieni și 
muncitori, se obțin și rezultate de 
seamă. întreprinderea noastră și-a 
îndeplinit planul în anul 1962 la 
toți indicatorii, situîndu-se din nou 
fruntașă pe ramură, primind titlul și 
diploma de întreprindere eviden
țiată.
Dezvoltînd experiența dobîndită, 

ne străduim să obținem în viitor 
rezultate superioare, punînd în per
manență accentul pe aplicarea ce
lor mai avantajoase și mai noi teh
nologii, prin care, de fapt, se asigu
ră realizarea tuturor indicatorilor 
de plan.

Ing. NICOLAE GHEORGHE 
directorul întreprinderii de poduri 
metalice și prefabricate de beton 

Pitești

Sporește debitul 
sondelor de țiței 
In planul de măsuri tehnico-orga- 

nizatorice pe acest an, colectivul 
schelei Țicleni a prevăzut, ca prin
cipale obiective, îmbunătățirea sis
temelor de exploatare prin stabilirea 
celor mai bune regimuri tehnologice, 
perfecționarea procesului de injecție 
și altele. La sondele oare prezen
tau fenomene de blocaj, 
aplicat- tratamente 
sionant.

Această acțiune 
primele patru luni 
prin sporirea productivității sonde
lor, debitul mediu fiind depășit cu' 
6,31 la sută la sondele vechi.

s-au
cu țiței desemul-

s-a concretizat în 
ale acestui an

Laminare la toleranțe minime
GALAȚI (coresp. „Scînteii“).— 

Extinzînd laminarea la toleranțe 
minime, respectînd consumurile 
specifice și perfecționînd procesul 
tehnologic de fabricație, laminatorii 
de la Uzina de tablă subțire din Ga
lați au economisit anul acesta a- 
proape 130 tone de platine. Din 
oțelul economisit se pot produce 
peste plan mai mult de 100 tone 
tablă subțire. în același timp, folo
sind mai judicios agregatele, ei au 
reușit să ridice simțitor productivi
tatea muncii.

In mijlocul naturii
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — Timpul frumos 

și perspectiva petrecerii unei duminici plăcute în mi
jlocul naturii a atras pe colinele și în împrejurimile stați
unii balneo-climaterice Apa Sărată peste 6 000 de oa
meni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașu
lui Baia Mare, colectiviști din comunele învecinate, mi
neri de la Săsar și Baia Sprie, elevi și studenți.

Au fost organizate manifestări cultural-artistice, la care 
și-au dat concursul Teatrul de stat din Baia Mare, an
samblul de cîntece și dansuri al Sfatului popular regio
nal Maramureș, fanfara minerilor din Baia Sprie, echipe 
de dansuri și brigăzi artistice de agitație, renumitul cor 
al colectiviștilor din comuna Ardusat. Au avut loc, de 
asemenea, întreceri sportive etc.

Ieri dimineața au început să circule 
în Capitală primele tramvaie cu auto- 
taxare. Călătorii care au urcat în tram
vaiele liniei nr. 5 n-au mai întîlnit ■ 
obișnuiții taxatori ci aparatele de ta
xare, pe măsuța cărora se aflâu, la în
demâna oricui, biletele. Pentru a fi 
ușurat sistemul de plată, toate biletele, 
indiferent dacă se merge la vagonul

motor sau la remorcă, au același preț. 
In același timp, la îndemîna populației 
se află carnetele cu 12 și 20 de bilete, 
costul fiecărei călătorii revenind la 
0,25 lei. S-a schimbat, de asemenea și 
modul de circulație în tramvai. La va
gonul motor urcarea se face prin ușile 
din mijloc și coborîrea prin ușile la
terale.

Simpozion tehnic
La olubui muncitoresc „Siderur

gicul“ din Hunedoara a avut loc du
minică un simpozion tehnic, pe spe
cialități de producție, avînd ca teme: 
„Reducerea directă a minereurilor 
de fier“, „Automatizarea procesului 
de laminare” și „Unele aspecte ale 
procedeelor de elaborare în dezvol-

farea producției de ofel“. PartlcIpanfM 
la simpozion au luat cunoștință cu a- 
cest prilej de noile realizări tehnice 
obfinuta în domeniul elaborării șl 
prelucrării metalului, preoum șl de 
unele perspective de viitor.

(Agerpres)

Masă dată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu - Dej 
în cinstea delegației de activiști ai P. C. U. S.
în ziua de 26 mai 1963, tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., a dat o 
masă în cinstea delegației de acti
viști ai Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

La masă au luat parte tovarășii 
N. V. Podgornîi, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Comunist 
din Ucraina, șeful delegației, A. A. 
Epișev, P. V. Kovanov, M. A. Pole- 
hin, N. A. Kuznețov, M. I. Haldeev, 
A. D. Amirov, A. I. Gorceakov, I. A. 
Vlasova, A. V. Grebnev, membri ai 
delegației, precum și I. K. Jegalin,

ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceausescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Du
mitra Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, membri ai C.C. al P.M.R.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți conducători de partid 
s-au întreținut, într-o atmosferă de 
caldă prietenie, cu tovarășul N. V. 
Podgornîi și cu membrii delegației.

La odihnă in stațiunea Sovata.
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Anul trecut, la gospodăria co
lectivă din Zamostea, raionul Ră- 
dăufi, planul producfiei de 
lapte a fost îndeplinit, ba și 
depășit cu șaizeci și patru 
de litri de fiecare vacă. La prima 
vișfii aveau toate motivele să fie 
nu erau. Și pe bună dreptate. Veniturile pe care 
le aducea creșterea animalelor se mențineau încă 
mici. Planul, cu toată îndeplinirea și depășirea lui, 
nu oglindea toate posibilitățile acestui sector ; fu
sese prevăzut abia la două mii de litri pentru 
fiecare vacă.

Cauzele feluritelor neajunsuri porneau, în pri
mul rînd de la îngrijitori.

O parte dintre ei nu aveau dragoste față de 
meserie. Andrei Jităriuc, de pildă, nioi pomeneală 
să aibă și el un program de muls ori de hrănit. 
Sau chiar dacă-l avea nu se ținea de el. Cînd 
ducea animalele în tabără, vara, se punea pe dor
mit și le lăsa în voia lor. Tot așa și Haralamb Po- 
povici, care la pășune împiedica vacile ca să nu mai 
aibă necazuri cu ele. La toate astea se adăuga 
și nepriceperea izvorîtă din fluctuația ce devenise 
un lucru obișnuit printre îngrijitori. De multe ori 
Alexandru Ursăciuc, tehnician zootehnist, era ne
voit, mai ales în zilele de sărbătoare, să mulgă 
el vacile și să curețe prin grajduri fiindcă unii 
îngrijitori.,, uitau să vină la lucru.

Era limpede că o asemenea situație nu mai pu
tea dăinui. Dar cum anume să îndrepți lucrurile ? 
Există o singură cale : grija animalelor să fie în
credințată unor oameni de nădejde, harnioi, care 
să dea și celorlalți un bun exemplu. Se simțea 
nevoia înființării în acest sectar a unei organizații 
de partid, care să ia în piept greutățile de aci, 
să-i educe pe oameni în spiritul muncii conștiente 
și simțului de răspundere față de bunul mers al 
gospodăriei. La început, organizația de bază n-a 
avut decîf trei membri și doi candidați. Secretar 
a fost ales Ursăciuc.

Ca primă măsură s-a numit responsabil la fieca
re grajd, cîte un membru sau candidat de partid. 
Tot unui membru de partid, Mihai Clim, I s-a 
dat în grijă aprovizionarea cu furaje. Și nu după 
multă vreme s-au văzut foloasele acestor măsuri, 
înainte, de la locul unde era depozitată hrana 
animalelor șl pînă la grajduri se făcuse o cărare 
„pavată” cu furaje. Clim a introdus, pentru prima 
oară în practica mulgătorilor, cuvîntul «economie.» 
Nu mai venea fiecare să ia cît vrea și cum vrea, 
ci potrivi* cu rația prevăzută pentru lotul său. Cîte- 
odafă Petre Aștefănojii mai încearcă să-l îndu
plece pe Clim să-i dea cîte va kg mai mult. 
„Că nu ie duc la mine acasă I” Dar Clim o știe 
una și bună : „Cî* ți-a prevăzut zootehnistul în 
rație atîta-ți dau...”.

Jităriuc părăsse sectorul zootehnic în 1961 gîn- 
dind că în altă parte o să-i fie mai ușor. Și iată-l 
acum rugîndu-se de vicepreședintele Constantin

CD DMCOSTE DE MESERIE
vedere colecti- 
mulfumi|i. însă

Corduneanu și de Ursăciuc să-l primească din nou 
în zootehnie. Nu s-au lăsat ușor convinși de teamă 
ca acesta să nu meargă tot pe urmele vechi. Nu
mai atunci cînd Jităriuc i-a încredințat că va 
munci cu fotu.l altfel și a cerut să fie lăsat de 
probă o anumită perioadă, cei doi au acceptat. I 
s-a dat în grijă douăzeci și cinci de juninci. Cor
duneanu și Ursăciuc i-au spus așa : — Dacă le 
vei îngriji bine, dacă vor rămîne toate cu vițel, 
îți vom da voie, după aceea, să-ți alcătuiești un 
lot de zece din cele care-ți vor plăcea fie 
mult...

Poate și promisiunea făcută de el, dar și 
mult noua atmosferă pe care a întîlnit-o de 
aceasta în sectorul zootehnic l-au determinat pe

mai

mai 
data

Cum s-au schimbat lucrurile 
in sectorul zootehnic al G. A. C. Zamostea

Jităriuc să se numere, cu timpul, printre cei mai 
buni îngrijitori. în timpul cît au fătat junincile, 
toată noaptea stătea în grajd. Dacă se întîmplă 
ceva cu vițeii ? Și cu toate că mulsoarea a înce- 
puf-o abia în luna aprilie, pînă pe la mijlocul 
lunii mai a și obținut 500 de I de la fiecare vacă. 
Și Popovici a început să lucreze mai bine. 
Exemplu pe care Corduneanu și Ursăciuc i-l 
dădeau în fiecare zi era acela al comunistului An
ton Cojocărașu. De la el a învățat Popovici ce 
însemnătate au mulsul și 
corporală a vacii etc.

Ursăciuc stă toată ziua 
îi sfătuiește, îi îndrumă, 
cina știe cîte zile de la 
la înlăturarea ei, ci chiar 
suri de îndreptare. Cînd 
ziar, în care se dezbat probleme legate de creș
terea animalelor, sau o broșură din care ei au 
putința să adune învățătură, citesc cu toții mate
rialul, și-i discută sub conducerea lui Ursăciuc. Să 
mai amintim că toți mulgătorii sînt înscriși la cursu
rile zootehnice ? Așa a învățat Cojocărașu, 
printre multe altele, să-și observe cu atenție vacile 
din lotu' său, să le afle cum zice el, „modul de a se 
purta”. Are acest lucru vreo importanță ? Experiența 
lui Cojocărașu ne arată că are. Să dăm exemplu un 
fapt în aparență mărunt. Două dintre vacile sale 
începuseră să-și micșoreze producția de lapte. în 
ce-l privea, nu se știa cu nimic vinovat. Le îngri
jea la fel ca pe celelalte. Dar sbnd cu ochii pe 
ele și-a dat seama că mănîncă mai încet, iar sura
tele lor. profitînd de ocazie, le „fură” din rație. De 
atunci Cojocărașu stă lîngă ele în timpul mesei și 
le păzește porția.

hrana la oră fixă, igiena

în mijlocul mulgătorilor, 
Nu-i n-evoie să freacă 

ivirea unei greșeli pînă 
în acel ceas se iau mă- 
apare cîte un articol în

Formațiile artistice amatoare
SUGEAVA (coresp. 

„Scînteii’’). — în zilele 
de 25 și 26 mai. la Su
ceava, Botoșani și Cim- 
pulung Moldovenesc a a- 
vut loc faza orășenească 
și raională a celui de-al 
7-lea concurs al forma
țiilor muzical-coregrafice 
ale artiștilor amatori din 
întreprinderi și așeză
minte culturale. Pentru

prima dată au participat 
la acest concurs forma
țiile 
noi.
rind
sînt
tul de i
lemnului, 
celuloză,

' nr. 4 de
altele.

unor întreprinderi 
care au intrat de cu- 
în producție, cum 

cele de la Combina- 
industrializare a 

Combinatul de 
întreprinderea , 

I construcții și

in întrecere
S-au remarcat în mod 

deosebit echipele de 
dansuri de la Combina
tul de industrializare a 
lemnului Suceava și a co
lectiviștilor din Adîncata, 
corul • căminului cultural 
din Ipotești, brigada 
tistică a lucrătorilor 
la P.T.T.R.-Suceava și 
tele.

ar
de 
al-

Sosirea în Capitală a colectivului 
Teatrului de Operă și Balet al R.P. Romîne

(Foto : R. Coatln)Pe aeroport, la sosire.
Duminică seara s-a înapoiat în 

Capitală colectivul Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne, 
care a întreprins un turneu de o 
săptămînă în capitala Franței.

Spectacolele cu opera „Oedip“ 
de George Enescu, pe scena Tea
trului Național de Operă din Paris 
și cele cu operele „Bărbierul din 
Sevilla“ de Roe3ini și „Cavalerul 
rozelor“ de Richard Strauss prezen
tate în cadrul manifestărilor prile
juit© de semicentenarul Teatiului

Iubitori ai
Un ziarist străin care ne-a vizitat 

de curînd făcea remarca următoa
re : Bucureștiul e un oraș-grădină ți 
fiecare bucureștean e un grădinar. 
Văzuse în multe cartiere locatarii să- 
pînd, greblînd, răsădind flori în jurul 
noilor blocuri...

Dimineața de ieri a fost însorită. In 
zeci de locuri am întîlnit oameni care 
și-au consacrat cîteva ore acțiunii de 
înfrumusețare a orașului. Pe str. Ser
gent Nițu Vasile, unde se înalță un 
mare cartier de locuințe, s-au dat în 
folosință primele zece blocuri. Alături, 
alte blocuri sînt în plină construcție, 
împrejurul blocurilor 3 și 4 se sapă, se 
cară pămînt cu autocamioane, se ni
velează terenul pentru amenajarea 
unor spații verzi. Cei care muncesc aici 
nu sînt constructori ci proaspeții loca
tari.

— La o consfătuire a noastră — ne 
spune tov. Chițu Vasile — am hotărît 
să plantăm pomi și flori pe locurile 
unde altădată erau doar bălării.

Preocupări gospodărești asemănătoare 
am întîlnit și la noile blocuri de pe șo
seaua Giulești.

— Vedeți, avem aici un parc mare și 
frumos, ne spune deputatul Mihai Ste- 
rian. Dar cetățenii au venit cu o pro
punere. Chiar la marginea parcului este 
un teren de aproape 3 000 metri pa- 
trați, pe care vrem să-l plantăm cu flori 
și arbuști, lărgind astfel zona verde. 
Numai în această dimineață au ieșit la 
lucru aproape 200 de locatari.

In fața casei de cultură a tineretului 
din raionul „16 Februarie“ a fost' cînd-

Cu toată asprimea iernii, ani
malele gospodăriei din Zamos
tea n-au avut de suferit nici 
în ceea ce privește hrana și 
nici adăpostul. Porumbul si

loz, grosierele tocate și amestecate cu tăiței de 
sfeclă n.au lipsit nici o zi. Iar cele paisprezece 
grajduri bine construite, călduroase și în care 
curățenia este menținută permanent, toate astea 
au influențat în bine asupra producției. Așa se face 
că pînă la 15 mai fiecare vacă are la „activul” 
său 1 100 I de lapte. O parte dintre mulgători au 
și depășit această medie. De exemplu, Petre Aște- 
iănoaii a realizat pînă la aceeași dată 1 350 I, 
Constantin Cojocărașu și Mihai Perjoc cîte 1 200 I, 
tînăra Olimpia Popovici tot 1 200 de I.

în prezent, organizația de partid din sectorul 
zootehnic al gospodăriei numără cinci membri și 
șase candidați. Alfi mulgători se gîndesc să îna
inteze cereri de primire. Tot mai multe acțiuni por
nesc chiar din sînul organizației. Astfel, pe la ju
mătatea lunii aprilie, răspunzînd chemării organi
zație' de bază, toți mulgătorii, îngrijitorii precum 
și alți colectiviști au participat la îmbunătățirea 
unui teren pentru pășune stricat de mașini și că
ruțe care-și făcuseră drum prin el spre o carieră 
de piatră. S-au scos mărăcinii și tufișurile, s-au 
distrus mușuroaiele și s-a grăpat, iar porțiunile mai 
degradate s-au însămînfat cu iarbă. De curînd, tot 
la propunerea organizației de partid s-au rea- 
menaja) taberele de vară pe valea Șiretului. Aci 
s-au construit adăposturi acoperite prevăzute cu 
iesle, padocuri pentru viței, o stînă pentru oi, iar 
pentru îngrijitori s-a construit un dormitor. Tot la 
sugestia comuniștilor, conducerea gospodăriei a 
amenajat o ghețărie pentru păstrarea laptelui. Și 
primul lucru de care dai cu ochii intrînd pe 
poarta gospodăriei este șantierul nou'ui grajd 
pentru 120 de capete. Cu cîtă nerăbdare urmă
rește Constantin Rusnacu mersul lucrărilor I în
seamnă că după terminare va rămîne mai mult 
spațiu și pentru vițeii lui. De trei ani se ocupă de 
îngrijirea tineretului bovin. De multe ori i s-a dat 
spre creștere cea mai slabă grupă de viței. 
Numai el, cu priceperea lui, o putea pune pe pi
cioare. Candidat de partid, Rusnacu de fiecare 
dată a primit această sarcină ca sarcină de partid, 
sfrăduindu-se s-o ducă la îndeplinire cît mai bine. 
Vițeii din grupa Iu! „n-au voie” să crească ma: 
puțin de 600—700 gr în greutate pe zi. Iar de vi- 
țelele crescute de el și trecute în producție se 
interesează cum sînt îngrijite, cît lapte dau.

Colectiviștii din Zamostea zic așa : „Anul acesta 
sectorul zootehnic musai să ne-aducă cinci le' 
venit la ziua-muncă”. Din rezultatele obținute 
pînă acum de către îngrijitorii de animale se vede 
că așa va fi...

GH, VLAD
Cu ioiele pe Iacul Herăstrău.

„Champs Elysées*1, au constituit, 
după aprecierile presei și ale cri
ticii muzicale franceze, un eveni
ment remarcabil al întregii sta
giuni muzicale pariziene.

La sosire, artiștii Teatrului de 
Operă și Balet au fost întîmpinați 
de Dumitru Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, de reprezentanți al 
conducerii O.S.T.A., de oameni de 
artă și cultură.

Solilor ariei romînești li s-au o- 
ferit buchete de flori.

frumosului
va o linie ferată. După desființarea ei, 
terenul a rămas răscolit, plin de pietriș. 
Cetățenii din apropiere s-au gîndit că 
n-ar fi deloc rău ca și aici să înfloreas
că trandafiri și petunii. Zis și făcut. De- 
abia trecuse o jumătate de oră de cînd 
au început treaba, cînd dinspre Grădi
na Botanică a apărut un grup mare de 
tineri, cu lopeți și tîrnăcoape pe umeri.

Erau tinerii de la Uzina de mașini 
electrice și ICECHIM, care dansează 
sîmbăta seara la Casa de cultură, trec 
zilnic pe aici spre locurile lor de mun
că. Auzind de acțiunea cetățenilor din 
cartier, au hotărît să le .dea o mină de 
ajutor.

Cetățenii din raionul T. Vla- 
dimirescu au avut o inițiativă lăudabi
lă. Ei au preluat în grija lor amena
jarea tuturor spațiilor verzi din jurul 
blocurilor noi. Aduc astfel economii la 
bugetul Sfatului popular al Capitalei de 
aproape 600 000 lei. Exemplul lor a fost 
urmat și de cetățenii din raioanele 16 
Februarie și N. Bălcescu.

— Serele orașului nu mai prididesc 
să satisfacă cererile. Știți ce-am făcut 
atunci ? — ne spune deputata Maria 
Tiță din cartierul Militari. Ne-am fă
cut răsadnițe, iar cei pricepuți la gră
dinărit au semănat acolo flori...

Flori născute din dragostea oameni
lor pentru frumos, care vor împodobi 
străzile și parcurile orașului.

ION GHEORGHE

Acțiuni gospodărești-
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — Du

minică dimineața, locuitorii noilor 
blocuri din orașul Craiovă, situate pe 
Calea Bucureștiului și Calea Severinu- 
lui, precum și din alte cartiere ale ora
șului au participat în număr mare la 
lucrările de curățire a terenului din 
jurul construcțiilor, la amenajarea spa
țiilor verzi și a plantațiilor de flori. In 
parcul Poporului, de pildă, peste 200 
de tineri de la diferite întreprinderi și 
instituții din oraș au contribuit, prin 
muncă patriotică, la amenajarea unor 
alei, la plantatul florilor.

Pe strada 23 August, nu departe de 
centru' orașului, aproape 500 de elevi 
de la școlile medii din localitate au 
luat parte la lucrările de modernizare 
a străzii. în total, peste 4 000 de cetă
țeni, îndeosebi tineri, au participat la 
lucrările de înfrumusețare a orașului.
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însemnări pe teme de partid

Din munca instructorilor
teritoriali

Experiența arată marea însemnă
tate pe care o are activitatea in
structorului comitetului raional de 
partid în sprijinirea organizațiilor 
de bază sătești. Comitetul raional 
de partid Turda manifestă mult in
teres pentru îmbunătățirea activi
tății celor 24 instructori ai săi, aju- 
tîndu-i să-și îmbogățească neconte
nit cunoștințele politice și econo
mice pentru a acorda un sprijin cît 
mai eficace organizațiilor de bază.

Biroul comitetului raional de 
partid se ocupă cu multă grijă de 
instruirea aparatului său. Secretarii 
comitetului raional, ceilalți mem
bri ai biroului și alte cadre de 
partid și din aparatul de stat țin 
adesea în fața instructorilor 
expuneri pe cele mai importan
te probleme privind dezvoltarea a- 
griculturii raionului, întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riilor colective, pe probleme ale 
vieții de partid și ale situației in
ternaționale. Tov. Panfil Ogruțan, 
președintele consiliului agricol ra
ional, a vorbit instructorilor de 
partid despre necesitatea întreține
rii la timp și de calitate a cultu
rilor în vederea obținerii unor pro
ducții sporite la hectar. Tov. ing. 
Victor Tătaru, directorul stațiunii 
experimentale agricole Turda, a fă
cut o expunere despre măsurile 
agrotehnice care trebuie aplicate la 
cultura porumbului.

în cadrul instruirii lunare se 
acordă timpul necesar pentru stu
dierea unor documente de partid, 
a hotărîrilor comitetelor regional 
și raional de partid. De fie
care dată, cu prilejul instructa
jelor, doi sau trei instructori vor
besc despre experiența lor. Sistema
tic, biroul Comitetului raional de 
partid Turda organizează schimburi 
de experiență la fața locului. în 
primăvara acestui an toți instruc
torii teritoriali au fost invitați să 
vadă cum se desfășoară munca de 
partid în gospodăriile colective din 
Luncani, Viișoara și Văleni. Aici ei 
au ascultat informări făcute de se
cretarii comitetelor de partid și de 
instructorii teritoriali care îndru
mă aceste organizații.

Toate acestea au contribuit la 
pregătirea mai temeinică a instruc
torilor, ceea ce se reflectă în rezul
tatele obținute de ei în munca de 
îndrumare și sprijinire a organiza
țiilor de bază. Instructorul Aurel 
Cucu, de pildă, a ajutat comitetul 
de partid și organizațiile de bază 
pe brigăzi din gospodăria colectivă 
din comuna Frata să organizeze 
mai bine munca de partid în gospo
dărie, să orienteze activitatea po
litică spre rezolvarea celor mai im
portante sarcini legate de întărirea 
economico-organizatorică a G.A.C., 
să exercite mai temeinic dreptul de 
control asupra activității consiliului 
de conducere. Cu sprijinul efec
tiv al instructorului, fiecare or
ganizație de bază și-a format

încheierea lucrărilor Conferinței pe țară a Asociației 
generale a vinâlorilor și pescarilor

Duminică la amiază au luat sfîrșit 
lucrările Conferinței pe țară a Asocia
ției generale a vînătorilor și pescarilor 
sportivi din R. P. Romînă, care s-au 
desfășurat în Capitală în zilele de 25 
și 26 mai în sala Teatrului Consiliului 
Central al Sindicatelor.

La discuțiile pe marginea rapoarte
lor prezentate au luat cuvîntul un mare 
număr de delegați care au subliniat 
progresele înregistrate în ultimii ani în 
dezvoltarea vînătoarei și pescuitului 
sportiv din țara noastră și au făcut 
totodată numeroase propuneri. Dele
gații la Conferință au aprobat în una
nimitate statutul asociației.

a Bnnara „ „ , . • • - * .Buna deservire, grija fața 
3WMlNllw> ^e cerințele oamenilor
Noi magazine date în fo

losință la parterul blocuri
lor moderne abia dezbră
cate de haina schelelor, o 
cooperativă meșteșugăreas
că înființată într-un cartier 
mai îndepărtat sau într-o 
comună, asigurarea unei ga
me din ce in ce mai largi 
de prestări de serviciu, 
iată doar cîteva din nenu
măratele fapte cotidiene, 
ilustrate de zeci și zeci de 
scrisori sosite din toate col
țurile țării.

Deservirea populației cu 
mărfuri tot mai bune și mai 
variate în magazine utilate 
modern, grija față de cerin
țele consumatorilor pre
ocupă tot mai mult orga
nele comerțului de stat, pe 
lucrătorii cooperativelor etc.

In raionul Bujor — ne 
scrie tov. Sava Gheorghiu 
— au fost alocate în 
ultimii ani credite de stat în 
valoare de 4 milioane lei, 
pentru obiective comerciale. 
Din aceste fonduri s-au 
construit pînă acum 16 ma
gazine noi în comunele 
Gănești, Berești, Vlădești, 
Băneasa și altele, iar în a- 
cest an se mai construiesc 
încă 6 magazine în comu
nele Bujor, Aldești, Vinde- 
rei etc. Ți-e mai mare 
dragul să vezi cum și prin 
construcțiile acestor ma
gazine se schimbă fața sa
telor și comunelor din ra

în jurul ei un larg activ fără 
partid alcătuit din cei mai buni co
lectiviști ; tovarășii din activul fără 
partid participă activ la dezbaterea 
și rezolvarea celor mai importante 
probleme legate de bunul mers al 
muncii în gospodăria colectivă. In
structorul aă un ajutor efectiv bi
rourilor organizațiilor de bază în 
pregătirea adunărilor, stă de vorbă 
cu colectivele care întocmesc refe
ratele și proiectele de hotărîri, stu
diază aceste documente înainte de 
adunări și, pe baza cunoașterii si
tuației reale, contribuie la îmbu
nătățirea conținutului lor, participă 
și ia cuvîntul la adunările generale 
ale organizațiilor de bază. Ajutorul 
concret acordat organizațiilor de 
bază de către instructor a contri
buit la îmbunătățirea muncii de 
partid în gospodărie, la sporirea 
eficacității ei. Nu întîmplător gos
podăria colectivă din Frata a ter
minat prima pe raion însămînțările 
din această primăvară.

Experiență bună au și alți instruc
tori ai comitetului raional. Anul tre-

Măsuri practice, concrete pentru creșterea 
productivității muncii

Recent, biroul Comitetului regio
nal P.M.R. Hunedoara a analizat 
într-o ședință cum se ocupă con
ducerea combinatului carbonifer 
din Valea Jiului de îndeplinirea sar
cinilor de sporire a productivității 
muncii.

Analiza a subliniat necesitatea de 
a mobiliza mai departe eforturile 
organizațiilor de partid pentru a se 
asigura în continuare un ritm sus
ținut de creștere a productivită
ții muncii, în primul rînd pe 
baza folosirii intensive a mașinilor 
și utilajelor cu care sînt dotate ex
ploatările, a ridicării indicilor lor 
de utilizare. Organizațiile de partid 
din exploatările miniere din Valea 
Jiului au acordat un sprijin eficace 
conducerilor întreprinderilor în ac
țiunea pentru introducerea pe sca
ră largă a procedeelor tehnologice 
avansate. In multe exploatări mi
niere problemele legate de folosirea 
întregii capacități a mașinilor și 
utilajelor se află în centrul muncii 
politice de masă și al tematicii ga
zetelor de perete ; ele au constituit 
tema mai multor consfătuiri de pro
ducție organizate de comitetele sin
dicale.

La progresele realizate în munca 
de partid pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan a contribuit mai 
buna îndrumare a activității orga
nizațiilor de partid de către Co
mitetul orășenesc de partid Petro- 
șeni ; secretarii și membrii birouri
lor organizațiilor de bază sînt in- 
struiți periodic cu privire la princi
palele probleme economice, ale pro-

A fost ales noul Consiliu al Asocia
ției generale a vînătorilor și pescari
lor sportivi din R. P. Romînă. Pre
ședinte al Consiliului A.G.V.P.S. a 
fost ales tov. Tiță Florea, vicepre
ședinți tovarășii Bodea Mihai și Con- 
stantinescu Vasile, iar secretar tov. Pa
sat Gheorghe.

Delegații au adoptat în unanimitate 
Rezoluția Conferinței pe țară a Asocia
ției generale a vînătorilor și pescarilor 
sportivi privind măsurile pentru dez
voltarea în continuare a vînătorii și 
pescuitului sportiv din țara noastră. 

ionul nostru — încheie co
respondentul voluntar.

Corespondentul voluntar 
G. Gheorghiu din orașul 
Urziceni relatează că unită
țile de alimentație publică 
din oraș, printre care restau
rantul „CioQÎrlia", și cofetă
ria „Trandafirul“, au fost 
dotate cu mobilier și utilaje 
moderne, deservirea cetățe
nilor făcîndu-se în bune 
condiții. De asemenea, 
scrisoarea cuprinde informa
ții în legătură cu extinderea 
rețelei comerciale — recent 
a fost dat în folosință un 
magazin specializat de pălă
rii — precum și cu aspectul 
estetic al vitrinelor și al in
terioarelor magazinelor.

Atenția față de consuma
tori, față de nevoile oame
nilor muncii de la orașe și 
sate este ilustrată și în alte 
scrisori sosite în ultima săp- 
tămînă.

Uniunea raională a coo
perativelor meșteșugărești 
Mizil — ne scrie corespon
dentul voluntar Gh. Ena- 
che — a înființat în 
cursul acestei luni 9 uni
tăți noi de cizmărie, croi
torie, tîmplărie etc. în co
munele Tătaru, Călugăreni, 
Breaza și altele. în pre
zent, în raionul Mizil func
ționează 29 de unități de 
deservire a populației.

Despre unități de alimen
tație publică dotate cu mo
bilier nou și instalații frigo

rifice, despre grădini de 
vară complet renovate și 
reamenajate ne scrie direc
torul T.A.P.h.-Brăila, tov. 
Ion Toader, în vreme ce 
tov. Ion Bălașa ne în
științează că în vara aceasta 
va fi dat în folosință un lo
cal modern de alimentație 
publică la Govora-băi.

Corespondentul voluntar 
Alexandru Roată din Tr. 
Severin ne scrie despre 
extinderea serviciilor presta
te de cooperativele meșteșu
gărești din localitate, despre 
dotarea acestora cu utilaje 
și aparate noi. „în curînd 
— ne relatează semnatarul 
scrisorii — vor lua ființă o 
secție de reparații electrice 
și sanitare, o secție de zu
gravi și o echipă de lus
truit mobilă care să se de
plaseze la domiciliul solici- 
tanților“.

Atenți la toate realizările 
ce se înfăptuiesc sub ochii 
lor, oamenii muncii sem
nalează totodată ziarului 
rămînerile în urmă con
statate. Astfel, profesorul 
loan Danciu, de la școa
la de 8 ani din Grin- 
deni, raionul Luduș, ne 
scrie : „Vă relatez situația 
de la două restaurante 
C.F.R. — Războieni și Te- 
iuș apropiate ca distanță dai 
deosebite ca de la cer la 
pămînt.

Restaurantul din stația 
Războieni este curat, cu

cut colectiviștii din Luncani au ob
ținut un venit frumos din vînzarea 
legumelor și a zarzavaturilor pro
duse în sere. Instructorul teritorial 
Constantin Popa a propus comite
tului de partid și consiliului de 
conducere al gospodăriei să studie
ze posibilitățile existente în gospo
dărie în ce privește extinderea cul
turilor de legume și zarzavat. Anul 
acesta suprafața destinată legume
lor este mult mai mare decît anul 
trecut. Instructorul a invitat la 
Luncani pe tovarășul Simion Suciu, 
secretarul comitetului de partid din 
G.A.C. Boian, care la fața locului 
s-a informat asupra felului cum au 
organizat colectiviștii din Luncani 
cultivarea legumelor. După această 
vizită, nu numai colectiviștii din 
Boian, dar și cei din comuna ve
cină, Sopor, au început să cultive 
legume și zarzavaturi.

Ocupîndu-se în continuare de îm
bunătățirea muncii instructorilor, 
de înlăturarea lipsurilor din acti
vitatea lor, de răspîndirea experien
ței pozitive, Comitetul raional de 
partid Turda va reuși să ridice și 
mai mult rolul organizațiilor de 
bază în dezvoltarea economico-or
ganizatorică a gospodăriilor colec
tive.

N. BIVOLU

ducției; colective formate din acti
viști ai comitetului orășenesc, in
gineri, tehnicieni, economiști se 
deplasează periodic în întreprinderi 
și ajută organizațiile de bază să o- 
rienteze munca de partid spre pro
blemele principale, să extindă ex
periența înaintată.

Ca urmare a cunoașterii temeinice 
a situației existente în exploatările 
miniere din Valea Jiului, biroul co
mitetului regional de partid a anali
zat temeinic realizările obținute 
precum și deficiențele semnalate, 
posibilitățile existente pentru pu
nerea în valoare a unor noi rezerve 
interne de sporire a productivității 
muncii ; au fost făcute recomandări 
concrete privind folosirea mai bună 
a tehnicii noi, a capacității utilaje
lor existente, asigurarea funcționă
rii în bune condiții a utilajelor ș.a.

Analiza făcută de biroul comite
tului regional de partid, planul de 
măsuri adoptat s-au referit nu nu
mai la laturile muncii tehnico-or- 
ganizatorice ale conducerii combi
natului carbonifer. S-a indicat ca 
experiența bună a Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșeni — de 
conducere cu competență a tre
burilor economiei Văii Jiului — să 
fie în continuare dezvoltată, extin
să, schimbul de experiență între 
colective să capete un caracter mai 
larg, iar locurile cheie ale produc
ției să fie întărite cu membri și 
candidați de partid, vrednici și 
buni organizatori ai producției.

C. MORARU

Schimb de experiență
La G.A.S. Piscu Sadovei, din re

giunea Oltenia, a avut loc duminică 
un schimb de experiență în proble
ma creșterii albinelor, organizat de 
filiala Oltenia a Asociației crescă
torilor de albine și Casa agronomu
lui din Craiova. Cei peste 200 de 
crescători de albine din regiune și 
invitați din regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară au luat cunoștință de 
realizările obținute de stupina gos
podăriei de stat Piscu Sadovei, de 
metodele folosite aici pentru obți
nerea de recolte mari de miere, cu 
cheltuieli mici. Vizitînd stupina, a- 
picultQrii s-au interesat îndeosebi 
de problema practicării în gospodă
rie a apiculturii pastorale în masi
vele păduroase de salcîm.

fețe de masă imaculate, ba 
chiar cu flori pe mese, în
tr-un cuvînt, un restaurant 
civilizat.

Restaurantul din gara 
Teiuș, nod de cale ferată 
destul de important, l-am 
găsit în aceeași zi, la 5 
mai, nemăturat, cu fețele de 
masă murdare, cu ospătari 
neglijenți“.

Pe bună dreptate, cores
pondentul nostru consi
deră că această situație se 
datorește lipsei de control 
din partea conducerii sta
ției C.F.R. Teiuș.

Iată și rîndurile trimise 
redacției de către corespon
dentul voluntar D. Dra- 
gomir din București : „Pe 
Calea Călărașilor la nr. 269 
a funcționat pînă acum 2 
luni o unitate de chimicale 
și vopsele, foarte necesară 
populației, mai cu sea
mă că o unitate cu profil 
asemănător nu se află în 
cartier, ci doar în piața O- 
bor, pe Calea Dudești etc. 
E greu de înțeles de ce a 
fost desființată.“

Grifa față de nevoile oa
menilor muncii, iată un 
domeniu vast spre care își 
îndreaptă privirile tot mai 
mulți corespondenți volun
tari tocmai pentru că simt 
la tot pasul atenția ce o a- 
cordă statul nostru omului și 
cerințelor sale.

PAUL DIACONESCU

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR
„T ă b ă c a r i i“

Cu aproape 30 de ani în urmă 
— mai exact în 1934 — Geo Bogza 
a avut prilejul, în peregrinările 
sale de reporter, să cunoască am
bianța pestilențială din tăbăcă- 
riile de pe malul Dîmboviței. în- 
tr-un memorabil ciclu de reportaje 
el a consemnat zguduitoare as
pecte ale existenței oamenilor din 
tăbăcării, denunțînd cu vehemen
ță și îndurerată revoltă condițiile 
mizerabile în care erau siliți să 
lucreze muncitorii din sectorul 
prelucrării pieilor, crîncen exploa
tați de patronii capitaliști. Alături 
de scriitor, Jules Perahim a însem
nat într-o suită de desene la fel 
de impresionante aspectele de a- 
devărat infern întîlnite în lumea 
tăbăcarilor. „Ce groaznică reali
tate, întrecînd cu mult cea mai 
neagră închipuire 1" — exclama a- 
tunci Geo Bogza. Iar ilustrațiile la 
reportaj veneau să confirme și să 
întregească cu un patos vibrant 
forța protestului scris.

Pornind să realizeze un reportaj 
filmat despre oamenii care lu
crează astăzi în același domeniu 
si care beneficiază de utilaje de 
înaltă tehnicitate, de hale moder
ne, spațioase, bine ventilate, do
cumentariștii studioului „Al. Sa
hia" și-au amintit, cum era firesc 
de altfel, de aceste mărturii. Și 
așa s-a născut excelenta idee de 
a contrapune — într-un montaj in
teligent, încărcat de semnificații — 
imaginile luminoase ale prezentu
lui (pe ecran ni se înfățișează 
noua secție de tăbăcărie de la 
Combinatul de cauciuc Jilava), re
portajelor și desenelor de acum 
trei decenii. Scurt-metrajul „Tăbă- 
carii", realizat în culori de regizo
rul Mirel Ilieșu împreună cu ope
ratorul Sergiu Huzum, a dobîndit 
astfel o deosebită vigoare agitato
rică.

Antiteza dintre trecut ?i prezent, 
ilustrînd cu pregnanță înnoirile ra
dicale petrecute în anii puterii 
populare, a măi fost și în alte rîn- 
duri resortul unor filme documen
tare de calitate. Factura originală a 
documentarului „Tăbăcării“ constă 
în raportul profund contrastant și 
revelator care se stabilește între 
imaginile de actualitate înregistra
te pe peliculă și textul comenta
riului, alcătuit din crîmpeie ale în
semnărilor scrise în 1934 ds Geo 
Bogza, între tabloul prezentului 
surprins de obiectivul cinemato
grafic, și cel al trecutului — oglindit 
în desenele lui Perahim. Pe ecran 
este înfățișat cadrul modern și ele
gant al combinatului, care seamă
nă cu un veritabil laborator stră

Filme noi
Tinerețea lui Maia- 

kovski — producție a 
studioului „Gruzia-film“. 
Scenariul Karlo Gogod- 
ze, Konstantin Pipinaș-

vili. Regia : Konstantin 
Pipinașvili.

• Realizat după o po
vestire autobiografică a 
lui Vladimir Maiakov-

Seminar cu activiștii culturali
BAIA DE ARAMĂ (coresp. 

„Șcînteii’’). — Timp de două zile, 
în centrul raional Baia de Aramă 
— regiunea Oltenia — a avut loc 
un seminar cu activiștii culturali. 
Au fost ținute expuneri privind ac
tivitatea formațiilor artistice de 
amatori și a bibliotecilor sătești 
în perioada de vară.

CINEMATOGRAFE : Cerul n-are gra
tii : rulează la cinematografele Repu
blica (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15)
București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21) 
Gh. Doja (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30),
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Noaptea pe autostradă : rulează la cine
matografele Magheru (9.45; 12| 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Elena Pavel (9,30; 11,45; 
16,15; 18,30; 20,45), Moșilor (15; 17; 19 - 
grădină 20,30), Grădina Progresul (ore
le 20), Flacăra (16; 18,15; 20,30), G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
Alex. Sahia (orele 19,45), Țarcul : rulea
ză la cinematografele V. Alecsandri (16; 
18,30; 21), Central (10,30; 12,30; 14,30:
16,30; 18,30; 20,30). Tinerețea lui Maia-
kovski : Tineretului (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Al. Sahia (10; 12; 16,30; 
18,30; 20,30). Cartagina în flăcări — film 
pentru ecran panoramic : Patria (10; 16,30; 
19; 21,15). Toată lumea e nevinovată : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 13 pînă la 
orele 21), 16 Februarie (16; 18; 20). Dru
mul spre chei : Drumul Serii (16; 18,15; 
20,30). Raidul vărgat : Cultural (15; 17; 
19; 21). Camelia : C-tin David (15; 17; 
19; 21). Vîrsta dragostei : rulează la ci
nematograful I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21 — grădină 20,15). Rocco 
șl frații săi — ambele serii : victoria 

lucind de curățenie, deservit de un 
personal specializat, care dirijea
ză cu calm și siguranță agregate
le și mașinile automate. Evident, 
filmul ar fi cîștigat dacă reporterii 
cinematografici se apropiau mai 
mult de oamenii întîlniți, pătrun- 
zînd și dincolo de aspectele exte
rioare ale muncii lor.

Dincolo de aceasta, esențialul a 
fosț exprimat în film, direct, laco
nic, convingător. Se simte mîndria 
legitimă față de înfăptuirile epocii 
socialiste ; o autentică undă de 
poezie se degajă din acest scurt- 
metraj care luminează elocvent 
marea forță creatoare și transfor
matoare a poporului muncitor eli
berat de exploatare, stăpîn pe pro
pria sa soartă.

„Floarea de fier“
Ca și „Pămlntul îngerilor“, o altă 

producție a studiourilor din R. P. 
Ungară, prezentată recent la noi, 
„Floarea de tier“ reînsuflețește o 
irîntură din tabloul dezolant al a- 
nilor de după primul război mon
dial. Momentul exact nu e indicat 
pe ecran, dar elementele din care 
se încheagă atmosfera vremii, de
taliile ambianței social-istorice se
lecționate cu discernămînt sînt e- 
dificatoare. „Nu se fac angajări“
— spune un anunț așezat la loc 
vizibil la intrarea în fabrică. Pîlcuri 
de muncitori, sărăcăcios și pestriț 
îmbrăcați, Be înghesuie în fața pa
nourilor cu mica publicitate, spe
tind să găsească vreo ofertă de 
serviciu. „Se caută o doică“, re
marcă cineva cu amară ironie. 
Prin parcuri și piețe, băncile sînt 
permanent ocupate de șomeri.

Regizorul Jănos Hersko a urmărit 
să descifreze sensuri mai profunde 
în spatele întîmplărilor cotidiene, 
obișnuite, pe care le evocă. Dra
gostea dintre frumoasa Vera Czink
— o fată simplă, proaspătă și nai
vă, care vrea să devină dansa
toare dar e nevoită să lucreze în
tr-o boiangerie, unde are de su
portat avansurile insinuante ale 
patronului — și șomerul Istvăn 
Pettersen, capătă, în raport cu cli
matul apăsător descris în film, o 
rezonanță poetică gravă, o notă 
de adevăr amar.

Nu asistăm la ciocniri de clasă 
dramatice, violente, nici nu se' 
rostește, nemijlocit, un rechizitoriu 
împotriva nedreptelor rînduiell so
ciale. Dar protestul anticapitalist 
este implicit. Consemnînd sobru șl 
concis destinul celor doi eroi, tra
gismul Iubirii lor, acțiunea filmu
lui exprimă o netă condamnare a 

ski, filmul înfățișează o 
perioadă din adolescen
ța poetului, petrecută 
în Gruzia.

Niciodată — produc
ție a studioului cinema
tografic din Odesa. Sce
nariul filmului — care 
se petrece în zilele 
noastre, pe un șantier 
naval — aparține lui 
Grigori Pojenean. Re
gia : Vladimir Deacenko, 
Petr Todorovski.

întîlnire la ora 8 — 
producție a studiourilor 
cehoslovace. Scenariul : 
Milan Pavlik. Regia : 
Vâclav Vorlicek. Filmul 
are în centrul acțiunii 
un grup de copii din
tr-un sat cehoslovac.

Căpitanul Fracasse — 
coproducție franco-ita
liană, ecranizare după 
romanul cu același titlu 
de Théophile Gautier, 
Scenariul și regia : 
Pierre Gaspard-Huit.

In fotografie : sce
nă din filmul „Tine
rețea lui Maiakov- 
skl”.

Numeroși directori de cămine 
culturale și bibliotecari au vorbit 
despre experiența muncii lor. Par- 
ticipanții la seminar au luat apoi 
parte la un schimb de experiență 
organizat la căminul cultural din 
comuna Godinești, fruntaș pe 
raion. 

(9,30; 13; 16,30; 20). Volga (10; 13,30; 17,30; 
20,45). Olga Banele (15; 18,30 — grădină 
20,30). Floreasca (16,30; 20), 23 August
(10; 13,30; 17| 20,45 — grădină 21,45), Li
bertății (10; 13,30; 17; 20,30 - grădină
20) . Intrigă și iubire : rulează la cine
matograful Maxim Gorki (15,45; 18,15;
20,45). Apartamentul — cinemascop : 
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 14, după amiază 
16,15; 18,45; 21). Contele de Monte Cristo 
— cinemascop (ambele serii) ; 8 Martie 
(11; 15; 18,45 — grădină-20). Cumpărări 
un balon : 30 Decembrie (10; 15; 17; 19:
21) , B. Delavrancea (11; 14; 16-, 18; 20). 
Rîul șl moartea : rulează la cinemato
graful Iile Pintilie (15: 17: 19 - grădină 
20). Cabotinul rulează la cinematografele 
M. Emlnescu (15; 17; 19; 21), 1 Mai (10; 
12,30| 15,30; 18; 20,30). Mongolii : Popular 
(15; 17, 19; 21). Haiducii din Rlo-Frio : 
Munca (15; 17; 19; 21). Grădina T. Vladl- 
mlrescu (orele 20,15). Floarea de fier s 
Miorița (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21) în
frățirea Intre popoare (15,45; 18i 20,15).

unei lumi nedrept alcătuite, care 
închide calea spre fericirea oame
nilor de rînd.

în „Floarea de fier“ există une
le episoade lungite, tratate con
vențional (de pildă noaptea cînd 
Vera își amintește dansul spaniol, 
privind îndelung oglinda în care 
se reflectă jocul flăcărilor din 
sobă), iar finalul nu aduce un dez- 
nodămînt clar. Dar aceste neajun
suri rămîn în umbră în fața izbu
titei reconstituiri a atmosferei epo
cii și, mai cu seamă, în fața va
loroasei interpretări actoricești.

Fermecătoare, Mari Töröcsik (pe 
care o ținem minte din multe alte 
filme : „Călușeii“, „Edes Anna“ 
„Poznașa“ și mai recent „,M-am să
turat de căsnicie“), conturează ad
mirabil profilul eroinei. Un gest, o 
sclipire aparte a ochilor, o ușoară 
mișcare a buzelor sînt suficiente 
pentru a ne dezvălui zbuciumul 
lăuntric al fetei, sensibilitatea și 
puritatea ei. Astfel, amintim sec
vența primei ei întrevederi cu pro
prietarul boiangeriei, care vorbește 
aproape neîntrerupt, în timp ce 
Vera, speriată de ce ar putea să 
urmeze, îl ascultă atentă doar pe 
jumătate, tace îndelung și pe față 
i se citește febrila căutare a unei 
soluții pentru a scăpa din aceste 
încăperi unde se simte stingheră, 
străină. Partenerii actriței, Istvăn 
Avar (Pettersen) și, cu deosebire, 
Zoltăn Varkonyi (patronul) contri
buie, la rîndul lor, la redarea au
tentică a tipurilor și a atmosferei 
filmului.

MIHAIL LUPU

Aspect «1 Muzeului de istorie și etnografie de la Golești, regiunea
Argeș. (Foto : Agerpres)

Concurs și festival de muzică ușoară
Pe linia realizării recomandărilor a- 

doptate de Consiliul muzicii din Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă în 
scopul stimulării creației originale de 
muzică ușoară romînească și a activi
tății interpretative din domeniul aces
tui gen, Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă organizează un concurs 
de creație de muzică ușoară romî- 
nească.

La acest concurs pot participa com
pozitori și autori de texte, membri și 
nemembri ai uniunilor de creație, pre
cum și amatori, indiferent de vîrstă.

In cadrul marii varietăți a formelor 
genului, concurenții vor putea aborda 
o tematică largă, inspirată din realita
tea nouă a țării, din relațiile noi exis
tente între oameni, din bogata lor viață 
sufletească, vor putea să einte optimis- 
mul și dragostea de viață a poporului 
nostru, frumusețile patriei socialiste, 
munca, tinerețea, iubirea, prietenia, în
treaga gamă a sentimentelor omului 
nou, constructor al socialismului.

Lucrările vor fi prezentate la concurs 
în aranjament pentru solo voce, cu a- 
companiament de pian sau în aranja
ment pentru grup vocal, cu acompania
ment da pian.

Lucrările, purtînd un motto șl fiind 
însoțite de un plic închis în care se 
vor indica numele și adresa autorului, 
vor fi trimise pe adresa i „Consiliul 
muzicii, Casa Șcînteii, București’-, pînă 
la data de 15 iulie a.c., cu mențiunea 
„Pentru concurs”.

Se va anexa ța lucrări textul dactilo, 
grațiat, iar pe fiecare partitură se vor 
indică trei interpret! preferați de com
pozitor.

Vor fi admise în concurs numai lu
crările — muzică și texț — noi, care 
nu au mai fost popularizate sau prezen
tate la alțe comisii sau concursuri.

Concursul va avea două etape : Eta
pa I-a va avea loc la București și va 
consta dintr-o primă selecție a lucrări
lor prezentate. Cele reținute de juriu 
vor fi programate în concertele publi
ce, din cadrul festivalului de muzică u- 
șoară ce va avea loc în luna august

Mamelucul : Glulești (10,15; 12,15; 14,15: 
16,15; 18,30; 20,30). Salut viața ! : Grlvlța 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Umbre albe 
— cinemascop : 16 Februarie (16; 18; 
20). Divorț italian ; rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (16; 18; 20). 
Căpitanii lagunei albastre : Luceafărul 
(16; 18,15; 20 30). Fata cu ulciorul : Gră
dina Unirea (20,30). Marile speranțe : 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19 - Jurnalul 
televiziunii, 19,15 — Știință și tehnică 
pentru tineretul școlar, 19,45 — Filmul 
„Intre două Iubiri“, 21,15 — Pagini din 
opere, 21,55 — Telesport In încheiere • 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

ușor instabilă și a continuat să se în
călzească. Cerul a fost variabil, mal

In stagiunea permanentă
• a amatorilor

La Teatrul „C. I. Nottara“ are 
loc astă-seară un spectacol cu 
piesa „Domnișoara Nastasia“ de 
George Mihail-Zamfirescu, dat de 
echipa de teatru a Uzinelor „Elec
tronica“. Alături de artiștii ama
tori, în rolul lui Vulpașin apare 
artistul emerit N. Sireteanu. Re
gia aparține lui Cornel Elefte- 
rescu.

La Teatrul pentru tineret și co
pii — formația de teatru a Casei 
de cultură a raionului 1 Mai pre
zintă piesa. „George Dandin“ de 
Molière. Regia spectacolului este 
semnată de Constantin Dinescu.

Întîlnire a artiștilor 
plastici cu oamenii muncii

CLUJ (coresp. „Șcînteii“). Comite
tul regional pentru cultură și artă și 
filiala din Cluj a Uniunii artiștilor 
plastici au organizat recent o întîlni
re între vizitatorii expoziției regionale 
de artă decorativă și aplicată și ar
tiști.

La întîlnire au participat oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile orașului, membri ai cercului 
„Prietenii muzeului de artă“, elevi ai 
școlii populare de artă, cursanți ai 
universității populare de artă plas
tică etc.

In discuții s-au făcut interesante a- 
precieri asupra lucrărilor expuse, 
propuneri pentru activitatea de viitor 
a artiștilor decoratori.

a.c. pe litoral. Etapa a II-a se va des
fășura în cadrul festivalului și va con
sta din prezentarea lucrărilor selecțio
nate la etapa I-a, în concerte publice. în 
aprecierile lucrărilor de concurs, juriul 
va folosi și diferite forme de consulta
re a publicului auditor.

Se vor acorda numeroase premii din 
partea Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Uniunii Tineretului Mun
citor, Uniunii compozitorilor. Uniunii 
scriitorilor, Comitetului de Radio și Te
leviziune și Comitetului executiv aț Sfa
tului popular al orașului Constanța.

Toate celelalte lucrări apreciate de 
juriu ca bune, vor fi achiziționate de 
către Consiliul muzicii din C.S.C.A.

Juriul va acorda premii pentru cele 
mai bune interpretări ale soliștilor și 
orchestrelor care vor participa la con
certele festivalului.

Totodată se organizează festivalul de 
muzică ușoară 1963. Festivalul va con
stitui o trecere în revistă a forțelor 
componistice și interpretative ale ge
nului și va reprezenta o confruntare 
nemijlocită a acestora cu publicul larg, 
ajutînd la ridicarea nivelului ideologic 
și artistic al creației șj la îmbunătățirea 
interpretării muzicii noastre ușoare.

Festivalul de muzică ușoară va avea 
Ioc pe litoral în perioada 25—30. august 
a.c, și va consta dintr-un ciclu de cinci 
concerte la care își vor da concursul 
cei mai valoroși soliști vocali și instru
mentali, precum și orchestrele de muzi
că ușoară ale Radioteleviziunii, Elec- 
trecordului, Teatrului „C. Tănase” și 
ale altor teatre de estradă din țară.

Fiecare formație va prezenta în ca
drul festivalului un program care va 
cuprinde lucrări de muzică ușoară ro
mînească în prima audiție, desemnate 
de către juriul concursului de creație, 
precum și alte piese de muzică ușoară 
romînească valoroase, create în ultimul 
an și un număr dintre cele mai bune 
lucrări străine.

Festivalul se va încheia cu un con
cert cuprinzînd lucrările distinse cu 
premii.

mult noros după amiaza, cînd au Că
zut averse de ploaie însoțite de descăr
cări electrice Vîntul a suflat în gene
ral slab, cu intensificări temporare in 
Muntenia, Dobrogea și Moldova, pre- 
dominînd din sectorul nordic. Tempe
ratura aerului la orele 14 avea valori 
cuprinse între 32 de grade la Viziru și 
17 grade la Gurahonț. In București : 
Vremea a continuat să se încălzească. 
Cerul a fost temporar noros după a- 
miaza cînd a plouat trecător. Vîntul a 
suflat potrivit din nord-est. Tempera
tura maximă a fost de .29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 șl 30 mai In țară ; Vremea se men
ține călduroasă cu cerul mai mult se
nin. Vîntul va sufla potrivit cu Intensi
ficări în sud estul tării din sectorul es
tic, Temperatura se menține ridicată. 
Minimele vor fi cuprinse între H și 21 
grade iar maximele între 22 și 32 de 
grade, In București : Vremea se menți
ne călduroasă cu cerul mai mult, senin. 
Vînt potrivit cu unele intensificări. 
Temperatura se menține ridicată.
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Cuplajul interbucureștean
dezmințit.

drumul cel mai

Nici ieri vremea nu s-a 
Dacă n-a plouat cu goluri (ca 
duminica trecută) în schimb norii 
s-au deșertat cu dărnicie. N-au 
avut însă ce regreta cei ce-au 
urmărit cuplajul interbucureștean 
direct, la „sursă", și nu în fața 
televizoarelor, căci ambele întîl- 
niri au fost dinamice, multe
faze frumoase, de
seori aplaudate. 
Deschiderea spec
tacolului fotbalis
tic de ieri a fost 
oferită de Progre
sul și Rapid. A 
cîștigat Progresul 
cu 2—1 după ce 
la pauză tabela 
de marcaj arăta 
egalitate. Rezulta
tul este pe deplin 
echitabil, chiar 
dacă înaintarea 
feroviară a fost 
mult mai activă 
ca deobicei, dîn- 
du-i posibilitatea 
lui Mîndru să ofe. 
re fotoreporterilor 
imagini de o rară 
spectaculozitate.

învingătorii a u 
știut să găsească 
scurt spre poartă, în urma unor reu
șite combinații și mai cu seamă au 
folosit stilul de joc, din păcate dat 
uitării de către rapidiști : utilizarea 
extremelor.

Au fost multe acțiuni frumoase și 
în prima repriză — amintim dintre 
ele izbutitele combinații dintre 
Oaidă și Mateianu sau între Dumi
triu II și Ion Ionesou, dar repriza 
care a plăcut cel mai mult a fost 
cea secundă. Nu numai pentru că 
s-au marcat trei goluri ci pentru jo
cul tehnic al echipelor, pentru repe
ziciunea cu care se schimbau fazele 
de la o poartă la alta. în min. 47, 
primul gol : Mafteuță țîșnește de la 
centru, trece de Langa, care s-a 
sfiit parcă să intervină și trage fără 
ca Todor să poată reține. Două mi
nute mai tîrziu, Oaidă ratează o 
mare ocazie. Apoi se produce un 
reviriment în echipa feroviară și 
se părea că meciul nu e jucat, 
într-adevăr, în min. 77, Ion Ionescu 
aduce egalarea și cu aceasta și- 
marile speranțe în tabăra suporteri
lor giuleșteni. Bucuria a fost de 
scurtă durată. Progresul înscrie go
lul victoriei prin Iancu, printr-o lo
vitură deosebit dă spectaculos exe
cutată cu capul. Ultimele minute 
cînd Rapidul atacă tot mai insistent, 
nu mai aduc însă nici o modificare.

...Meciul al doilea începe pe 
ploaie. Se vede de la bun început că 
Dinamo pune accentul pe apărare. 
Zadarnic încearcă Constantin, Crăi- 
niceanu sau Raksi să-și croiască 
drum spre poarta apărată de Datcu. 
Și au încercat aceștia de foarte 
multe ori prin faze derutante, prin 
subtile schimburi de mingi. La rîn- 
dul lor, dinamoviștii contraatacă pe
riculos prin Pîrcălab și Unguroiu. 
Toate acțiunile lor se irosesc însă. 
A fost o repriză de mare luptă, de 
adevărat spectacol fotbalistic. S-a 
făcut o adevărată risipă de energie, 
de pe urma căreia s-au resimțit în
deosebi jucătorii 
Poate și 
și oboseala, au 
priza secundă 
valoarea spectaculară, 
de minute ale acesteia s-au 
racterizat prin hăituiala dintre 
sau trei atacanți qi echipei Steaua 
și apărătorii dinamoviști, mult aju-

echipei Steaua, 
starea terenului, poate 

făcut ca 
să piardă

Cele

re- 
din

45
ca-
doi

„Cupa Dunării“
SOFIA 26 (Agerpres). — în sala 

Universiada din Sofia a continuat com
petiția internațională de haltere „Cupa 
Dunării“. La cat. ușoară, pe primul loc 
s-a clasat cehoslovacul Zdenek Otagal 
— 370 kg. Locul doi a fost ocupat de 
concurentul romîn Fitzi Balaș — 362,5 
kg (nou record mondial de juniori), ur
mat de Probst (R.F.G.) cu 350 kg. în 
afară de concurs Fitzi Balaș a stabilit 
un al doilea record mondial de juniori la 
stilul aruncat cu 149 kg (v. r. era de 
146 kg și aparținea lui Babaiev — 
U.R.S.S.). La cat. semimijlocie a cîști
gat maghiarul Houszka cu 415 kg. 
Lisias Ionescu s-a clasat al treilea cu 
377 kg. După această categorie, în cla
samentul pe echipe conduce R. P. Un
gară, urmată de R. P. Romînă. Astăzi 
au loc ultimele întreceri.

s

Duminică dimineața, 
campionatului republican 
s-au disputat meciurile

■ • -

cadrul

8

în 
de polo, 

.. . Știința—
I.C.  Arad și Steaua—Mureșul. în pri
ma întîlnire, studenții bucureșteni n-au 
fost prea solicitați de adversari și au 
învins ușor cu 10—1. Deși a avut de 
condus un meci care n-a pus proble
me, arbitrul Reteghi (Tg. Mureș) a con 
dus foarte slab.

La rîndul lor, militarii, în mare vei 
vă de joc, (după cum se vede și din 
fotografia alăturată) n-au întîmpinat <■ 
rezistență deosebită în meciul cu C.S 
Mureșul și au cîștigat cu scorul d< 
1,5—0 la capătul unei întîlniri intere 
sânte, în ciuda diferenței mari de go 
luri. A condus bine Gh. Dumitru.

Pentatlon modern
Campionatul republican de pentatlon 

modern din acest an a fost cîștigat de 
N. Marinescu (Steaua) cu 4 416 puncte 
urmat de C. Țintea (Știința) — 4 208 
puncte și D. Țintea (Steaua) — 4 079 
puncte. Pe echipe, victoria a revenit 
sportivilor de la Steaua — 12 535 pune 
te, urmați de cei de la Știința — 12 203 
puncte.

Ultima probă — crosul - desfășura
tă la Călugăreni, s-a încheiat cu victo
ria lui Gh. Tomiuc (Steaua) — 910 
puncte.

Campionatul republican
tați de mijlocași și chiar de către 
jucătorii din înaintare. S-a văzut 
încă o dată că nici Constantin, nici 
Crăiniceanu și cu atît mai puțin 
Tătaru nu se pot acomoda cu tere
nul alunecos, că Ie este greu să se 
descurce în țața unei apărări ma
sive, care pune accentul pe jocul 
distructiv. Cu acest rezultat de ega- 

Și totuși n-a fost gol (In fața, porții echipei Steaua)
(Foto : R. Costln)

♦wo

■«.

litote, Dinamo- îșj păstrează avanta
jul de cinci puncte și deci șansele 
de a cuceri pentru a doua oară titlul 
de campion.

I. MÄRGINEANU
PETROLUL — STEAGUL ROȘU

0—0
în legătură cu felul cum s-a desfă

șurat acest meci observatorul federal 
Marian Bazil a declarat următoarele : 
„Jucătorii de la Petrolul nu au evoluat 
la adevăratele lor posibilități. Ei au 
greșit și din punct de vedere tactic, 
aglomerînd jocul pe centru. Lipsa cea 
mai mare a atacanților echipei locale 
a fost trasul la poartă. Ei au șutat puțin 
și atunci imprecis. Steagul roșu a jucat 
mai relaxat cu contra-atacuri pericu
loase prin cele două extreme Hașoti 
și Haidu. Trebuie remarcat faptul că 
în ultimele 20 de minute Petrolul a 
avut un plus de superioritate, dar nu 
a reușit să înscrie mai ales datorită in
tervenției prompte a portarului brașo
vean Carol Haidu — unul dintre ceivean Carol Haidu — unul dintre 
mai buni jucători de pe teren“.

C.S.M.S. — U.T.A- 3—0
deToate golurile au fost înscrise 

Vornicu.
Observatorul federal Mircea David 

ne-a relatat următoarele : „Intîlnirea a 
avut un caracter tipic de campionat. 
Ambele echipe au jucat pentru cele 
două puncte din clasament. Ieșenii 
fiind mai hotărîți și dovedind mai multă 
voință s-au apropiat de mai multe ori 
de poarta adversă, Din cele 22 de șu
turi, 11 au fost în cadrul porții din 
care 3 s-au soldat cu goluri.

Formația arădană a jucat sub posi
bilități. lucătorii au trimis multe mingi 
și pase la întîmplare. In tot decursul 
jocului înaintarea textiliștilor n-a reu
șit să tragă decît 9 șuturi, din care doar 
3 pe spațiul porții și aceasta numai în 
prima repriză.

Ieșenii au învins pe merit".
CRISANA—MINERUL 4—0

11, 
III

Au marcat : Sziics în minutul 
Arnotschi în minutul 15 și Szacacs 
în minutele 40 și 59.

în legătură cu meciul disputat ieri 
la Oradea tovarășul Ștefan Kovaci, ob
servator federal, a făcut următoarele 
aprecieri asupra acestei partide :

„Formația Crișana confirmă com
portarea bună din retur. Echipa s-a

BOX In prima zi a ,,europenelor“ Printre constructorii din Leningrad
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Cea de-a 

15-a ediție a campionatelor europene de 
box a început duminică după-amiază în 
Palatul Sporturilor din Moscova.

In prima reuniune a campionatelor au 
urcat pe ring boxerii de categoriile cocoș 
și semigrea. O performanță bună a obți
nut reprezentantul nostru Puiu Nicolae 
(cocoș) care l-a intrecut la puncte pe 
Horst Rascher (R. F. Germană), campion 
european la Lucerna, în 1959, Puiu- a bo
xat în stilul său caracteristic, atacind 
cu serii de la prima pînă la ultima lovi
tură de gong. Al doilea boxei 
romîn, care a evoluat în prima 
gală, a fost semigreul ȘtefaD Cojan. Ad
versarul 
Rouiller, 
a pornit 
serie de 

său a fost elvețianul Gerald 
După un studiu prelungit, Cojan 
la atac, elvețianul a blocat o 
lovituri, dar în finalul reprizei,

maturizat și și-a îmbunătățit tactica 
de joc. Fotbaliștii orădeni au imprimat 
jocului un ritm foarte rapid. Un aport 
însemnat la jocul ofensiv al echipei 
l-au avut Vlad, Neșu și Sziics.

In ceea ce privește pe fotbaliștii de 
la Minerul, ei au jucat resemnați, cu 
timide încercări de atac. Aproape toți 
jucătorii din Lupeni s-au complăcut 
într-un joc steril, static pe mijlocul 
terenului. Pregătirea fizică a fotbaliști
lor din Lupeni lasă mult de dorit. Unii 

dintre ei (Izghireanu și Costin) au cău
tat să-și ascundă slaba pregătire prin- 
tr-un joc plin de durități”.

DINAMO BACĂU - ȘTIINȚA
TIMIȘOARA 3—0

Au înscris : Radulescu (minutul 22) 
Harșani (minutul 27) și Gram (minutul 
34).

lată părerea observatorului federal 
Traian Tomescu despre acest meci : 
„Cele două reprize au avut aspecte di
ferite ca desfășurare, în prima repriză 
s-a prestat un joc tehnic corespunzător 
nivelului categoriei A, în care dinămo- 
vițti'i au luptat organizat și eficace. în 
această parte a jocului echipa Dinamo 
Bacău a acționat în viteză folosind 
mult extremele. Eficacitatea acestui joc 
s-a concretizat prin cele trei puncte 
înscrise de dinamoviști. în cea de-a 
doua repriză, băcăoanii s-au angrenat 
în mod inexplicabil în jocul confuz și 
lent a1 timișorenilor. Această parte a 
meciului a fost pujin interesantă, parti
da înregistrînd scăderi calitative și 
spectaculare.

în mod special pot fi remarcați : por
tarul llie Bucur, șj jucătorii losif Lazăr, 
Harșani, Public de la Dinamo Bacău 
Lereter de la Șfiinfa Timișoara“.

Clasamentul

Și

Dinamo București 23 13 8 2 39:18 34
Steaua 23 11 7 5 50:34 29
Știința Cluj 22 10 5 7 35:31 25
Rapid 23 9 6 8 40:34 24
C.S.M.S. 23 8 8 7 40:44 24
Steagul Roșu 23 10 4 9 33:37 24
Știința Timișoara 23 8 7 8 34:35 23
Petrolul 23 8 6 9 37:27 22
Farul 22 9 4 9 38:33 22
Progresul 23 8 6 9 36:39 22
Dinamo Bacău 23 7 5 11 25:33 19
Crișana 23 7 5 11 25:38 19
U.T.A. 23 7 4 12 36:43 18
Minerul 23 4 6 13 20:49 14

Meciuri internaționale
CLUJ (coresp. „Scînteii”). — Peste 

20 000 de spectatori au asistat la întîlni- 
rea internațională de fotbal dintre Știința- 
Cluj și Cerro Montevideo, terminată cu 
victoria oaspeților cu scorul de 2—0.

, *In cel de-al doilea joc al turneului, e- 
chipa de fotbal Mannheim (R, F. Germa
nă) a jucat cjuminică Ia Galați cu Șide- 
rurgistul. Oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 4—0.

surprins de trei croșeurî. a căzut la po
dea, pierzînd prjp K.O.

Surpriza reuniunii a furnizat-o pugi- 
listul bulgar M. Mițev care l-a eliminat 
din competiție pe cunoscutul campion 
polonez Bruno Bendig, medaliat la J.O. 
de la Roma.

Iată celelalte rezultate : cat. cocoș : 
Poser (R.D.G.) b. p. Buchmann (Scoția) ; 
Scheiss (R. S. Cehoslovacă) b. p. Par
ker (Anglia) , Petrici (Iugoslavia) b. p. 
Karvonep (Finlanda) i Gaps (Olanda) b-P- 
Stejn (Austria) î cat semigrea : Thebault 
(Franța) b. p. Pollard (Anglia) ; Witkow
ski (R.D.G.) b. p. Senassy (R.P.U.) ; Poz- 
niak (U.R.S.S.) b. p. Lubbers (Olanda).

Aseară la Moscova, în cea de-a doua 
reuniune a campionatelor europene de 
box, pugiliștul rornîn Virgij Badea (mij
locie mică) l-a învins la puncte pe ma
ghiarul Laszlo Seboek. Alte rezultate în
registrate la această categorie : Waiter 
(Scoția) b. K.O. pe Mattson (Finlanda) ; 
Vranasevici (Iugoslavia) b.p. Verboon (O- 
landa) ; Princer (Anglia) b. p. Joyce (Ir
landa).

Brazilia — campioană 
mondială de baschet

RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres). — 
Pentru a doua oară consecutiv titlul 
de campioană mondială de baschet a 
revenit echipei masculine a Braziliei, 
care în ultimul joc a învins cu scorul 
de 85—81 (39—39) echipa S.U.A. E- 
chipa Iugoslaviei a întrecut cu 69—67 
(34—28) reprezentativa U.R.S.S.

Clasamentul final al competiției : 1. 
Brazilia 12 puncte din 6 jocuri ; 2. Iu
goslavia 11 puncte ; 3. U.R.S.S. 10 
puncte ; 4. S.U.A. 9 puncte ; 5. Franța 
8 puncte ; 6. Porto Rico 7 puncte ; 
Italia 6 puncte.

7.

PRONOSPORT
Concursul din 25 mal a.c.

Steaua—Dinamo București 
Rapid—Progresul
Dinamo Bacău—Știința Timișoara 
Petrolul—Steagul roșu
Crișana—Minerul
C.S.M.S.—U.T.A.
știința Cluj—Cerro (Uruguay) 
Farul—Fulmlnense (
Progresul Alex.—Chimia Făgăraș 
C.F.R. Roșiori—C.S.M. Reșița 
Arieșul—Mureșul
Recolta Carei—C.F.R. Timișoara 
Siderurglstul—Mannheim
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SCÎÏTEIA

Rapid-București a cucerit 
Cupa campionilor europeni“ la volei

3EZSK

2 000 de bucureșteni au aplaudat 
aseară, în sala Floreasca, prețioasa 
victorie a echipei noastre masculine de 
volei, Rapid București care, realizînd 
scorul de 3—0 (7, 4, 7) în meciul retur 
al finalei „Cupei campionilor euro
peni“, a cîștigat cea de-a patra ediție 
a întrecerii celor mai bune echipe de 
volei de pe continent.

Rapidiștii aveau în meciul de ieri 
o sarcină foarte grea, ținînd seamă de 
faptul că trebuiau să refacă handicapul 
scorului din primul meci, în care, 
după cum se știe, victoria a revenit 
echipei Ț.S.K.A. la scorul de 3—1.

Echipa feroviară a jucat aseară ex
cepțional, atacînd încontinuu, din pri
mul pînă în ultimul minut de joc.

T 1 R Sportivii romîni pe primul loc 
în „Cupa țărilor latine tt

7-a ediție a „Cupei țărilorCea de-a ' 
latine“ la tir a luat sfîrșit duminică la 
poligonul Tunari cu un frumos succes 
al țintașilor romîni care au cucerit vic
toria la toate probele incluse în pro
gram. Proba de pistol viteză a revenit 
lui Ștefan Petrescu, care a totalizat în 
cele două manșe 587 puncte. El a fost 
urmat în clasament de Ion Tripsa — 
586 puncte și Mihai Dumitriu — 583 
puncte. Francezul Jean Rénaux s-a cla
sat pe locul 5 cu 581 puncte.

Iosif Sîrbu și-a adjudecat și proba de 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri

RUG B_J Reprezentativa R. P» Romine a cîștigat 
cea de-a V-a ediție a „Cupei Păcii"

In cadrul celei de-a V-a ediții a 
competiției internaționale de rugbi 
„Cupa Păcii" s-au întîlnit ieri pe sta
dionul Dinamo din București reprezen
tativele R. P. Romîne și R. S. Ceho
slovace pentru ocuparea primelor două 
locuri. Scorul ește deschis de repre
zentativa țării noastre prin Wusek în 
urma unei curse spectaculoase pe aripa 
dreaptă. Pînă la pauză jucătorii romîni 
mai reușesc două încercări, astfel îneît 
în repriza secundă jocul se reia de la 
scorul de 9—0 în favoarea selecționa
tei R. P. Romîne. Insistlnd mai mult 
asupra jocului deschis, formația noastră 
mai înscrie. încă 14 puncte. In ultimele 
minute de joc, prof ițind de o ezitare în 
apărare a rugbiștilor romîni, Karel 
Hrnicko marchează o încercare pentru 
echipa sa. Intîlnirea a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 23—3 în favoarea repre
zentativei R. P. Romîne, care în acest

c=
Fază din meciul R. P. Romînă — R. S. Cehoslovacă.

E firesc ca, odată ce-ai poposit pe 
malurile Never, la Leningrad, să te 
oprești cîtva timp la Smolnîi, la gara 
Finlandeză sau în piața Palatului de 
iarnă unde, în liniștea nopfii, auzi 
în minte, aidoma unui ecou îndepăr
tat, uratele'de luptă ale muncitorilor 
petrogrădeni din neuitatul Octombrie 
1917. In inima orașului urmele glorio
sului trecut te întîmpină la tot pasul.

Cu atît mai interesantă, mai plină 
de farmec este imaginea Leningradu
lui de azi, în care semnele acestui tre
cut Istoric se îmbină cu realitățile 
făurite de constructorii comunismului. 
Făcînd o plimbare prin oraș, începînd 
cu cartierele șale mărginașe, poți con
stata că au apărut în ultimii ani noi 
bulevarde largi care uimesc prin 
frumusețea și dimensiunile lor, 
prin clădirile și peluzele kilometrice 
de verdeață și arbori ce le străjuiesc. 
E o imagine care te întîmpină pretu
tindeni, în orice direcție ai merge.

zece minute un apartament
O cifră — 100. Ea ne-a fost indicată 

de la început de tovarășul A. A. Liu 
baș, directorul „Lenproiekt”-ului, 
pe care l-am rugat să ne împărtășeas
că realizările constructorilor leningră- 
deni. In fiecare zi leningrădenii pri
mesc în folosință o sută de aparta
mente ; așadar, o sută de familii din 
oraș sărbătoresc la fiecare 24 de ore 
„novoselia” — mutarea în casă nouă 
Obținem cîteva cifre statistice intere
sante : în fiecare zi Leningradul 
crește cu două blocuri a cîte cinci 
etaje și cincizeci de apartamente, sau 
cu un apartament la zece minute. A- 
nul trecut în '-Leningrad s-au construit 
peste 1 200 000 metri pătrați suprafață 
locuibilă, iar anul acesta se constru
iesc peste 1 300 000 : pînă în 1980 su
prafața locuibilă a orașului urmează 
să sporească de trei ori în raport cu 
cea de azi.

Interlocutorul ne invită amabil la i. 
plimbare — am spune — în viitoru 
Leningrad, respectiv, pe viitoarele ar 
tere ale orașului, în parte gata con
struite. Mergem de-a lungul Nevei si
Golfului Finie, peste barierele vechiu- sub Neva, în 
Iui Petrograd, în cartierele noi pulsînd știam însă că rețeaua „rapidelor al-

Toți componență echipei au fost la 
înălțime. Nicolau a tras irezistibil de 
zeci de ori. Plocon, Drăgan, Bărbuță, 
Grigorovici, Mincev au jucat excelent 
atît la fileu cît și în linia a doua. Am 
văzut ieri o echipă animată de dorința 
fierbinte a victoriei. Mingi ce păreau 
pierdute erau salvate în extremis prin 
admirabile plonjoane care au entuzias
mat publicul spectator. Fără a se exa
gera se poate afirma că spectacolul 
sportiv oferit aseară de întrecerea ce
lor două mai bune echipe de pe con
tinent a fost de o foarte înaltă ținută.

Pentru minunatul succes realizat ieri 
de echipa noastră campioană se cuvin 
calde felicitări atît jucătorilor cît și an
trenorului formației, Ștefan Roman,

M. POPESCU

obținînd la totalul celor 3 poziții 1134 
puncte. Pe locurile următoare s-au cla
sat Tr. Cogut — 1122 puncte și N. Ro
taru — 1118 puncte. Iată învingătorii 
pe poziții : culcat : I. Sîrbu — 394 
puncte ; picioare : V. Enea 362 puncte ; 
genunchi : Vicenzi Piava (Italia) — 382 
puncte.

In clasamentul general pe națiuni 
echipa R. P. Romîne a ocupat primul 
loc cu 4 puncte. Au urmat în clasa
ment Italia — 9 puncte, Franța — 11 
puncte, Portugalia — 16 puncte și Mo
naco — 18 puncte.

fel a cîștigat pentru a cincea oară con
secutiv tradiționala competiție interna
țională „Cupa Păcii“. Salutînd noua 
victorie a rugbiștilor noștri, care au 
dovedit o bună pregătire tehnico-tacti- 
că, trebuie să remarcăm în același timp 
orientarea pozitivă a jucătorilor ceho
slovaci către un joc deschis și progre
sul realizat în cîștigarea baloanelor din 
aruncările de ~ 
ordonate.

la margine și grămezile

A. CONSTANTIN
*

în luptă pentru locurileLa Pitești,
3—4 s-au întîlnit echipele R. D. Ger
mane și R. P. Polone. Au cîștigat rug- 
biștii germani cu 11—6 (6—6).

In meciul amical desfășurat la Giur
giu, echipa de tineret a R. P. Romîne 
a încins cu scorul de 29—11 (15—8) 
selecționata R. P. Bulgaria.

ss

de viața și de munca a zeci și sute 
de mii de oameni.

Constructorii leningrădeni sînt cu- 
noscuți prin perseverența lor în des
coperirea unor metode noi și rapide 
de construcție, prin soluțiile practice 
originale ce le aplică și care le-au a- 
dus un Ioc de frunte printre con
structorii din Uniunea Sovietică. 
Procedee noi sînt încercate adeseori 
pe șantierele orașului sub privirile 
uluite ale trecătorilor. In cartierul 
Vîborg, de pildă, poți vedeo -um ca
sele se construiesc... de sus în jos — 
o metodă studiată de inginerii le
ningrădeni — sau poți privi cum a- 

parlamente se montează în bloc ..ido- 
ma unor sertărașe într-un dulap.

Directorul „Lenproiekt”-ului se o 
prește din cînd în cînd să ne arate 
noile opere arhitecturale care vot îm
podobi orașul. „Teatrul tînărului spec, 
tator” a și fost ridicat și predat pio
nierilor. E o clădire construită din 
material plastic și aluminiu — o ade
vărată bijuterie a arhitecturii mo
derne. Ne oprim apoi în alt loc, unde 
se va înălța complexul de clădiri de 
pe Moskovski Prospekt, a căror con
strucție abia a început. Arhitectul 
Speranski le-a conceput în același stil 
modern, cu cîte 22 de etaje, alcătuind 
un adevărat oraș, cu magazine, cine
matografe și restaurante. Pe Prospec
tul Lermontov se ridică un hotel cu 
18 etaje, iar pe malul Nevei, în drep
tul crucișătorului „Aurora”, un altul 
cu 14 etaje : „Deviza noastră — spu
ne tovarășul Liubaș — este : simplu, 
modern, frumos. Eliminînd podoabele 
de prisos ale stilului pseudoclasii,, 
arhitecta noștri îmbină utilul cu fru
mosul. Ați văzut noile stații de me
tro ? Aceeași tendință sănătoasă se 
manifestă și în construcția lor”.

Văzusem într-adevăr o nouă static 
de metro pe o linie care pătrunde pe 

gara Finlandeză. Nu.

In drum spre Moscova

Delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S., care a vizitat 
R. P. Bulgaria, a trecut prin Capitală

La 26 mai a.c. a trecut prin Bucu
rești în drum spre Moscova delega
ția Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
condusă de P. N. Demicev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., care a vizitat 
R. P. Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de acad. 
St. Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne, 
și de un grup de deputați.

INFOR
Duminică a sosit în țară, Ia invitația 

Ministerului Economiei Forestiere, P. 
Sartorius, directorul Diviziei lemnului 
(F.A.O.—C.E.E.), din cadrul Comisiei 
economice europene cu sediul la Ge
neva.

TELEGRAME EXTERNE
Represiuni împotriva comuniștilor înPortugalia

LISABONA 26 (Agerpres). — Re
gimul fascist din Portugalia a dez
lănțuit o nouă campanie de repre
siuni împotriva partidului comu
nist care se află în adîncă ilegali
tate. La Lisabona s-a anunțat ofi
cial sîmbătă seara că poliția sala- 
zaristă a arestat zece comuniști. 
Printre persoanele arestate, potrivit 
agenției France Presse, se află in
ginerul chimist Blanqui Teixeira, în 
vîrstă de 41 de ani, membru al C.C, 
al Partidului Comunist din Portu
galia, care a mai suferit condam
nări din partea Pide (Poliția secre
tă a lui Salazar).

începutul acestei noi campanii 
de represiune împotriva comuniști
lor portughezi și împotriva unor 
persoane cu vederi progresiste, dez
lănțuită de regimul lui Salazar, tră
dează graba cu care acționează au-

Situația
PORT-AU-PRINCE 26 (Ager- 

preș). — Agenția Associated Press, 
citind „surse diplomatice din Port- 
Au-Prince“, relatează că spitalele 
din capitala Republicii Haiti sînt 
pline de răniți, ca urmare a acțiu
nilor grupurilor antiguvernamenta
le. Potrivit agenției, sentinele înar
mate au interzis accesul oricărei 
persoane în spitale, astfel îneît nu 
se poate cunoaște cu precizie nu
mărul exaot al răniților.

O acțiune curajoasă 
a patrioților venezueleni

CARACAS 26 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Prensa La
tina, în timp ce președintele Ve- 
nezuelei, Romulo Betancourt, ro
stea vineri un discurs radiodifuzat 
în care anunța că guvernul va in
tensifica măsurile represive împo
triva elementelor democratice, un 
grup de patrioți înarmați a atacat 
aeroportul La Carlota, situat în a- 
propierea capitalei venezuelene. 
între elementele revoluționare și 
gărzile aeroportului a avut loc un 
puternic schimb de foouri de armă.

Potrivit agenției, aeroportul La 
Carlota este una din bazele de pe 
care aviația venezueleană efectuea
ză bombardamente împotriva uni
tăților de guerilă din diferitele re
giuni ale Venezuelei. Aici se află, 
de asemenea, un centru de pregă
tire a piloților venezueleni condus 
de instructori nord-americani.

de 
că

bastre” din Leningrad însumează 
pe acum aproape 30 de kilometri, 
ea duce în diverse colțuri ale orașu
lui și că în curînd o linie circulară va 
lega insulele de cele două maluri 
ale Nevei.

O „fereastră** spre mare
Pe insula Kristovski din Golful Fi

nie zăbovim ceva mai mult. Ghidul 
ne datorează o explicație. Malurile 
golfului, inundabile și pline de bălți, 
au constituit în trecut un obstacol în 
dezvoltarea orașului spre zările al
bastre ale mării. De aceea orașul a 
rămas limitat de malurile Nevei. O 
„fereastră” spre mare, a devenit un 
deziderat al leningrădenilor tot așa 
cum orașul însuși, conceput pe vre
muri ca o „fereastră spre Europa’’ fu
sese un deziderat al fondatorului său 
— Petru cel Mare. Pe malurile golfu
lui duduie acum buldozerele și auto
camioanele care aduc neîncetat lest. 
Cînd malul va fi înălțat cu trei metri, 
rde-a lungul lui vor începe construc
țiile — clădirile din sticlă și piatră în 
stil modern, care vor schimba cu to
tul înfățișarea locului ; acolo se naște 
„riviera Leningradului”.

„Și acum, priviți. Aici e viitorul 
port de pasageri" — ne arată ghidul. 
Ascultînd descrierea lui, parcă vedem 
viitoarele clădiri portuare strălucind 
He un alb imaculat în razele soarelui/ 
pe platformele circulare de pe acope
rișurile lor se vor ridica sau coborî 
„helicopterele-autobuz” care vor face 
legătura cu aerodromul sau cu agen
ția maritimă din inima orașului : 
nave zburătoare vor purta pe turiștii 
proaspăt debarcați departe, pe canalul 
Mariișki, spre Ladoga, pe fluviile Vol
ga și Nipru, iar de aici spre Marea 
Albă, Marea Neagră sau Caspică... H 
o perspectivă a unui viitor îndepăr
tat ? Nicidecum. Lucrările noului de
barcader portuar se și apropie de 
sfîrșit, iar de-a lungul Nevei circulă 
de cîțiva ani „Racheta’1 — nava care 
alunecă pe ape ca o săgeată.

Uzina de pe ecran
Ullîntrebat cum asigurăm 

asemenea ritm rapid de construcție ? 
— ni se adresează directorul „Len-
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Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul U.R.S.S., și Ivan Kiuov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în R. P. 
Romînă.

Cu prilejul trecerii prin Bucu
rești, membrii delegației Sovietului 
Suprem au făcut o scurtă plimbare 
prin oraș, vizitînd unele din noile 
construcții și cartiere de locuit ale 
Capitalei R.P.R.

MÂȚII
în întîmpinarea oaspetelui, pe aero

portul Băneasa au fost prezenți Ludo
vic Negrea, adjunct al ministrului eco
nomiei forestiere, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și Comite
tului național pentru F.A.O. (Agerpres)

toritățile portugheze pentru a pune 
în aplicare planul încheiat recent 
la Merida (Spania) de Franco și 
Salazar privind reprimarea cruntă 
a luptătorilor pentru libertate din 
Portugalia și Spania.

GUAYAQUIL 26 (Agerpres). — Co
mitetul executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Ecuador a protestat cu hotărîre îm
potriva arestării ilegale a lui Jose 
Roura, membru al C.C. al P. C. din 
Ecuador, arestat în timp ce se îna
poia dintr-o călătorie făcută în străi
nătate.

di» Haïti
Referindu-se la situația din 

Haiti, corespondentul din Port-Au- 
Prince al agenției U.P.I. transmite 
că în diferite cartiere ale capitalei 
continuă să se audă explozii și 
schimburi de focuri de armă. Po
liția haitiană, scrie agenția, și-a in
tensificat eforturile pentru a-1 des
coperi pe fostul șef al siguranței 
lui Duvalier, Clement Barbot, des
pre care se bănuiește că este unul 
din conducătorii ultimelor acțiuni 
antiguvernamentale.

Demonstrație Ia Tel Aviv 
împotriva vizitei lui Strauss 

în Izrael
- A-TEL 

genția 
mai a

AVIV 26 (Agerpres).
Reuter relatează că la 25 
avut loc la Tel Aviv o de

monstrație la care au participat 
1 000 de persoane în semn de pro
test împotriva vizitei pe care ur
mează s-o facă, la invitația guver
nului izraelian, fostul ministru de 
război al Germaniei occidentale, 
Strauss. Demonstranții purtau pan
carte pe care era scris „Afara cu 
Strauss“.

Numeroase partide politice au 
condamnat hotărîrea guvernului 
de a-1 invita pe Strauss în Izrael. De 
teama unor noi demonstrații, au
toritățile au refuzat să anunțe cînd 
va sosi Strauss. Partidele și organi
zațiile care se opun vizitei lui 
Strauss au anunțat însă că mii de 
demonstranți se vor afla la aero
portul Lydda din Tel Aviv tot tim
pul, pentru a-și manifesta protestul.

proiekt”-ului la'sfîrșitul convorbirii. 
Cred că cel mai bun răspuns vi-I vor 
da combinatele noastre de construc
ții”. I-am ascultat sfatul și peste o oră 
ne și ailam în incinta Combinatului 
de construcții de case „Obuhov”.

Inginerul E. T. Părută ne conduce 
pentru început la „punctul de coman
dă”. Acolo a pus în funcțiune un lele, 
vizor și pe ecranul lui ne-a apărut in
teriorul primei hale. Conștiincios, 
„ochiul” televizorului se apropie dé 
banda fără sfîrșit și surprinde... o 
casă în plină construcție. Automate 
speciale încarcă ramele cu o canti
tate de beton cîntărită matematic. 
Banda alunecă mai departe purtînd 
pereții spre cuptoare... Gala „copți”, 
aceștia sînt purtați apoi de macarale 
electrice, spălați sub dușuri și dichi
siți. La capătul benzii, autocamioane 
cu platforme îi încarcă unul după al
tul și îi transportă direct pe șantier, 
pe care îl puteam urmări prin același 
televizor. Era deajuns ca inginerul să 
sucească un alt comutator ca ecranul 
să ne îniățișeze oricare din șantierele 
combinatului. Am plecat totuși „pe 
teren” pentru a-i vedea pe construc
tori la treabă.

Ne-am oprit în dreptul unui bloc pe 
jumătate ridicat. O macara electrică 
Uși plimba gigantica siluetă pe șine, 
,'apucînd rapid pereți șl plafoane. Am 
privit spre cabina macaragiului, dar 
iS-am văzut pe nimeni.

„11 căutați în zadar — intervine In
ginerul. Macaragiul trebuie să fie un
deva pe o platformă superioară a blo
cului...”. L-am cunoscut puțin mai tîr- 
•zlu. II cheamă Arkadi Dimitriev, e un 
flăcău voinic, cu ochi albaștri, blînzi. 
Poartă în spate cutia unei stații de 
radio șl în mină o scală cu butoane. 
E primul macaragiu radiofonist al 
combinatului. Plimbîndu-se liniștit pe 
acoperiș, Dimitriev conduce maca
raua prin radio.

Era seară cînd am părăsit cartierul. 
Pe străzile lui viața fremăta, în fața 
cinematografelor și a teatrului dom
nea o vie animație, iar la capătul ul
timului bulevard, în blocul proaspăt 
predat locatarilor, se pregăteau me
sele de sărbătoare. E doar orașul unde 
în fiecare zi sé serbează 100 de „no- 
voselii”.

A. MUNTEANU
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Demonstrația a mii de englezi in fața 
bazei de submarine din Scoția

O mare demonstra
ție împotriva rachete
lor „Polaris“ a avut loc 
sîmbătă în fața bazei 
pentru submarine ame
ricane de la Holy Loch 
în Scoția.

Sute de demonstranți 
din Glasgow și din alte 
localități au sosit la 
Holy Loch cu trenuri 
speciale, iar 1350 s-au 
îmbarcat pe vasul păcii 
„Waverley“’, pentru a 
călători spre locul de
monstrației pe calea a- 
pei. Pe bordul vasului 
flutura un steag enorm 
pe care era scris cuvîn- 
tul „Pace“. Cînd vapo
rul s-a apropiat de chei, 
demonstranții au scan
dat cuvinte de protest 
împotriva rachetelor 
„Polaris“. Pe numeroa
sele lor pancarte se pu
tea citi : „înțelepciunea 
să salveze umanitatea“, 
„Nu N. A. T. O. - ului", 
„Faceți din Anglia o 
putere a păcii“, „Spe
ranța noastră — o lume 
fără război", „Acasă, 
yankei".

Vasul era așteptat pe 
chei de mai multe sute 
de manifestanți precum 
și de un mare contin
gent de poliție, care pă
zea accesul spre baza 
de submarine.

La mitingul final, ți
nut în fața unui monu
ment consacrat memo
riei eroilor căzuți tn

Corespondență 
din Londra

război, demonstranții au 
ascultat mai multe cu- 
vîntări. Margaret Ro
bertson, cunoscută mili
tantă pentru pace, a 
spus : „Dacă iscusin
ța care a fost chel
tuită pentru crearea ra
chetelor „Polaris" ar fi 
fost îndreptată spre asi
gurarea coexistenței paș
nice, pericolul care pla
nează asupra familiei u- 
mane nu ar mai exista

azi". Conducătorul mi
nerilor scoțieni, John 
Woods, a arătat că nici 
unul din cele 42 de sub
marine dotate cu ra
chete „Polaris“, pe 
care S.U.A. intenționea
ză să le construiască, nu 
vor fi plasate in Ame
rica. „Ei vor să lupte 
pînă la ultima picătură 
de Sînge a oricui, numai 
a Americii nu" — a 
spus el.

In încheierea mitingu
lui, Colin Sweet, secre
tar al Comitetului pen
tru pace din Marea Bri- 
tanie, a dat citire unei 
declarații denumite 
„Declarația de indepen
dență" a Angliei pe care 
au semnat-o toți de
monstranții. Se crede că 
acest document, care are 
forma unui sul lung de 
7 picioare, va fi prezen
tat în Camera Comune
lor de un deputat labu
rist.

JOHN GRITTEN

Marea Mediterană să devină o zonă 
fără arma racheto ■ nucleară

NICOSIA 26 (Agerpres). — Po
porul Ciprului condamnă pregăti
rile militare ale S.U.A, în regiunea 
Mării Mediterane și cere evacuarea 
submarinelor atomice din această 
regiune.

La 25 mai, ziarul „Haravghi" a 
publicat pe prima pagină declarații 
ale unor oameni politici de seamă 
din Republica Cipru, cu privire la 
necesitatea transformării Mării Me
diterane într-o zonă fără arma ra- 
cheto-nucleară. Președintele Comi
tetului pentru apărarea păcii din 
Cipru, Potamidis, deputat al parla
mentului, a subliniat că „prezența 
în Marea Mediterană a submarine
lor atomice înzestrate cu rachete 
„Polaris” implică o primejdie 
moarte în această regiune”.

„Poporul cipriot nu-și va precu
peți forțele în lupta pentru pace, 
pentru îndepărtarea submarinelor 
atomice din regiunea Mării Medite- 
rane“, subliniază lonnidis, deputat 
al parlamentului cipriot.

Ziarul publică o fotografie înfă- 
țișînd un submarin atomic ameri
can intrînd într-un port meditera
nean. Sub fotografie este scris : 
„Să fie curățită Marea Mediterană 
de asemenea monstruozități”.

25 mat —

de

Semnarea protocolului 
de schimburi culturale 

Intre R. P. Romină și Turcia
ANKARA 26 (Agerpres). — La 24 

mai, la Ankara s-a semnat proto
colul de schimburi culturale între 
R. P. Romină și Turcia. Protocolul 
prevede schimburi de dirijori, ar
tiști de operă, organizarea de expo
ziții, traduceri de opere literare și 
punerea în scenă a unor piese de 
teatru. Schimburile culturale între 
cele două țări se vor efectua pe 
bază de reciprocitate.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Ion Drînceanu, 
ambasadorul R. P. Romine la An
kara, iar din partea turcă de Hainit 
Bătu, director general al Departa
mentului cultural din Ministerul 
Afacerilor Externe al Turciei.

Exponent ai dorinței de pace 
a popoarelor din Balcani

Imagini din viața internațională

La 25 mai s-a 
încheiat conferința 
de la Addis Abe
ba a șefilor de 
state și guverne 
ale țărilor africa
ne independente. 
Conferința a adop
tat — în ultima zi 
a lucrărilor sale 
— Carta Africii și 
o serie de rezolu
ții generale. Iată, 
în fotografia de 
mai sus, drapelele 
țărilor participan
te arborate în fața 
clădirii în care 
s-au desfășurat 
lucrările conferin
ței.

au fost executați prin împușcare cei 
10 ofițeri și un civil, care, în timpul 
loviturii de stat din Irak din 8 fe
bruarie 1963, s-au situat de partea 
fostului prim-ministru Kassem.

BUENOS AIRES. La 25 mai, po
porul argentinian a sărbătorit împli
nirea a 153 de ani de la

Ripostă dată naziștilor
Ia New YorkZi a eliberării Africii

ADDIS ABEBA. Conferința șefilor 
de state și guverne ale țărilor africa
ne independente a hotărît ca 25 mai 
— ziua încheierii conferinței — să fie 
sărbătorită de acum înainte ca Zi a e- 
liberării Africii.

TUNIS. La Tunis s-a anunțat în Poluției din mai, care a 
mod oficial că între Tunisia și Al- jugului multisecular al 
geria au fost re
stabilite legăturile 
diplomatice nor
male, întrerupte la 
începutul anului 
curent din cauza 
încordării relațiilor dintre cele două 
țări, în urma descoperirii complotului 
antiguvernamental din Tunisia.

CARACAS. Studenții membri ai 
partidului comunist și ai partidului 
„Mișcarea revoluționară de stingă“ au 
obținut victoria în alegerile de dele
gați, care vor participa la alegerea 
noului rector al universității centrale 
din Caracas (Venezuela).

Execuții în Irak
BAGDAD. După cum relatează 

A.F.P., în dimineața zilei de 26 mai
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victoria re
pus capăt 
colonialisti-

lor spanioli. Străzile capitalei argenti- 
niene au fost pavoazate de sărbătoa
re. Au avut loc numeroase mitinguri 
de masă, manifestații si serbări popu
lare. Ziarele au publicat articole re
dacționale în care subliniază marea 
însemnătate a acestei date istorice în 
viața națiunii argentiniene.

CAIRO. După cum relatează agen
ția France Presse, în dimineața zilei 
de 25 mai, în întreaga deltă a Nilu
lui a început1 o violentă furtună de 
nisip, însoțită de un val de căldură.

NEW YORK. Agenția Reuter trans
mite că la 25 mai, peste 4 000 de 
persoane din New York au organizat 
o manifestație de protest împotriva 
convocării unui miting al partidului 
„renașterii naționale“, de tendință 

neo-nazistă, care 
a avut loc în car
tierul newvorkez 
Manhattan. Inci
dentele au luat 
sfîrșit numai după 

ce polițiștii au urcat pe naziști m 
dube, pentru a-i feri de furia demons
tranților.

RIO DE JANEIRO. Confedera
ția oamenilor muncii din Brazilia a 
organizat un mare miting în sprijinul 
campaniei pentru reforme radicale- 
democratice cerute cu insistență de 
cercurile largi ale opiniei publice 
braziliene. Cererea cu privire la efec
tuarea unor reforme radicale este 
sprijinită de numeroși guvernatori ai 
statelor.

«Statele generale pentru dezar
mare» — Importantă manifestare 
pentru pace în Franța. Lucrările 
adunării s-au desfășurat recent 
în sala Teatrului „Gérard Philip
pe" din suburbia pariziană Saint. 
Denis.

SUCCESUL REPURTAT DE „STATELE 
GENERALE PENTRU DEZARMARE"

PARIS 26 (Agerpres). — Biroul 
Consiliului național al păcii din 
Franța a publicat o declarație în 
c'are subliniază succesul repurtat de 
„Statele generale pentru dezarma
re’’. Lucrările acestui for au permis 
zecilor de mii de francezi de dife
rite convingeri să-și confrunte ideile 
și să acționeze împreună pentru a 
înlătura pericolul războiului nu
clear. Ele au demonstrat „năzuința 
populației spre pace și existența 
unor uriașe posibilități de lărgire 
a luptei pentru dezarmare“. Biroul 
Consiliului național al păcii din 
Franța îi cheamă pe toți aceia care 
au sprijinit „Statele generale” să 
continue campania pentru obține
rea dezarmării.

Astăzi se des
chide la București 
cea de-a treia în- 
tîlnire a reprezen
tanților comitete
lor pentru cola
borare și înțele
gere reciprocă _ _
balcanice. Comitetul nostru, care 
face cu acest prilej oficiul de 
gazdă, salută cu căldură pe co
legii și oaspeții sosiți în R. P. Ro
mînă din R. P. Bulgaria, Grecia și 
R.S.F. Iugoslavia, precum și pe ob
servatorii din partea mișcărilor 
pentru pace și prietenie între po
poare din Italia și Cipru.

Participanții la întîlnire vor dez
bate probleme care privesc dezvol
tarea colaborării și prieteniei între 
popoarele din Balcani, transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii și 
bunei vecinătăți. a . .

Ca și precedentele întîlnin ale 
comitetelor de colaborare balcanică 
de la Atena (1961) 

și Sofia (1962), ... * <*| . ..
cea care începe La deschidsrsa intiinirn 
astăzi în Capitala j i București a comitetelor

de colaborare balcanica

Prof. unlv. M. GHELMEGEANU 
președintele Comitetului romîn 
pentru colaborare și înțelegere 

reciprocă între popoarele 
din Balcani

că, printre ai că
ror membri se 
numără eminenți 
fruntași ai vieții 
publice din ță
rile balcanice, oa
meni cu cele mai

între popoarele

patriei noastre 
este un eveniment 
urmărit cu interes 
și simpatie de . 
toate popoarele balcanice și, alături 
de ele, de toți cei ce sprijină cauza 
păcii și colaborării între popoare.

Mișcarea pentru prietenie, co
laborare între popoare și pace are 
o îndelungată tradiție în Balcani 
și lucrul este explicabil. între po
poarele balcanice s-au creat, în 
decursul veacurilor, vechi legături 
de prietenie, ajutorare și conlucrare, 
izvorîte atît din vecinătatea geogra
fică, cît și din numeroasele momen
te de luptă comună pentru elibera
rea națională, pentru dobîndirea in
dependenței și suveranității de stat. 
Popoarele balcanice au și în prezent 
puternice interese comune. Ele nă
zuiesc să lichideze urmările înapo
ierii în care a fost ținută această 
parte a Europei, să obțină pro
grese pe calea dezvoltării econo
mice, să-și dedice din plin forțele 
construcției pașnice. Ele sînt inte
resate în lărgirea schimburilor co
merciale reciproce, știute, fiind a- 
vantajele relațiilor de schimb între 
țări vecine. Fiecare dintre popoarele 
balcanice și toate la un loc sînt 
profund interesate ca în zona noas
tră geografică să domnească pacea. 
Acest lucru a fost valabil în trecut 
și este cu atît mai valabil astăzi, în 
epoca înarmărilor racheto-nucleare.

Comitetele de colaborare balcani
că pornesc de la principiul rațional 
potrivit căruia înțelegerea. între po
poarele din țări cu orînduiri sociale 
diferite nu poate fi așezată astăzi 
decît pe temelia coexistenței pașni
ce. în acest spirit, ele își îndreaptă 
îndeosebi eforturile spre găsirea 
mijloacelor de asigurare a unei păci 
trainice în regiunea balcanică, pre
cum și spre promovarea unei mai 
bune cunoașteri reciproce și a unor 
forme cît mai largi de colaborare 
interbalcanică în toate domeniile de 
activitate.

Este regretabil că în unele țări 
balcanice, există cercuri influente 
care se silesc să împiedice atingerea 
acestor obiective și, la presiu
nea celor mai agresive căpetenii 
din N.A.T.O., continuă să se situeze 
pe poziții rigide, creează diferite 
piedici în calea dezvoltării unor 
relații prietenești între popoarele 
din Balcani. Nu slujește cîtuși de 
puțin cauzei păcii și securității po
poarelor balcanice, ci dimpotrivă 
faptul că Grecia și Turcia continuă 
cursa înarmărilor, își sporesc de la 
an la an cheltuielile militare, accep- 

I tă instalarea pe teritoriul lor a baze
lor militare străine, iar recent și-au 
pus porturile și apele lor teritoriale 
la dispoziția submarinelor america
ne înzestrate cu rachete „Polaris”..

Comitetele de colaborare balcani-

diferite profesii, apartenențe po
litice, convingeri filozofice și cre
dințe religioase, cheamă popoa
rele din zona noastră geografică să 
acționeze pentru a împiedica desfă
șurarea, în continuare, a cursei înar
mărilor, cu riscurile și poverile ei 
crescînde, pentru a orienta mersul 
vieții politice în Peninsula Balcanică 
în direcția destinderii, a colaborării 
și a păcii. Deși nu sînt organe ofi
ciale, cu caracter de stat, comite
tele balcanice sînt, prin componența 
lor, reprezentative pentru năzuin
țele opiniei publice din țările res
pective. Activitatea și răsunetul lor 
crescînd arată că în Balcani, ca și 
în lumea întreagă, se răspîndește 

tot mai mult con
vingerea că fieca
re țară are posibi
litatea și datoria 
să contribuie la 
consolidarea pă
cii, la realizarea 
destinderii și a-

propierii între popoare, chiar dacă 
este vorba de o țară mică. .

Ca țară socialistă, profund iubi
toare de pace, Republica Populară 
Romînă militează cu consecvență 
pentru asigurarea păcii și promo
varea colaborării internaționale, 
în primul rînd, în zona geografică 
din care facem parte. încă din 1957, 
țara noastră a propus realizarea 
unei înțelegeri între țările balcanice 
în scopul asigurării păcii și al dez
voltării unei colaborări multilatera
le între ele. Recent, cu prilejul vizi
tei în țara noastră a lui U Thant, 
secretarul general al O.N.U., tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej a reafirmat 
convingerea guvernului și poporului 
nostru că „transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii și colaboră
rii, fără arme nucleare și rachete, 
ar fi în interesul tuturor popoare
lor din această regiune geografică 
și ar reprezenta un aport însemnat 
la destinderea internațională”. La 
rîndul său, U Thant a spus că ten
dința de a elibera anumite regiuni 
ale lumii de armament nuclear con
stituie un pas în direcția justă și că 
ea este în conformitate cu starea de 
spirit a Adunării Generale a O.N.U.

într-adevăr, ideea creării de zone 
denuclearizate cîștigă din ce în ce 
mai mult teren în lumea întreagă, 
inclusiv în rîndurile popoarelor bal
canice, care au acordat un sprijin 
larg propunerilor făcute de R. P. 
Romînă și alte țări socialiste cu 
privire la consolidarea păcii în Bal
cani și în lume. Zilele trecute, gu
vernul sovietic a propus ca întrea
ga regiune a Mării Mediterane să 
fie declarată zonă în care să nu 
existe arme racheto-nucleare. în
făptuirea acestei propuneri ar con
tribui, în mare măsură, la împiedi
carea răspîndirii armamentului nu
clear și ar avea o deosebită însem
nătate pentru asigurarea păcii și 
securității și în regiunea balcanică.

în diferite domenii de activitate 
economică, culturală, artistică, pro
fesională, sportivă etc., s-au obținut 
în ultimii ani realizări dintre care 
unele remarcabile, în direcția cu
noașterii reciproce și a colaborării. 
Comitetele balcanice și-au adus con
tribuția la înfăptuirea acestor pași. 
Dar nu este mai puțin adevărat că 
în toate aceste domenii, precum și 
în altele, colaborarea popoarelor 
balcanice se poate dezvolta larg.

Poporul nostru salută cu căldură 
pe participanții Ia lucrările comite
telor balcanice, activiști de frunte 
pe tărîm obștesc și oameni politici 
de seamă în țările lor, urîndu-le 
succes deplin în nobila activitate 
pe care o depun în interesul păcii 
în Balcani și în lume.

“ CmwiEI S. /L LI.
Timp de o săptămină, la Geneva 

s-au desfășurat lucrările conferinței 
G.A.T.T., la care au luat parte dele
gați din 73 de țări. Scopul conferin
ței a fost să examineze posibilitatea 
reducerii și apoi a lichidării barie
relor vamale ce stau în calea dez
voltării comerțului între statele par
ticipante și, în primul rînd, între 
S.U.A. și membru Pieței comune. Po
trivit relatărilor agențiilor occiden
tale de presă, după numeroase con
ciliabule, întrevederi și reuniuni în
tre reprezentanții S.U.A și ai țărilor 
Pieței comune, s-a ajuns la o „for
mulă de compromis" în ce privește 
modalitatea de rezolvare a qravelor 
divergențe ce separă cele două 
părți. Tratativele între membrii 
G.A.T.T. continuă pe comisii și, după 
aprecierile presei occidentale, ele 
vor dura încă 1—2 ani.

*
G.A.T.T. este denumirea uzuală a 

„Acordului general asupra tarifelor 
și comerțului“ formată din Inițialele 
acestuia în limba engleză : „General 
Agreement on Tariffs and Trade*!.

Istoria acestui acord este legată 
de o propunere făcută de Statele 
Unite, la sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial, cu privire la crearea 
unei organizații internaționale a co
merțului. în intenția inițiatorilor ei, 
organizația amintită era destinată 
ca — sub pretextul „liberalizării“ 
comerțului internațional — să înles
nească acapararea pieței mondiale 
capitaliste de către capitalul mono
polist nord-american. Contradicțiile 
de interese dintre marile puteri ca
pitaliste, agravate prin ascuțirea 
problemei piețelor de desfacere, au 
împiedicat realizarea proiectului în 
forma propusă. în aceste împreju
rări, după tratative îndelungate și a- 
gitate, s-a încheiat „Acordul general 
asupra tarifelor și comerțului“ care 
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 
1948.

Pînă la sfîrșitul anului trecut, a- 
deraseră la G.A.T.T. — sub diferite 

de COSTIN MURGESCU 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romine

forme — 51 de state ; prevederile a- 
cordului sînt aplicate însă, în fapt, 
și de alte 17 țări, foste colonii.

în forma sa actuală, G.A.T.T.-ul 
reprezintă un instrument de pro
movare a expansiunii comerciale 
a principalelor țări capitaliste, 
în frunte cu S.U.A., pe piața mon
dială capitalistă. G.A.T.T.-ul a re
prezentat la început un teren pe care 
s-a încercat concilierea intereselor 
divergente ale acestui grup de țări. 
Posibilitățile pe care G.A.T.T.-ul le 
are însă în această direcție sînt me
reu mai reduse datorită faptului că 
„Acordul" este aplicat în condiții 
cînd criza generală a capitalismului 
se agravează și a intrat în a treia 
etapă a sa ; cînd caracterul inegal 
al dezvoltării diferitelor țări capita
liste se accentuează, ceea ce duce 
la schimbarea continuă a raportului 
de forțe dintre principalii partici- 
panți pe piața mondială capitalistă; 
cînd instabilitatea economiei capi
taliste se accentuează, iar problema 
piețelor de desfacere capătă mereu 
noi ascuțișuri, astfel îneît lupta de 
concurentă tinde să la uneori forme 
de război comercial. Pe acest’fun
dal obiectiv, interesele pe care 
G.A.T.T. încearcă să le concilieze, 
fie si temporar, se dovedesc lrecon- 
ciliabile.

*
Reuniunea care a avut loc zilele 

trecute la Geneva este o expresie 
a agravării acestor contradicții, 
centrate pe cele trei probleme care 
au figurat pe ordinea de zi.

1. Problema măsurilor pentru re
ducerea sau desființarea taxelor va
male și a celorlalte obstacole in ca
lea schimburilor.

Spre a stimula exportul produse
lor sale, S.U.A. au exercitat în în

treaga perioadă postbelică — între 
altele și prin intermediul G.A.T.T. — 
o presiune puternică asupra celor
lalte țări capitaliste pentru ca a- 
cestea să-și reducă taxele vamale, 
în același timp. S.U.A. au continuat 
să mențină un sistem protecționist 
foarte riguros cu o barieră foarte 
înaltă a tarifelor vamale, prin care 
și-au apărat piața internă împotriva 
diferiților concutenți ai produselor 
americane. Această politică a favo
rizat expansiunea imperialismului 
american și a provocat nemulțumi
rea concurenților săi.

în același timp, secundate de An
glia, Statele Unite au sprijinit for
marea Pieței comune, urmărind să 
asigure „stabilitatea“ politică în Eu
ropa occidentală spre a consolida 
pe această cale blocul agresiv al 
Atlanticului de Nord și propria lor 
dominație în țările capitaliste ale 
Europei. Politica aceasta de favori
zare a Pieței comune se întoarce 
acum ca un bumerang împotriva 
imperialiștilor nord-americani, de
oarece țările Pieței comune și-au 
creat un sistem protecționist propriu 
și, folosindu-se totodată de capaci
tatea competitivă a produselor lor 
(întărită prin faptul că nivelul sala
riilor este mai mic în Europa occi
dentală decît în Anglia și S.U.A.), 
tind să închidă porțile „celor 6“ în 
fața produselor industriei americane 
și engleze.

în noua situație care s-a creat, 
Anglia a încercat să pătrundă tn 
Piața comună, nutrind Iluzia că va 
putea să rezolve pe această cale di. 
ficultățile economice și politice pe 
care i le-a creat „integrarea“ vest- 
europeană. După cum se știe, opo
ziția marelui capital monopolist 
francez, dornic să-și consolideze 
propriile sale poziții în primul rînd 
în Piața comună, a împiedicat în 
ianuarie 1963 realizarea acestui pro. 
lect al concurentului său englez.

Contralovitura pe care imperia
lismul nord-american intenționează

s-o dea Pieței comune s-a reflectat 
în piopunerea privind efectuarea 
unei reduceri liniare și reciproce 
(adică efectuată de toate părțile în 
aceeași proporție) a tarifeloi va
male.

Printr-o asemenea reducere liniară, 
nivelul protecționismului vamal al 
S.U.A. ar continua să rămînă mai 
ridicat decît al țărilor Pieței comune, 
înlesnind lupta imperialismului ame
rican, care caută să slăbească pozi
țiile Pieței comune, să forțeze pene
trația în continuare a monopolurilor 
americane în Europa occidentală și 
să adîncească dependenta țăriloi 
Europei occidentale față de S.U.A.

Propunerile americane privind re
ducerea tarifelor vamale trebuie pri
vite totodată ca o primă etapă în 
lupta pentru înfăptuirea planului 
Kennedy, de transformare a Pieței co. 
mune închise într-o „piață atlantică“ 
ceea ce — prin participarea S.U.A., 
Angliei și altor cîtorva țări capita
liste industriale — ar echivala în 
fapt cu o dizolvare prin extindere a 
actualei Piețe comune.

Țările Pieței comune opun propu
nerilor S.U.A. un proiect propriu de 
reglementare a tarifelor vamale me
nit să anihileze manevrele imperia- 
lismului american, să păstreze uniu
nea formată de monopolurile capita
liste din Europa occidentală în for
ma sa actuală și să le permită eă-și 
mențină pozițiile dobîndite în ultimii 
ani.

In lupta care s-a angajat între 
S.U.A. și Piața comună poziția ame
ricană este sprijinită într-o anumită 
măsură de Anglia și de alte țări 
care fac parte din „zona liberului 
schimb“, deoarece acestea sînt lo 
rîndul lor lovite de politica Pieței co
mune. De asemenea, nici Japoniei 
nu-i displace lovitura pe care S.U.A. 
doresc s-o dea Pieței comune.

2. Măsurile In vederea asigurării 
accesului Ia piețele de produse 
agricole.

Șl în legătură cu această pro
blemă ciocnirea principală are loc 
între Piața comună și S.U.A., spriji
nite necondiționat de alte țări capi
taliste exportatoare de produse agri

cole ca Australia, Noua Zeelandă, 
Canada. Pentru a se înțelege despre 
ce este vorba, trebuie avut în ve
dere faptul că, în special sub pre
siunea Franței — principala intere
sată în extinderea pieței sale agri
cole — Piața comună a introdus un 
sistem de măsuri care în mod prac
tic închide accesul în Europa occi
dentală marilor exportatoare de pro
duse agricole sus-menționate.. Cioc
nirea de interese care s-a manifes
tat între țările Pieței comune și mari
le exportatoare de produse alimenta
re din afara Europei cu prilejul Con
ferinței G.A.T.T. din noiembrie 1961 
a determinat ca un comitet să fie 
însărcinat să examineze în mod spe
cial problema politicii agricole a 
Pieței comune. Raportul întocmit de 
acest comitet oglindește opoziția 
categorică a țărilor exportatoare de 
produse agricole față de politica 
agricolă a Pieței comune pe care o 
acuză deschis de discriminări me
nite să elimine terții din interiorul 
comunității și, abia voalat, de dum
ping pe piețele din afara comuni
tății.

Lupta care se dă în jurul pro
blemei „accesului“ la piața produ
selor agricole este nu mai puțin 
dură decît în jurul tarifelor vamale 
deoarece piața Europei occidentale 
reprezintă un important debușeu 
pentru agricultura S.U.A. care — și 
fără măsurile luate de Piața co
mună — ee zbate în fenomene de 
criză cronică de supraproducție.

3. Măsuri privind lărgirea co
merțului țărilor In curs de dezvol
tare.

La conferința G.A.T.T. de la Gene
va s-a manifestat cu ascuțime cioc
nirea de interese dintre principalele 
puteri imperialiste și țările în cur3 
de dezvoltare, ciocnire care s-a 
agravat sistematic în anii din urmă.

Schimbul între principalele puteri 
ale lumi) capitaliste s-a extins pe 
seama scăderii ponderii comerțu
lui Iot cu țările în curs de dezvol
tare.

După unele calcule, greutatea 
specifică a țărilor în curs de dez
voltare în exportul mondial al pie-

țel capitaliste a scăzut în ultimii 8 
ani cu 20 la sută. Pierderile uriașe pe 
care țările în curs de dezvoltare le 
înregistrează în schimburile de pe 
piața capitalistă ridică un obstacol 
mereu mai înalt în calea îniăptuirii 
programelor lor de dezvoltare eco
nomică.

★

Comentînd recenta reuniune de la 
Geneva a reprezentanților guverne
lor din G.A.T.T., unii delegați occi
dentali încearcă să cieeze o at
mosferă de optimism. Ei vorbesc 
despre „succesul“ acestei reuniuni, 
despre faptul că ea ar fi evitat de
clanșarea unui „război vamal“ în
tre principalii participanți, despre 
„h'otărîri“ adoptate în unanimitate 
etc.

Oricine studiază însă aceste „ho- 
tărîri“ constată că ele nu aduc nici 
o soluție de fond vreuneia dintre 
problemele abordate ; tot ce s-a 
realizat la Geneva se rezumă la o 
formulă de compromis care să per
mită... doar continuarea mai departe 
a unor tratative îndelungate și ane
voioase.

Chiar și din punctul de vedere ex
trem de limitat al continuării trata
tivelor. „înțelegerea“ stabilită la 
Geneva, după discuții furtunoase, 
este însă atît de șubredă îneît for
mulările ei pline de ambiguitate în
cep să capete de pe acum o inter
pretare diferită din partea fiecărui 
grup de paritcipanți.

Un exemplu între altele: în proble
ma tarifelor vamale s-a stabilit ca 
tratativele să se poarte atît asupra 
reducerii liniare și reciproce (pro
punerea S.U.A.), cît și asupra deca
lajului oreat de unele tarife „anor
mal de ridicate“ (propunerea Pie
ței comune îndreptată împotriva ba
rierelor vamale ridicate de S.U.A.). 
Compromisul este, după cum se 
vede, strict formal. Reprezentanții 
Pieței comune îl Interpretează drept 
o dare înapoi a S.U.A. care au ac
ceptat să discute problema decala
jului între nivelele actuale ale tari
felor vamale. Delegatul S.U.A., Cris

tian Herter, a dat însă acestui text 
o interpretare oficială care nu lasă 
să se întrevadă intenția ameri
cană de a face vreo conce
sie de fond, precizînd că dispari- 
tățile ,,nu trebuie interpretate în 
„termeni aritmetici“, ci în „termeni 
comerciali“ ; în plus, exponenții in
tereselor S.U.A. socotesc că prin 
același compromie Piața comună a 
fost cea care a dat înapoi, renunțînd 
la ideea de a se ajunge la un „ta
rif ideal“ (care să anuleze decala
jul existent între proteoționismul va
mal al S.U.A. și cel al Pieței co
mune).

In asemenea împrejurări singura 
concluzie care se poate trage este 
că marile contradicții au rămas în
tregi, ceea ce este firesc datorită 
faptului că aceste contradicții sînt 
generate nu de politica unui quvern 
sau a altuia, ci de mersul obiec
tiv al capitalismului. Este de așteptat 
că în cursul viitoarelor tratative va 
apărea și mai limpede cît de insta
bilă este uniunea monopolurilor ca
pitaliste formată sub denumirea de 
Piața comună, uniune a cărei for
mare a agravat contradicțiile de pe 
piața capitalistă și care este submi
nată totodată de contradicțiile care 
se dezvoltă chiar înăuntrul ei.

Cît privește problemele reale ale 
dezvoltării comerțului internațional 
pe plan mondial, atotcuprinzător — 
probleme în care sînt direct intere
sate toate țările lumii — acestea e- 
vident că nu vor putea fi nici mă
car parțial rezolvate, în cadrul 
îngust cri G.A.T.T.-ului.

O contribuție importantă pentru 
rezolvarea acestor probleme o va 
putea aduce Conferința Națiunilor 
Unite centru comerț și dezvoltare 
care urmează să se întrunească la 
începutul lui 1964, bine înțeles dacă 
toți participanții vor da dovadă cu 
acest prilej de dorința reală de a 
se ajunge la un acord între toate 
statele lumii, acord întemeiat pe res
pectarea principiilor egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, in
diferent de sistemul lor social-eco
nomic.
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