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cuvîntui dat
2 500 tone de ciment 

peste angajamentul luat

în mare și în amănunt Semănatul porumbului la Institu
tul de cercetări pentru cereale și 

plante tehnice Fundulea

CORBENI (coresp. „Scînteii*). — Pe 
șantierul hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej” de pe Argeș construc
torii muncesc cu însuflețire pentru darea 
la timp în exploatare a acestui impor
tant obiectiv energetic al țării. Angaja
mentele luate în cinstea zilei de 1 Mai 
au fost îndeplinite și depășite la aproape 
toate punctele de lucru. La galeria de 
fugă, brigăzile de mineri, între care s-au 
evidențiat în mod deosebit cele conduse 
de Tudor Moraru și Pavel Oțet, au exca
vat peste plan 203 ml, cu 113 ml mai 
mult decit prevedea angajamentul. Cu 
30 de zile mai devreme s-au terminat 
lucrările de blindare a puțului forțat. Im
portante succese au fost obținute și la 
centrala subterană. Constructorii și mon- 
forii au executat lucrările de betonare 
la trei turbine cu 40 de zile mai de
vreme și au montat cu 20 de zile mai 
înainte podul de 100 tone pentru intro
ducerea echipamentului greu. In ritm sus
ținut lucrează și constructorii de la 
rile baraj, Vilsan și rîul Doamnei.

lofu-

încălțăminte
peste plan

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
— Colectivele întreprinderilor din 
regiunea Dobrogea desfășoară o 
însuflețită întrecere socialistă pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan și a, angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 1 Mai. Cimentiștii 
din Medgidia au produs 2 500 tone 
de ciment și 1 800 tone de clincher 
peste cantitatea prevăzută în anga
jament. Succese au obținut și minerii 
dobrogeni. Ei au realizat pînă în 
prezent o producție valorică supli
mentară de peste un milion de lei. 
Din carierele și exploatările miniere 
au fost extrase peste plan de la în
ceputul anului aproape 1 000 tone 
de pirită cupriferă, concentrate de 
barită, cretă măcinată etc. La între
prinderea de prefabricate și mate
riale de construcții din Constanța au 
fost luate o serie de măsuri — orga
nizarea mai judicioasă a liniilor de 
prefabricate, îmbunătățirea procesu
lui tehnologic etc. — pe baza căro
ra productivitatea muncii a crescut 
în primul trimestru al acestui an cu 
8,84 la sută față de indicele planifi
cat. Angajamentul luat de munci
torii și tehnicienii de aici, de a da 
peste plan 250 metri cubi de prefa-

bricats din beton, a fost realizat cu 
două săptămîni înainte de termen. 
Zilele acestea, colectivul întreprin
derii de construcții hidrotehnice a 
dat în folosință primele spații de de
pozitare a mărfurilor de la danele 
20 și 29 din portul Constanța, dru
murile de acces la cariera Ovidiu și 
60 de apartamente din complexul 
de locuințe destinat constructorilor 
portuari.

Anul acesta, în regiunea Galați lu
crările agricole de primăvară au în
ceput într-un ritm susținut. într-o 
perioadă scurtă s-au executat lu
crările de întreținere a ogoa
relor de toamnă și s-au însămînțat 
117 000 ha, adică marea majoritate a 
culturilor din prima epocă. Acum 
se lucrează intens la pregătirea te
renului destinat însămînțării po
rumbului. La cooperativa agricolă 
de producție din Mircea Vodă, raio
nul Făurei, pe măsură ce te
renul s-a zvîntat, s-au pregătit pen
tru porumb aproape 900 ha. La fel de 
bine s-au îngrijit de aceste proble
me mecanizatorii și țăranii coope
ratori din comunele Șivița, Pechea, 
Tudor Vladimirescu, raionul Galați.

Joi, 15 aprilie, tovarășul ing. Du
mitru Năstase, președintele Consi
liului agricol regional Galați, într-o 
scurtă ședință cu aparatul comite-

partid, arăta că,tului regional de . ,
în mare, lucrările agricole de pri
măvară merg bine (s-au pregătit 
pentru semănatul porumbului circa 
130 000 ha). Cum stau însă lucrurile 
în amănunt ? De la bun început tre
buie spus că ritmul actual nu co
respunde posibilităților. Sînt zile 
cînd în raioanele Bujor, Panciu, 
Focșani și Tecuci nu se pregătesc 
pentru semănat nici cite 1 000 ha. 
Există mașini care, reparate și re
vizuite superficial, s-au defectat 
după 2—3 zile de lucru.

Am poposit și în comunele Vul- 
turu, Gologanu și altele din raionul 
Focșani. Pînă în prezent, nu s-a pre
gătit nici 50 la sută din suprafața 
prevăzută. Tractoarele stau parcate 
la sediul brigăzilor. Am căutat să 
discutăm cu președinții și cu ingi
nerii respectivi. „Sînt plecați la 
consiliul agricol raional la o 
ședință" — ni s-a răspuns. La Foc-

șani am aflat că, la ședință, timp de 
peste 7 ore s-a discutat des
pre realizarea planului de producție 
pe trimestrul I și despre alte proble
me mai puțin actuale. Oare nu era 
mai bine ca specialiștii să rămînă în 
unități spre a rezolva probleme 
ridicate de buna desfășurare a cam
paniei agricole ?

La Movileni, Barcea, Umbrărești, 
raionul Tecuci, pregătirea terenului 
este avansată, în schimb au rămas 
de rezolvat multe „amănunte". Nu 
s-au asigurat încă toate discurile 
necesare hibrizilor de porumb ce 
urmează a fi însămînțați, nu au fost 
stabilite solele unde 
semănatul.

Este necesar să se ia 
rile pentru înlăturarea 
existente.

LA SEMĂNATUL
PORUMBULUI

va începe

toate măsu- 
deficiențelor

Radu 
coresp. „I

APOSTOL
.Scînteii"

La Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea, întreaga suprafață 
destinată culturii porumbului este 
pregătită ca un strat de grădină. 
Specialiștii de aici au urmărit 
zilnic evoluția temperaturii din 
sol, care a ajuns la 8—10 grade C 
și este în creștere. Pe această 
bază s-a început -semănatul po
rumbului. Pentru executarea a- 
cestei lucrări într-un timp cît mai 
scurt, tractoarele și semănătoriie 
sînt folosite din plin. Pînă ieri au 
fost însămînțate cu porumb 600 
de hectare. în prezent, semănatul 
acestei culturi continuă în ritm 
intens.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — în 
toate secțiile Fabricii de pielărie și în
călțăminte „Clujana" domnește un pu
ternic avînt în muncă. Graficele de 
producție consemnează realizările obți
nute în îndeplinirea planului și a anga
jamentelor luate în întrecerea socialistă 
pentru etapa pînă la 1 Mai. De la în
ceputul anului și pînă acum au fost date 
peste plan produse în valoare de 
2 400 000 de lei, realizîndu-se totodată 
indicatorii de calitate prevăzuți. S-au 
fabricat peste plan 10 000 perechi de 
încălțăminte, iar la tăbăcăria minerală 
s-au produs în plus 500 mp piei de ca
litate superioară. Din cantitatea de 
piele economisită se pot confecționa 
8 700 perechi de încălțăminte.

La asamblarea încălțămintei, accen
tul se pune pe executarea corectă a fie
cărei operații. în atelierul de cusut pe 
rame încălțăminte bărbătească, numă
rul muncitorilor care se evidențiază 
pentru calitatea înaltă a produselor 
realizate este de peste 120.

Muncitorii și tehnicienii Uzinelor do 
mașini electrice din Capitală desfă
șoară întrecerea socialistă avînd ca 
obiectiv principal producerea de 
motoare electrice de cea mai bună 
calitate. La echipamentul pentru 
locomotive Diesel electrice, la mo
toarele pentru pompe de apă etc, 
s-au făcut îmbunătățiri constructive 
care au dus la creșterea randamen
telor lor în exploatare. Desfășurînd 
larg întrecerea socialistă, colectivul 
uzinei a realizat de la începu
tul anului și pînă acum o depășire 
la producția globală de peste 
3 000 000 lei, adică aproape atît cît 
s-au angajat să realizeze pînă la 1 
Mai. în fotografie : un nou lot de 
motoare înainte de a fi expediate 

beneficiarilor
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Navîgînd, primăvara
Dunărea este de-a dreptul spec

taculoasă cînd se află la „iernat". 
Am văzut-o adesea în toată 
splendoarea ei, acoperită de solzi 
uriași de gheață, frămîntîndu-se 
netvoasă între chingile maluri
lor, purtîndu-și anevoie, pe sub 
carapacea albă, apele spre mare. 
La Galați, în dreptul Cotului Pi
sicii, unde lățimea fluviului atin
ge sute de metri, ghețurile for
mează o mică Groenlanda. „Fru
musețea ei te înspăimântă..." ar 
spune poetul. E un peisaj taciturn, 
nervos, ca o furtună părăsită de 
Neptun în largul mării.

Totuși, cel mai frumos anotimp 
al Dunării este primăvara. Flu
viul capătă dintr-odată vioiciune, 
devine mai vesel, curge mai re
pede, trezit de energii nebănuite. 
Sentimentul acesta ți-l oferă fie 
traiectoria vasului „Săgeata", care 
aleargă între Brăila și Tulcea cu 
60 de kilometri la oră, fie nume
roasele catarge înșiruite de-a 
lungul malului stîng. Contabili
zată sîrguincios, efervescența flu
viului se concretizează

nave comerciale — maritime șl 
fluviale — intrate în portul Ga
lați pînă în ziua Echinocțiului de 
primăvară. Apelînd mai departe 
la statistică, notăm că în primul 
trimestru al acestui an au • fost 
manipulate 617 400 tone mărfuri, 
adică cu 69 la sută mai mult față 
de aceeași perioadă a 
cut.

O dată cu venirea 
ies de la „iernat" și 
pasageri. Pe luciul de 
Dunării rutele se 
neașteptat, formînd un păienjeniș 
spectaculos. Cei care au pierdut 
și invidiatul „bilet în plus" f>e 
eleganta limuzină acvatică „Să
geata" se îmbarcă pe Masele 
obișnuite. Harta excursiilor 
este variată. Amatorii de pei
saje aleg Delta sau Canalul 
Filipoiu, vînătorii își caută no
rocul în balta Brăilei, adevărată 
rezervație naturală de rațe sălba
tice, pescarii își pun la încercare 
răbdarea și tutunul pe malurile 
Dunării vechi.

Manole AUNEANU

anului tre-

primăverii 
vasele de 
mercur al 

încrucișează

Strada — organism, precum se 
știe, viu — are un metabolism pro
priu, excepțional de interesant, ur
mărit ca atare de statisticieni 
scrupuloși și surprins de privirea 
ascuțită a reporterilor în toate cele 
douăzeci și patru de ore ale zilei.

Să ne mulțumim a ne opri de 
astă dată asupra unui singur ceas 
din viața străzii: acela dintre orele 
19 și 20. La ora aceasta, în toată 
țara, oameni de toate profesiile, de 
toate vîrstele sînt reuniți printr-o 
imensă acoladă. Pe treptele pe care 
urcă, sub porticul puternic luminat, 
ei se unesc — formal prin posesia 
unei simple contramărci, în reali
tate prin aspirația comună spre 
cultură. Găzduiți de Sala Palatu
lui Republicii sau de clădirea unui 
cămin cultural, sub rotonda Ate
neului sau în sala de spectacole a 
clubului uzinei, oamenii simt des- 
chizîndu-se anume pentru ei coro
la unei flori uimitoare, al cărei par
fum va stărui nealterat săptămîni 
și poate ani întregi.

A veni aici, la aceste izvoare de

SA FIE LIVRATE LA TIMP
UTILAJELE PENTRU TR. MĂGURELE

• PE ȘANTIER, TOATE FORȚELE SINT CONCENTRATE PENTRU RESPECTAREA TERMENULUI • FUR
NIZORII Șl OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE • MINISTERUL A REDISTRIBUIT COMENZILE • DE CE 
NU VIN MATERIALELE SINGURE LA UZINA? • MASURI PENTRU ADUCEREA GRAFICELOR „LAZI“

Pe șantierul Combinatului de în
grășăminte chimice de la Turnu 
Măgurele se apropie termenul de 
punere în funcțiune a unui nou și 
important obiectiv : grupul de în
grășăminte compuse. Angajamen
tul luat în întrecerea socialistă de 
constructori și montori, de a ter
mina acest grup cu o lună mai 
devreme, devine faptă. La lucrări
le de construcții se execută finisa
jele, iar utilajele sînt montate în 
proporție de 85—90 la sută. Con
comitent, pe șantier se lucrează în 
ritm susținut la grupul azot — o 
primă linie de amoniac urmînd să 
fie dată în producție în ultimul 
trimestru al acestui an, — la fa
brica de uree și Ia unitățile co
mune, care condiționează intrarea 
în funcțiune a obiectivelor plani
ficate pe 1965.

întrucît 
constituie 
tăritor de 
producție 
avut o discuție cu cadre de con-

ducere de pe șantier și din uzinele 
furnizoare asupra acestei pro
bleme.

Ing. CORNEL NISTOR, șeful 
grupului de coordonare, combi
natul Tr. Măgurele :

asigurarea de utilaje 
în prezent factorul ho- 
care depinde intrarea în 
a noilor obiective, am

„Termenul de punere în funcțiu
ne a unor obiective e foarte apro
piat. Executarea anumitor lucrări 
de volum mai redus, care pînă a- 
cum a mai putut fi amînată, tre
buie să o încheiem în cel mai scurt 
timp. Altfel nu se poate trece la 
probele tehnologice. Pe șantier 
s-au luaț măsuri de organizare te
meinică a muncii. Graficele de 
execuție au fost reactualizate, sta- 
bilindu-se termene precise Ia fie
care obiectiv, iar forțele — 
structori, montori, utilaje — 
concentrate la lucrările cele
urgente. Dar nu întotdeauna putem 
aplica întocmai în practică ceea 
ce am stabilit. La execuția anumi
tor lucrări apar gîtuiri, deoarece 
unele utilaje tehnologice sau pie
se sosesc pe șantier cu întîrziere".

Secția cazangerle a uzinelor „Grlvlța roșie" din Capitală : înainte de a fi livrat șantierului Combinatului 
chimic Tr. Măgurele, unui cazan de 45 de tone 1 se face o ultimă verificare tehnică

con
sent 
mai

Ing. FLORIAN SAICA, di
rectorul combinatului :

colaborăm 
cinste 

la termen

„De la început vreau să arăt 
că majoritatea colectivelor de în
treprinderi cu care 
și-au făcut un titlu de 
din a livra prompt,
și chiar mai devreme, utilajele. 
Despre muncitorii, inginerii și teh
nicienii uzinei „Unio“-Satu Mare, 
constructorii au numai cuvinte de 
mulțumire pentru modul exemplar 
de respectare a contractelor. Și 
alte colective — ale uzinelor „Gri- 
vița roșie" și „Vulcan" din Capi
tală, „Independența“-Sibiu — ne-au 
livrat la termen unele dintre uti
lajele comandate. Noi am stabilit, 
împreună cu conducerile uzinelor, 
grafice judicioase de livrări, core
late cu ritmul de execuție a lu
crărilor. Periodic, s-au analizat po
sibilitățile de livrare a unor uti
laje chiar mai devreme. Cu 
toate acestea, deși termenele din

grafice au trecut, unele utilaje 
nu au sosit pe șantier. Uzinele 
„Vulcan" sînt în restanță cu livra
rea unbr separatoare, a unui re
zervor de liniștire, a unui cuptor 
de cracare, conducte colectoare, a 
unui supraîncălzitor de apă ; uzi
nele „Grivița roșie" au depășit ter
menul stabilit pentru trimiterea u- 
nor utilaje importante : recupera
tor de căldură, convertor, absorber; 
uzinele „Progresul“-Brăila încă 
n-au livrat utilaje însumînd peste 
19 tone.

Unii furnizori încă nu au renun
țat la practica de a solicita prelun
girea termenelor din contracte. Dar 
nerespectarea acestor termene îm
piedică realizarea obiectivelor la 
datele planificate. Cu uzinele 
„23 August" am încheiat un con
tract, nr. 29 din noiembrie 1963, 
pentru livrarea a- trei rezervoare 
fabricii de amoniac. Termenele au 
fost aminate continuu : din iunie 
1964 în octombrie, din această lună 
în decembrie, apoi în martie 1965. 
Utilajele respective nu sînt însă 
livrate nici în prezent.

în calculele noastre nu este po
sibil să „prindem" totdeauna, cu e- 
xactitate riguros matematică, toți 
factorii de care depinde ritmul lu
crărilor.. Pe șantier, întrecerea con
structorilor e un permanent izvor 
de inițiative, se introduc noi meto
de de lucru avansate, care contri
buie la scurtarea duratei de 
execuție. Se înțelege, avansului 
cîștigat la execuția lucrărilor pe 
șantier trebuie să-i corespundă ter
mene mai apropiate de livrare a 
utilajelor. în cele mai multe cazuri 
am soluționat favorabil această 
problemă. Dar la unele întreprin
deri nu am întîlnit înțelegere. Am 
solicitat de mai multe ori 
mecanice 
București să 
mai devreme 
compensatori 
gur, în mod 
vorba de executarea unor utilaje 
simple, cererea n-a fost acceptată.

Nicolae CUCUI
Florea CEAUȘESCU

intense și superioare satisfacții, a 
devenit pentru milioane de cetă
țeni ai patriei noastre o deprinde
re și o necesitate. E un corolar al 
condițiilor de viață create oameni
lor muncii de orînduirea socialistă, 
o mărturie dintre cele mai convin
gătoare pentru ceea ce, raportat 
la om, denumim orizont. Socialis
mul a populat palatele de cultură, 
teatrele, filarmonicile, cinemato
grafele cu un public nou, din 
cele mai largi pături sociale. 
Trecerea zilnică a acestor fluvii o- 
menești pe sub porticele artei este 
unul dintre indicii cei mai prețioși 
pentru amploarea și adîncimea re
voluției noastre culturale, pentru 
creșterea cerințelor spirituale ale 
maselor.

Coboară seara; strada se bucu
ră. Arcul voltaic al ideilor și emo
țiilor artistice dă străzii intre orele 
19 și 20 o tensiune specială, iar 
perechilor care trec braț la braț — 
o sprinteneală dincolo de vîrstă. 
Drumul spre templele artei este 
populat cu reprezentări anticipati
ve; la ora aceea, strada vorbește 
despre talentul dramaturgului sau 
inteligența scenică a eroinei, des
pre stilul propriu de interpretare al 
dirijorului sau despre surprizele u- 
nui cineast virtuos al montajului.

Protagoniștii serii pot fi celebri
tăți mondiale sau „speranțe' la 
primii pași ai afirmării, pot fi ste
lele de aur ale afișului romînesc 
sau „băieții noștri din secție, dar 
să-I vezi, domnule, cum joacă 1' 
Numitor comun a fost și rămîne a- 
viditatea nobilă a sălii, spontanei
tatea aplauzelor și exigența pu
blicului nostru nou, inteligent și 
sigur în reacții.

în fiecare seară, la orele 19,30, o 
bătaie de gong lansează milioane 
de conștiințe pe orbitele artei, pen
tru ca de acolo să zărească 
nestînjeniți de nimic, pămîn- 
tul nostru albastru, cu toate splen
dorile lui; de la acea înălțime se 
vede și mai clar că aici, între Car- 
pați, Dunăre și Mare, uriașele ba
raje ale hidrocentralelor sau turnu
rile semețe de beton ale combina
telor industriale formează și pie
destalul unui monument nemuritor 
închinat omului — constructorul 
unei lumi noi.

Marșuri ale păcii
in R. F. G., Elveția,

• •

Anglia
Duminică, în aceste țări s-au 

desfășurat tradiționalele marșuri 
ale partizanilor păcii, care au de
monstrat împotriva armelor ato
mice, pentru dezarmare, împotri
va acțiunilor agresive ale S.U.A. 
în Vietnam. La marșuri au parti
cipat și cunoscuți fruntași ai vie
ții publice din aceste țări.

DUMINICĂ AU CONTINUAT 
MANIFESTAȚIILE STUDENȚI
LOR DIN S.U.A. împotriva poli
ticii americane duse în Vietnam.. 
Un grup de studenți a instalat 
pichete în fața Casei Albe, iar 
un alt grup a încercat să pătrun
dă pînă la ferma din Texas, unde 
se află în prezent președintele 
Johnson, dar 
de cordoane

au fost împiedicați 
ale poliției.

SUTE DE
LĂ SEUL

ARESTĂRI

In timpul demonstrației antiguver
namentale de simbătă seara, la Seul 
au fost arestate mai multe sute de 
persoane, printre care 12 lideri ai 
partidelor din opoziție. Un comuni
cat anunță că „guvernul va acționa 
fără cruțare” dacă demonstrațiile vor 
fi reluate. Studenții au pregătit pen
tru luni demonstrații pentru a marca 
împlinirea a cinci ani de la răstur
narea regimului lisînmanist.

LA PAKSANE
Citind surse militare laoțiene, a- 

genjia Reuter anunță că un grup de 
300 de soldați din armata guverna
mentală s-au răsculat și au părăsit 
pozițiile din localitatea Paksane, de 
pe fluviul Mekong. S-a aflat că răs
coala esle condusă de elemente fi
dele generalului pumi Nosavan, care, 
în urma încercării nereușite de lovi
tură de stat din februarie, a cerut 
azil politic în Tailanda.

Excelenței sale Dr. SUKARNO
președintele Republicii Indonezia

DJAKARTA
Adresez Excelenței Voastre și participanților Ia sărbătorirea celei 

de-a X-a aniversări a primei Conferințe afro-asiatice de ia Bandung un 
salut cordial.

Conferința de la Bandung a constituit un important eveniment pe 
linia promovării păcii și colaborării internaționale, pe baza respectării în 
relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi a tuturor popoarelor, avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile interne.

In cei zece ani care s-au scurs de la prima Conferință de la Ban
dung a continuat procesul de însemnătate mondială al ascensiunii la o 
viață liberă a popoarelor, care își cuceresc prin luptă .dreptul de a dis
pune de soarta lor, de a-și organiza viața conform propriilor interese și 
aspirații.

Ne exprimăm convingerea că sărbătorirea celei de-a X-a aniversări 
a primei Conferințe afro-asiatice va constitui o nouă manifestare a hotă-ț 
rîrii popoarelor de a continua lupta pentru lichidarea definitivă a co
lonialismului, împotriva încercărilor forțelor agresive imperialiste de . 
înăbuși aspirațiile de libertate și pace ale popoarelor.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, Excelență, urări de să
nătate și fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul indo
nezian.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Uzinei 
de utilaj chimic din 

ne livreze cu 15 zile 
o parte din cei 30 de 
contractați — desi- 
eșalonat. Deși era

(Continuare în pag. IlI-a)
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PREDAREA GRAMATICII
O convorbire cu acad. Al. Graur

Recent, Societatea de științe istorice și filologice, în colaborare cu 
Institutul de lingvistică al Academiei R. P. Romîne, a organizat la Bra
șov o sesiune metodico-științițfică consacrată predării gramaticii și cu
noștințelor de stilistică în învățămîntul de cultură generală. Au partici
pat circa 300 profesori de limba și literatura romînă, cercetători științi
fici, cadre didactice universitccre din întreaga țară care au dezbătut 
timp de două zile probleme lecjate de sporirea eficienței științifice și 
educative a lecțiilor de limba r pmînă. La rugămintea redactorului nos
tru Mihai Iordănescu, tovarășul academician Alexandru Graur vorbește 
cititorilor despre semnificația reuniunii.

Părerea mea în această privință 
concordă cu opinia parțicipanților la 
sesiune, potrivit căreia predarea 
gramaticii în școli trebuie să aibă 
un caracter preponderent aplicativ. 
Aceasta înseamnă ca tinerii să fie 
orientați spre înțelegerea elemente
lor gramaticale concrete, de bază, 
spre însușirea și folosirea corectă a 
regulilor ortografice și ortoepice, iar 
cadrele didactice să valorifice orice 
prilej de a transforma lecțiile de 
știință a limbii în ore vii, atractive, 
evitînd memorizarea mecanică a u- 
nor definiții și reguli.

în procesul de instruire a tinere
tului, școala generală de 8 ani repre
zintă principala etapă în care pot fi 
asimilate cunoștințele de buză ale 
limbii romîne. De aceea este foarte 
bine că elemente de fonologie, mor
fologie, sintaxă și lexic sînt studiate 
în această perioadă de întreaga ge
nerație de elevi. Gramatica însă, ca 
știință, și, deci, ca disciplină de stu
diu, se deosebește de alte materii 
din planurile de învățămînt și prin 
aceea că este necesară oricărui om, 
indiferent de specialitatea pe care 
O va avea. Iată de ce consider jus
tificată sugestia unor participanți la 
sesiunea amintită de a se continua 
studiul gramaticii romînești și în 
timpul școlii medii de cultură ge
nerală, cel puțih la secția ujnanis- 

. tică. Nu mă gîndesc, bineînțeles, la 
o reluare în clasele IX—XII a no
țiunilor- elementare, studiate în 
anii anteriori, ci am în vedere po
sibilitatea ca prin îmbinarea lecți
ilor de analiză literară cu cele de 
analiză morfologică și sintactică să 
se fundamenteze deprinderile elevi- 
l®r de scriere și vorbire corectă.

Fără îndoială că pentru perfecțio
narea predării gramaticii pregătirea 
noilor promoții de profesori are o 
importanță deosebită. Tocmai de a- 
ceea cred că prin acordarea u- 
nei. atenții precumpănitoare cursu
rilor, seminarelor de gramatică des
criptivă, prevăzute în planurile de 
învățămînt ale universităților și in
stitutelor pedagogice de trei ani, vi
itoarele cadre didactice ar fi ajutate 
în mai mare măsură, pe perioada 
studiilor universitare, să cunoască 
temeinic sarcinile ce revin școlii în 
cultivarea pe baze științifice a lim
bii romîne.

— Ce considerente au deter
minat organizarea acestei mani
festări științifice ?

— Progresul pe care-1 face învă- 
țămîntul din țara noastră prin ge
neralizarea școlii de 8 ani și aplica
rea programului . școlii medii de 12: 
ani, realizările de seamă obținute în. 
domeniul cercetării lingvistice pun 
cu acuitate problema perfecționării 
continue, sub raport științific și me
todic, a predării tuturor discipline
lor și, îndeosebi, a limbii romîne — 
principalul instrument al elevilor 
pentru însușirea cunoștințelor de 
cultură generală. Preocupați de a- 
ceastă cerință fundamentală, cei 20 
de referenți și coreferenți, ca și nu
meroși participanți la discuțiile se
siunii, au abordat cu competență 
probleme care constituie obiectul 
celor mai noi și mai importante pre
ocupări de specialitate, conferind 
reuniunii calitatea unui fructuos 
schimb de experiență, de sugestii și 
propuneri din care pot fi extrase 
concluzii valoroase.

Care sînt, după părerea dum
neavoastră, concluziile de impor
tanță deosebită ce se impun a- 
tenției generale ?

E vorba, în primul ri nd, de rapor
tul dintre cercetarea științifică a 
problemelor-de Limbă și aplicarea 
rezultatelor în predăreă ciffidȘtlffțe- 
lor de gramatică. Cu prilejul discu
țiilor, s-a arătat că profesorilor de 
specialitate li se cere să cunoască în 
amănunt cele mai noi descoperiri 
rezultate din cercetarea limbii romî
ne, nu însă să le introducă în ma
maie și, cu atît mai puțin, în des- 
ășurarea lecțiilor. Contrar însă a- 
estui punct de vedere rațional, una- 
ikn accețptat, începînd cu primele 

clase elementare chiar, un timp 
foarte prețios este irosit cu predarea 
unor cunoștințe ca, de pildă, împăr
țirea substantivelor în concrete și 
abstracte, în nume de ființe sau de 
lucruri, care, pe lîngă faptul că de
pășesc puterea de judecată a copi
ilor, aparțin mai degrabă logicii și 
științelor naturii decît gramaticii. A- 
seimenea modalitate de predare con
tribuie la formalizarea lecțiilor de 
gramatică, la insuficienta lor legă
tură cu cerințele concrete ale școlii 
ți ca atare, la slaba deprindere a 
elevilor de a vorbi și a scrie corect.

Bulevardul București din orașul Baia Mare Foto : M. Cioc

împotriva acțiunilor agresive 
ale S. U. A. in Vietnam
Mitingul femeilor din Capitală

Duminică dimineața a avut loc la 
Casa de cultură a raionului 30 De
cembrie un miting al femeilor din 
Capitală pentru a protesta împotri
va acțiunilor agresive ale S.U.A. în 
Vietnam. Au luat cuvîntul Gabriela 
Bernachi, vicepreședintă a Consiliu
lui Național al Femeilor, membră a 
Comitetului internațional de solida
ritate cu femeile din Vietnamul de 
sud, Maria Diaconu, muncitoare la 
întreprinderea textilă „Dacia", conf. 
dr. Marcela Pitiș și gospodina Stela 
Rădulescu.

In cuvîntul lor vorbitoarele și-au 
exprimat profunda îngrijorare față 
de pericolul creat pentru pacea lu
mii prin acțiunile agresive ale S.U.A. 
în Vietnam. Condamnînd cu fermi
tate actele inumane săvîrșite de tru
pele intervenționiste americane în 
această parte a lumii, ele au sub
liniat că repetatele bombardamente 
întreprinse de S.U.A. asupra terito
riului R. D. Vietnam, stat socialist,

și independent, precum și 
gazelor împotriva popu- 

sud-vietnameze sînt acte

suveran 
folosirea 
lației 
grave, de agresiune, care contravin 
normelor vieții internaționale. Pro- 
nunțîndu-se pentru încetarea ime
diată a acestor acțiuni ce au stîrnit 
oprobriul opiniei publice mondiale, 
vorbitoarele au cerut să fie respec
tat dreptul poporului din Vietnamul 
de sud de a-și hotărî soarta potrivit 
propriilor sale aspirații, respectarea 
cu strictețe a acordurilor de la Ge
neva din 1954.

în încheiere, participantele la mi
ting au adoptat o moțiune în care se 
arată că femeile din Republica 
Populară Romînă își exprimă depli
na solidaritate cu femeile vietname
ze, cu întregul popor vietnamez, 
care luptă eroic pentru libertatea, 
independența și unificarea pașnică a 
patriei lor.

(Agerpres)

TEATRE
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Studio) I 

Sonet pentru o păpușă (orele 20). Tea
trul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe 
un balansoar (orele 19,30). Teatrul „Ion 
Creangă" (Str. Eremia Grlgorescu nr. 24): 
N-ați văzut dv. un tată ? (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Seară literară „50 
de ani de la moartea clasicului literatu
rii idiș, I. L. Peretz* (orele 20).

CINEMATOGRAFE

Era primăvară. Ca și acum. Pri
măvara anului ’64. Scrisori sosite 
din toată țara ne aduceau vești 
despre treburile oamenilor gospo
dari. O scrisoare venită de pe me
leagurile Calafatului denunța fapte 
ieșite din comun. Tovarășul Gheor- 
ghe Deed, de la G.A.S. Moțăței, 
care criticase deschis, într-o adu
nare generală a organizației de 
bază, pe cîțiva oameni cu munci de 
răspundere în conducerea gospo
dăriei, era 
Un caz de 
tică.

Redacția 
spre informare, organelor de par
tid și ulterior a publicat un articol 
în apărarea omului și a dreptului 
la critica deschisă, principială. 
Comitetul raional de partid Cala
fat a trimis la fața locului un ins
tructor al său — pe tovarășul Se
bastian Stanciu — să analizeze si
tuația și 
crurilor.

Reacția 
a opiniei 
Inginerul zootehnist, care îl oonce- 
diase pe Gheorghe Decă fără 
nici un temei serios, negăsind de 
cuviință să ceară aprobarea con
ducerii gospodăriei, a fost aspru 
criticat. Gheorghe Decă a reintrat 
în drepturile sale legitime. Iar toți 
cei din jur au avut încă o dată 
prilejul să constate că sînt combă
tute cu toată puterea încercările 
de a introduce asemenea practici 
în viața de partid.

Intre timp, Gheorghe Decă, om 
muncitor, inimos, și-a văzut mai

VIAȚA DE PARTID

CALITATEA

scos abuziv 
persecutare

din muncă, 
pentru cri- DE MEMBRU

a trimis scrisoarea,

să dea curs normal lu-

organizației de partid și 
publice a fost promptă.

Formația de balet a Școlii de 8 ani nr. 176 din raionul Grlvița roșie, participantă la concursul cultural-artistic 
al elevilor Foto : M. Andreescu

LA DATORIE
Mărfarul 5621 intra tn gara Rîmnicu-Sărat. 

Muncitorul Nicolae Țecu, de la magazia stației, 
urmărea cu privirea cisternele care treceau una 
după alta. Deodată, a văzut că prin capacul unei 
cisterne ieșeau flăcări. Imediat a dat alarma și 
a cerut ajutorul magazinerului Alexandru Răi- 
leanu. Au luat cîteva stingătoare de incendiu și 
s-au urcat pe vagon. Mînuind stingătoarele cu 
multă îndemînare, ei au izbutit să stingă focul 
înainte de sosirea pompierilor. In scurtă vreme, 
trenul și-a putut continua drumul spre Borzești.

Eram in stație și am admirat pe cei doi lucră
tori de la C.F.R. care au dovedit inițiativă, spirit 
de răspundere și grijă pentru avutul obștesc.

Mihai BREGA
Ploiești

0 DATA CU PRIMĂVARA
O dată cu venirea primăverii, la Sighetul Mar- 

mației s-a intensificat activitatea gospodărească. 
Se pavează străzi, se repară imobile și garduri, 
se curăță șanțurile, se plantează, arbori și flori. 
Pe una din arterele principale ale orașului, cea 
care duce spre Satu Mare, s-au făcut reparații 
la 25 de clădiri. La podul de beton armat de 
peste Iza se execută ultimele lucrări de finisare. 
Pe șoseăua Baia Mare — Vișeu s-au sădit flori 
pe o suprafață de 1 000 m p. Constructorii lu
crează la finisarea unui bloc ce urmează să fie 
gata în preajma zilei de 1 Mai. De curînd a fost 
dat în folosință un bloc cu 51 de apartamente. 
Acum se amenajează aici căi de acces și spații 
verzi.

Sfatul popular al orașului are un plan care 
cuprinde multe acțiuni menite să facă orașul 
mai frumos: asfaltarea a două din arterele prin
cipale în lungime de 7 000 m l, refacerea pavaju
lui și a trotuarelor pe unele străzi din cartierele 
Valea Hotarului, Doboieș, Sugău etc., continua
rea lucrărilor de canalizare și de amenajare a 
spațiilor verzi, lărgirea unor drumuri etc. La rea-

AL PARTIDULUI
departe de muncă și tovarășii săi 
l-au ales secretar al organizației 
de bază în sectorul zootehnic.

Poate veți întreba : Ce rost mal 
are să fie amintit un caz petrecut 
în urmă cu un an, 
vedea îndată.

Cu cîteva zile în 
noastră a primit o 
Iară de la aceeași 
gricolă de stat. Semnatarul : Pavel 
Păun, membru de partid. „Sînt 
nedreptățit, sînt persecutat pentru 
critică".

Și iată că în toiul muncilor agri
cole de primăvară, un instructor 
al raionului de partid (tot tov. Se
bastian Stanciu), pleacă la Moță
ței. Se ivise doar o scrisoare prin 
care un om solicita ajutorul orga
nelor de partid.

Cazul e cunoscut

rezolvat ? Veți

urmă, redacția 
scrisodre simi- 
gospodărie a-

— De Păun e vorba ? — a între
bat tov. Florea Achim, secretarul 
comitetului de partid al gospodă
riei. Păcat de drum.

Am cerut lămuriri.
— Ce bază poți să pui pe un 

om care și-a schimbat locul de 
muncă de patru ori într-un an ? E 
ca nisipul, fuge de sub temelie. 
De două ori a fost obiectul discu
țiilor adunării generale. A primit 
și un vot de blam.

— De oînd este membru de 
partid ? — a întrebat tov. Stanciu.

— De curînd. De un an și ceva. 
De altfel și cînd era candidat de 
partid tot așa era.

Prin urmare era vorba de me
tehne veclîf. Lucrurile începeau să 
se lămurească.

— Mie îmi plăcea Păun 
cercat să explice tov. 
vioi.

— Tovarășe Achim, 
ești om cu experiență 
venit instructorul raionului. De ce 
nu i s-a prelungit perioada stagiu
lui de candidat ?

Nici un răspuns.
Acum unde muncește ?
— A fost mutat la ferma de pă

sări, dar nu-și vede nici acolo de 
treabă.

Ați înțeles, desigur, cum stau lu
crurile.' Nu-i trece nimănui prin 
minte să pună la îndoială cinstea 
și buna intenție a tovarășului A- 
chim, care se află tot timpul la da
torie. Același lucru s-ar putea 
spune despre toți membrii biroului, 
despre întreaga organizație de 
partid a gospodăriei. Pretutindeni 
organizațiile de partid primesc în 
rîndurile lor pe cei mai buni oa
meni ai muncii, fruntași în pro
ducție și în activitatea obștească, 
însă, în acest caz, nu încape în
doială că au dovedit cu toții ușu
rință față de o sarcină de cea mai 
mare răspundere, cum este primi
rea unui om în rîndurile partidului. 
Așa cum reiese din procesele 
verbale ale consfătuirilor de pro
ducție, în perioada candidaturii, 
Pavel Păun a continuat să facă 
greutăți colectivului, neîndeplinin- 
du-și sarcinile profesionale, lăsînd 
totul baltă, părăsind adesea gos
podăria. Din vina lui, sectorul zoo
tehnic a avut pierderi de animale 
și de nutrețuri. Era limpede că nu 
ajunsese încă la nivelul de con
știință și de pregătire politică cerut 
unui candidat de, partid.

Scrisoare înapoiată
acum membru de— Eu sînt

partid — a spus Pavel Păun într-o 
zi — pe mine să mă puneți șef de 
echipă.

Asta era tot ce pricepuse el din 
îndatoririle noi ce-i reveneau, din 
menirea și locul unui membru de 
partid în viața și munca colecti
vului.

Iată ce înseamnă să neglijezi 
ridicarea nivelului politic, educarea 
comunistă, partinică, a unui can
didat sau membru al partidului. în 
tot cursul anului trecut, organizația 
de bază din sectorul zootehnic al 
gospodăriei a pus în discuția adu
nărilor generale probleme impor
tante de producție. Dar rar, foarte 
rar a dezbătut aceste probleme în 
lumina sarcinilor proprii muncii de 
partid, foarte rar a examinat înrîu- 
rirea învățământului de partid, a 
muncii politice de masă asupra 
dezvoltării conștiinței socialiste și 
creșterii răspunderii personale a 
membrilor organizației.

Cînd s-a văzut, în cele din urmă, 
tras la răspundere, Pavel Păun și-a 
adus aminte de cazul tovarășului 
Gheorghe Decă, petrecut în urmă 
cu un an. S-a gîndit că n-ar fi rău 
să pozeze în „persecutat pentru 
critică". Gheorghe Decă a fost și 
a rămas un om adevărat, un co
munist. A fost și a rămas un mun
citor fruntaș, cu principii sănătoa
se despre muncă și viață. El a în
țeles că rolul unui membru de par
tid este acela de a fi în fruntea 
tuturor acțiunilor utile, de interes 
larg, de a fi principial, combativ, 
de a cinsti meseria lui, munca lui. 
Calitatea de membru de partid nu 
scutește pe nimeni de îndatoriri — 
cum a crezut Pavel Păun, nu atra
ge după sine o viață mai ușoară ; 
dimpotrivă, obligațiile cresc nemă
surat de mult. Iar organizația de 
bază are datoria să împlinească 
ceea ce n-a făcut la momentul o- 
portun — să-l ajute pe Pavel Păun 
pentru a ajunge la maturitatea și 
răspunderea membrului de partid

Și încă ceva. Dacă din aceste 
rînduri se pot trage cîteva învăță
minte, atunci drumul de la Calafat 
la Moțăței al instructorului de 
partid Sebastian Stanciu nu va fi 
fost în zadar.

Ștefan ZIDARIȚA

Neamul Șolmăreștilor — cinema
scop (ambele serii) : Patria (Bd. 
Magheru nr. 12—14). Logodnicile vă
duve : Republica (Bd. Magheru nr. 2), 
Excelsior (Bd. 1 mai nr. 174). Sca- 
ramouche — cinemascop : Luceafărul 
(Bd. 1848 nr. 6), București (Bd. 6 Martie 
nr. 6), Feroviar (Calea Grivlței nr. 80), 
Tomis (Calea Văcărești nr. 21), Aurora 
(Bd. Dimitrov nr. 118), Melodia (Șos. Ște
fan cel Mare, colț str. Lizeanu), Modern 
(Piața G. Coșbuc nr. 1). Război și pace — 
cinemascop (ambele serii) : Carpați (Bd. 
Magheru nr. 29). Animalele : Sala Pala
tului R. P. Romîne (seria de bilete 1342 
— orele 19,30), Capitol (Bd. 6 Martie nr. 
16). Vieți uscate : Festival (Bd. 6 Martie 
nr. 14), Flacăra (Calea Dudești nr. 22). 
Doi băieți ca pîinea caldă : Victoria (Bd. 
6 Martie nr. 7). Regina cîntecelor : Cen
tral (Bd. 6 Martie nr. 2). Caietul albastru: 
Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12). Nevasta nr. 
13 : Union (Str. 13 Decembrie nr. 5—7), 
Volga (Șos. I. Pintilie nr. 61). Parisul 
vesel : Doina (Str. Doamnei nr. 9), Dacia 
(Calea Griviței nr. 137). Hatari — am
bele serii — Pionieria nr. 2/1965 : Tim
puri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Armata 
codobaturilor : Giulești (Calea Giulești 
nr. 56). Hatari — ambele serii : Cultural 
(Piața I. Pintilie nr. 2). Unde ești acum 
Maxim ? — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (Bd. Bucureștii Noi). Gaudeamus 
igitur : Buzești (Str. Buzești nr. 9—11), 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Un enoriaș ciu
dat : Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42), Vi- 
tan (Calea Dudești nr. 97). Două etaje 
de fericire : Grivița (Calea Griviței — 
podul Basarab), Rahova (Calea Rahovei 
nr. 118). Pădurea spînzuraților — cine
mascop (ambele serii) : Bucegi (Bd. 1 
Mai nr. 57), Drumul Sării (Str. Drumul 
Sării nr. 30). Roșu și negru (ambele se
rii) : Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143). Mă 
iubește, nu mă iubește ? : Munca (Șos. 
Mihai Bravu nr. 221). Soții în oraș : 
Popular (Str. Mătăsari nr. 31), Ferentari 
(Calea Ferentari nr. 86). Ucigașii de 
femei : Arta (Calea Călărași nr. 153). 
Cartouche — cinemascop : Moșilor (Calea 
Moșilor nr. 221). Zborul întrerupt : Cos
mos (Șos. Pantelimon nr. 89). Misterele 
Parisului — cinemascop : Viitorul (Str. 
M. Eminescu nr. 127). O stea cade din 
cer — cinemascop : Colentina (Șos Co- 
lentina nr. 84). Spărgătorul — cinema
scop : Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 2). 
Vremea păgînilor : Progresul (Șos. Giur
giului nr. 3). Tovarășii ; Lira (Calea 13 
Septembrie nr. 196). Legea și forța : Co- 
troceni (Șos. Cotroceni nr. 9). Șeful : 
Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE
Orele 19,OT — Jurnalul televiziunii. 

19,20 — Emisiune de fizică distractivă 
pentru pionieri și școlari : In lumea li
chidelor. 20.00 — Filmul artistic „Teama". 
21,45 — Umor în pilule. In încheiere : 
buletin de știri, buletin meteorologic.

Colonel in rezervă
MARIN CONSTANTIN

Cum va ii vremea
a în-

Achim. Era

dumneata 
— a inter-

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 șl 22 aprilie. In țară : vremea devi
ne relativ umedă, mal ales în jumăta
tea de nord-vest a țării. Cerul va fi 
variabil, mai mult acoperit. Vor cădea 
ploi locale. Vînt slab, pînă la potrivit, 
cu unele Intensificări trecătoare tn 
sud-vestul țării. Temperatura staționa
ră la început, apoi în ușoară scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între zero 
șl 10 grade. Iar maximele între 10 și 
20 grade. In București : Vremea va 
fi schimbătoare la început, apoi va 
deveni relativ umedă. Cerul va fi 
variabil, temporar noros, favorabil 
ploii slabe. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura ușor variabilă.

Suspensie de praf 
in atmosfera
In cursul zilei de Ieri am asistat la 

un fenomen atmosferic destul de rar 
tn țara noastră. Datorită unor vîn- 
turi intense, care au antrenat mase 
de praf din stepele situate la nord de 
munții Câucaz, în Moldova, Dobrogea 
șl Muntenia s-a observat în atmosfe
ră o puternică suspensie de praf, care 
a micșorat vizibilitatea. întrucît vîn- 
turile care au provocat acest feno
men au slăbit, iar circulația maselor 
de aer șl-a schimbat orientarea, sus
pensia de praf dispare șl vizibilitatea 
devine normală.

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA'
Uzarea lucrărilor propuse participă aproape toți 
locuitorii orașului. Ei au efectuat 80 000 de ore 
de muncă patriotică.

Andrei NASUI
Sighetul Marmajiei

CÎT TREBUIE SĂ DUREZE?
Locuim în imobilul din str. Laleșul nr. 48, ra

ionul N. Bălcescu. La o vreme locuința necesita 
unele reparații. După numeroase demersuri, 
I.A.L.-ul raional a întocmit, spre sfîrșitul anului 
trecut, o notă de comandă către I.R.C.R. pentru 
efectuarea lucrărilor de reparații necesare. Au 
venit lucrători ai acestei întreprinderi și au în
ceput munca. Mai întîi au dărîmat vechea bucă
tărie, ridicînd pe ace.st loc zidurile unei încă
peri în care să fie amenajate bucătăria și insta
lațiile sanitare. Dar lucrările au încetat și nu 
au mai fost reluate nici pînă în ziua de azi. Ni
meni de la I.A.L. nu a controlat dacă I.R.C.R. 
își face datoria. Zadarnice au fost și alergătu
rile noastre la I.A.L. Așa că am rămas fără bu
cătărie și fără instalații sanitare.

La toate intervențiile noastre răspunsul a fost 
tot timpul același: așteptați, dosarul lucrării nu 
a fost aprobat încă de organele competente. Să 
așteptăm, dar cît ? Oare cit timp trebuie să stea 
un dosar ca să primească aprobarea necesară 
după ce el a fost întocmit de oameni care au 
stabilit totul pe teren ?

Cornelia CONABIE 
Ion MIHAILESCU 
București

★

NOTA REDACȚIEI. Pentru lămurirea lucruri
lor semnalate in scrisoarea de mai sus, un redac

tor al ziarului s-a deplasat la fața locului. La 
serviciul tehnic al I.A.L. Nicolae Bălcescu s-a 
răspuns : „Cele relatate s5nt exacte, dar vina nu 
este a noastră. Dosarul lucrării respective a fost 
înaintat spre aprobare încă din noiembrie 1964 
serviciului tehnic al Secțiunii gospodăriei locu
ințe și localuri (S.G.L.L.) a Sfatului popular al 
Capitalei". Aici dosarul respectiv a fost găsit... 
într-un alt dosar, care cuprindea zece dosare din 
același raion — N. Bălcescu. Toate așteptau a- 
probarea comisiei de avizare. Comisia nu s-a 
mai întrunit însă din luna august a anului tre
cut. S-a motivat că au fost de rezolvat alte sar
cini mai „urgente și mai importante". Dar faptul 
că locatarii din str. Laleșul nu mai au bucătărie 
și instalații sanitare nu este „urgent și impor
tant" ? Se vede treaba că nu, de vreme ce do
sarul respectiv, cercetat și pe o față și pe alta 
de organele tehnice ale S.G.L.L., a așteptat și 
așteaptă încă întrunirea unei comisii.

în legătură cu tergiversarea unor lucrări de 
reparații sau cu executarea lor necorespunzătoa
re, la redacția noastră au sosit și alte sesizări. 
Pentru reparațiile necesare la apartamentul din 
str. Pictor Obedeanu 29, raionul 23 August, unde 
locuiește familia tovarășului loan Parussi, econo
mist la uzinele „23 August", au fost emise de 
către I.A.L. 23 August două note de comandă. 
Deși a trecut mal bine de un an, reparațiile nu 
au fost executate de către I.R.C.R. nici pînă as
tăzi. într-o altă scrisoare, locatarii imobilului 
din str. Popa Tatu nr. 22 ne-au sesizat că I.R.C.R. 
16 Februarie a tergiversat, fără motive, repara
țiile, iar calitatea lor este necorespunzătoare. 
Corespondentul Leon Streit din Calea Griviței 
142 ne-a informat într-o scrisoare că în luna 
noiembrie a anului trecut, la terasa de deasupra 
apartamentului său, I.R.C.R. 30 Decembrie a fă
cut reparații de mîntuială. Cînd plouă, apa 
se infiltrează in camere. Faptele dovedesc 
că problema reparațiilor la locuințe nu este tra

tată peste tot cu răspunderea cuvenită. Practica 
întocmirii unor forme prea greoaie, dorința unor 
unități de a avea înscrise în plan cît mai multe 
lucrări începute (dar lăsate la jumătatea dru
mului), cîteodată chiar nepăsarea, fac ca unele 
reparații să fie mult timp amînate sau necores
punzător executate.

Sfatul popular al Capitalei, sfaturile populare 
raionale trebuie să analizeze temeinic activitatea 
depusă de întreprinderile I.A.L. și I.R.C.R. pen
tru întreținerea fondului de locuințe, stabilind 
măsuri cît mai operative și eficace în vederea 
îmbunătățirii muncii lor.

SCRISOARE DE MULȚUMIRE
In 1959 am căpătat un cataract la ochiul sting. 

In anul 1964 mi-a scăzut vederea și la ochiul 
drept. Aceasta m-a determinat să plec la Iași. 
Am fost repartizat la spitalul militar, serviciul 
oftalmologie. Aci, medicul Năstase Baidan m-a 
operat. In urma operației și a îngrijirii post 
operatorii, mi-am recăpătat vederea. Acum mă 
aflu, în continuare, sub supravegherea medicu
lui, care se străduiește să-mi vindece și celă
lalt ochi. Exprim pe această cale adînca mea re
cunoștință medicilor și surorilor care mă îngri
jesc.

Dumitru CRĂCIUN 
Fălticeni

UNDE A RĂMAS SACOSA?
In urmă cu doi ani am văzut la o expoziție un 

cărucior pentru piață. L-am apreciat ca foarte 
util și așteptam să apară în magazinele din ora
șul nostru. Prin februarie a.c. am văzut, în sfîr-

La 18 aprilie a încetat din viață, 
după o lungă și grea suferință, co
lonelul în rezervă Marin Constan
tin.

Născut la 6 ianuarie 1915, intr-o 
familie de muncitori, a cunoscut din . 
tinerețe exploatarea la care era su
pusă clasa muncitoare în timpul re
gimului burghezo-moșieresc. în anul 
1945 a devenit membru al Parțidu- 
lui Comunist Romîn. A îndeplinit 
munci de răspundere în organe da 
partid, în armată și în aparatul 
C.C. al P.M.R. Pentru merite deose
bite, a fost distins cu ordine și me
dalii ale R. P. Romîne.

încetarea din viață a colonelului 
în rezervă Marin Constantin consti
tuie o dureroasă pierdere pentru 
toți cei care l-au cunoscut și alături 
de care a muncit.

Un grup de tovarăși

șit, asemenea cărucioare într-un magazin. Dar 
nu mai semănau cu cel de la expoziție. In ma
gazinele din Craiova au apărut fără sacoșă. Vîn- 
zătorul mi-a spus că așa. au venit de la fabrica 
„Ideal" din Mediaș și m-a sfătuit să cumpăr 
material și să confecționez singură sacoșa, cum 
îmi place. Și mi-a mai destăinuit „un secret" : 
cărucioarele au fost puse in vînzare cu cîteva 
luni în urmă, dar fiind incomplete, nu se vînd 
De unde am tras concluzia că sacoșa e de Vină...

Ioana FIERARU
Craiova

FASOLE DE... MANILA
M-am hotărît să scriu redacției despre un fapt 

care, la prima vedere, s-ar părea destul de mă 
runt. M-am gîndit insă că atunci cînd se ivesc 
unele neajunsuri avem obligația cu toții să con
tribuim la înlăturarea lor. Cu atît mai mult cei 
care participă direct la producerea unor bunuri 
de consum au datoria să nu pricinuiască neca
zuri consumatorilor. Se pare însă că nu tot așa 
gîndesc și tovarășii de la fabrica de spirt, droj
die și conserve „Fulger" din București. Am cum
părat de la magazinul cu autoservire „Bitolia" 
două borcane cu fasole verde, păstăi, purtînd 
eticheta fabricii sus-amintite. La masă fasolea 
gătită avea atîta ață, incit soțul m-a întrebat 
dacă nu cumva am pus la fiert, pe lîngă păstăi, 
și sfoară de Manila. Iar copilul mi-a spus că are 
să înnoade cap la cap ațele de fasole, ca să-și 
facă sfoară de agățat zmeul.

Am relatat acest fapt ca să vadă și tovarășii 
de la fabrica „Fulger" ce necazuri pricinuiesc 
gospodinelor cînd nu trimit pe piață produse de 
cea mai bună calitate. Poate vor ține seama de 
observațiile mele în campania de fabricare a 
conservelor ce va începe peste vreo 3 luni.

Maria MARAȘTEANU
București
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CAMPIONATELE MONDIALE 
DE TENIS DE MASĂ

• Formațiile R. P. Chineze și Japoniei în 
ambele finale

• Echipa feminină a R. P. Romine întîl- 
nește, pentru locurile 3—4, reprezen
tativa Angliei

LJUBLJANA (prin telefon). — A 28-a edifie a campio
natelor mondiale de tenis de masă a început abia de trei 
zile, dar pe cele 20 de mese instalate în marea sală 
de sport din Ljubljana s-au disputat zeci și zeci de în
treceri, însumînd pînă acum un număr de 197 de parti
de pe echipe (127 masculine și 70 feminine), cu un total 
de 814 meciuri individuale masculine și 243 feminine.

Mii de spectatori iau loc zilnic în tribunele sălii și-și 
manifestă destul de zgomotos entuziasmul, mai ales cînd 
evoluează echipa Iugoslaviei. De altfel, jucătorii țării 
gazdă au avut pînă acum o comportare foarte bună și, 
întrecînd formafiile Cehoslovaciei, Romîniei și R. F. Ger
mane, au mari șanse de a se clasa pe locul secund în 
grupa semifinală A, după campioana mondială, reprezen
tativa R. P. Chineze. Aceasta înseamnă că Iugoslavia va 
ocupa locul 3 sau 4 în lume, ceea ce constituie o per
formantă remarcabilă. Specialiștii prezenji aci consideră 
că dintre celelalte competitoare masculine, echipa R. P. 
Chineze nu are contracandidat la titlul suprem. Ea va fi 
urmată de Japonia și R.P.D. Coreeană. Ultima se prezintă 
mult mai bine decît acum doi ani la Praga. Sportivii co
reeni au obfinut două victorii categorice (cu 5—1) în 
dauna campioanei Europei, Suedia, și Ungariei. E drept, 
Suedia nu beneficiază de aportul primului jucător de pe 
continent, Johansson, bolnav, dar nici cu acesta din urmă 
n-ar fi putut face fafă tenacilor și dinamicilor jucători 
din R.P.D. Coreeană.

Comportarea echipei noastre masculine nu a avut darul 
să mulfumească. Formafia noastră n-a realizat în grupa 
semifinală A decît o singură victorie, în fafa Cehoslova
ciei, cu 5—3. In celelalte meciuri, Negulescu, Rethi sau 
Cobîrzan au fost depășiți de adversarii lor prin viteză în 
execufii, tărie în lovituri și joc combinativ de atac. Giur- 
giucă a cîștigat cîte 3 partide în întîlnirile cu Cehoslova
cia și U.R.S-S., dar, cu mai multă concentrare și putere de 
luptă, el ar fi putut obfine victorii și la Scholer și Veskof.

In competiția feminină, posibilități de a se clasa pe 
primele locuri au avut echipele Japoniei, R. P. Chineze, 
Angliei și Romîniei. Toate aceste formații prezentau ju
cătoare de valoare apropiată, orice pronostic fiind deci 
greu de dat. Dintre meciurile susținute pînă acum de e- 
chipa romînă, mai dificil a fost cel cu R.F. Germană, cîști
gat de sportivele noastre cu 3—0. Maria Alexandru și 
Ella Constantinescu au arătat o bună dispoziție de joc și 
multă putere de luptă.

Partenera noastră de duminică, echipa R. P. 
Chineze, a cuprins jucătoare tinere : două atacante cu 
„priza toc" și două apărătoare cu „priza europeană". 
Așteptate cu mult interes, meciurile dintre acestea și 
sportivele noastre nu ne-au satisfăcut. La prima masă, Ella 
Constantinescu a pierdut în două seturi, nereușind să facă 
în total decît 25 puncte, întîlnirea cu Li Ho-nan. Tot cu 
2—0 a fost învinsă și Maria Alexandru de către Lian Li-cen 
(la 19 și 15). Și la dublu sportivele chineze au cîștigat 
în fața cuplului romîn cu 2—0 (21—18 ; 21—17). In urma 
acestui rezultat, ecfjipa R. P. Chineze a ocupat . locul I 
in grupa A și se va întîlni luni în finală cu Japonia (care 
în ultimul meci a întrecut cu 3—0 echipa R. P. Ungare). 
Locurile III—IV vor fi disputate de formațiile R. P. Romîne 
și Angliei (ultima a dispus de Cehoslovacia cu 3—1). Ca 
și în competiția feminină, în finala „Cupei Swaythling" se 
vor întrece jucătorii echipelor Japoniei și R, P. Chineze, 
care au întrecut, în ultimele meciuri, Iranul și respectiv 
Romînia cu același scor : 5—0.

TURNEUL U. E. F. A.
Astăzi, meciuri decisive

De cîteva zile atenția iubitorilor de sport din ță
rile europene este îndreptată spre tradiționalul tur
neu organizat de U.E.F.A., în care evoluează viitoa
rele cadre ale fotbalului de pe continentul nostru. 
Sîmbătă, în ziua a doua a preliminariilor, în cele 
7 orașe-gazdă din R. F. Germană, peste 25 000 de 
spectatori au urmărit partide interesante care, în 
general, s-au disputat pe ploaie. Iată rezultatele 
înregistrate în aceste meciuri : Scoția—Iugoslavia 
1—0, Irlanda—Polonia 0—0, R. F. Germană—Luxem
burg 11—0, Bulgaria—Franța 1—1, Ungaria—Suedia 
4—0, Anglia—Spania 0—0, Portugalia—Austria 0—0.

Desigur, în centrul atenției suporterilor echipei 
noastre, care sîmbătă a avut zi de odihnă, s-a si
tuat meciul Ungaria—Suedia disputat la Mannheim. 
După cum se știe, joi fotbaliștii noștri făcuseră 
meci egal cu echipa maghiară. Sîmbătă ungurii au 
desfășurat un joc eficace, cîștigînd cu un scor ca
tegoric : 4—0. în acest fel echipa romînă are nevoie 
de o victorie cu un scor mai mare de 4—0, întrucît, 
conform regulamentului, Ia egalitate de puncte, ca
lificarea este decisă de golaveraj.

Programul complet al partidelor de astăzi este 
următorul : Italia—Iugoslavia, Elveția—Irlanda, R.F. 
Germană—Grecia, Cehoslovacia—Franța, Romînia— 
Suedia, Belgia—Spania, R. D. Germană—Austria, 
Olanda—Turcia. în grupa a 8-a participă doar echi
pele Olandei și Turciei. Ele se întîlnesc azi în meci 
retur (primul joc l-au cîștigat olandezii cu 3—2).

înaintea meciurilor de astăzi, în clasamentele 
celor 8 grupe conduc : Scoția, Polonia, R. F. Germa
nă, Cehoslovacia, Ungaria, Anglia, R. D. Germană, 
Olanda.

Echipele cîștigătoare de grupe se vor califica 
pentru sferturile de finală, care se vor desfășura 
după sistemul eliminatoriu. Cel mai mare scor înre
gistrat pînă acum aparține echipei R. F. Germane : 
11—0 cu echipa Luxemburgului. Printre arbitrii care 
au dat dovadă de multă competență se numără și 
Andrei Rădulescu. Acesta a condus foarte bine me
ciul Polonia—Irlanda (0—0), disputat sîmbătă la 
Landau.

Pe pista stadionului „23 August” atleții juniori se întrec 
în proba de 1 500 m

Din colțul tribunei

PRIMĂVARA 
ATLETISMULUI

FOTBAL
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Să fie livrate 
la timp utilajele 
pentru Ir. Măgurele 
(Urmare din pag. I-a)

Fapt care va contribui la întîrzie- 
rea probelor tehnologice la fa
brica de acid fosforic".

Ing. CONSTANTIN MARI
NESCU, dispecer-șef al uzine
lor „Grivița roșie" :

C. SEVEREANU

Rapldistele in atac

Intr-un peisaj pe care 
vîntul prăfos îl tăcea să 
semene cu o veche foto
grafie sepia, stadionul „23 
August" a găzduit primul 
concurs republican în aer 
liber din acest sezon, re
zervat atlejilor juniori. La 
startul diferitelor probe 
au fost prezenți peste o 
mie de tineri din toate 
coifurile tării; cu ani în 
urmă ne puteam declara 
mulțumiți dacă, la o com
petiție atletică mai răsă
rită, ar fi asistat un nu
măr egal de spectatori...

Justificîndu-și clasica 
denumire, „speranțele" au 
debutat promițător : parti
cipare masivă, rezultate 
de valoare și — amănunt 
deosebit de important — 
aflux de concurenți către 
discipline deficitare, sub 
raport numeric, de o bună 
bucată de vreme. Remar
cabilă, de asemenea, ini
țiativa organizatorilor de 
a invita pe juniorii „mici" 
să ia parte la un complex 
de 3—4 probe, care favo
rizează punerea în lumină 
a celor mai variate apti
tudini ale începătorilor. 
Măsura amintită constituie 
totodată un prilej de afir
mare pentru viitorii a- 
depți ai specialităților 
multiple — cum pare să 
fie, de pildă, Elena Zaha- 
ria, din Iași — 3 137 punc
te, nou record la triatlon 
pentru junioare categoria 
a Il-a.

Nu numai din conveni
ență, ci, în primul rînd, 
pentru nivelul performan
țelor, fetele merită să fi
gureze în fruntea tablou
lui de rezultate ale aces
tui concurs primăvăratec, 
în care cifrele bune n-au 
fost o raritate. După o în
delungată „hibernare", 
sprintul feminin începe să 
dea semne... de viață : re
venirea Anei Beșuan (25,9 
sec. pe 200 m), afirmarea 
Doinei Ursache, pe aceeași

distanță, dar mai ales ex
celentele recorduri obți
nute de Sanda Angelescu 
(12,2 sec. pe 100 m și 11,5 
pe 80 m garduri) și Aura 
Petrescu (12,2 sec. pe 
100 m) — acest ultim cu
plu însumînd mai puțin 
de 34 de ani... Dacă vom 
adăuga că Niculina Balea 
a sărit 1,60 m la înălțime, 
ia-r Mihaela Peneș, îneîn- 
tată de traiectoria suliței, 
a călcat în afara „cercu
lui magic", după executa
rea unei aruncări de vreo 
54 m, vom conveni că 
lauda adusă campioanelor 
de mîine ale atletismului 
nostru nu este o simplă 
amabilitate.

La rîndul lor, chiar 
dacă nu vor protesta îm
potriva acestei tendințe 
de ierarhizare — inevita
bilă, de altfel, după cum 
vor băga de seamă, nu 
numai pe stadion — bă
ieții au dreptul să invoce 
cîteva rezultate de foarte 
bun augur, de la cifrele 
Iui Viorel Suciu (14 sec. 
pe 110 m garduri și 56,2 
sec. pe 400 m garduri) la 
cei 4,20 m realizați la 
prăjină de Dumitru Marin, 
de la 22,3 sec. pe 200 m 
plat, cît a obținut tînărul 
Liviu Levonian din Cons
tanța, la cei 14,48 m cu 
care băcăoanul Segal a 
cîștigat, în mod surprinză
tor, proba de triplu salt.

Dar evenimentul cel 
mai îmbucurător trebuie 
consemnat, probabil, la 
capitolul participare. Cînd 
la lungime, la cele trei 
categorii, se prezintă pes
te 100 de concurenți, iar 
o probă ca 400 m garduri 
are nevoie de cîteva serii 
contracronometrului, pu
tem afirma că în atletis
mul nostru se simte un 
suflu nou, căruia li dorim, 
firește, să se intensifice.

Dan DEȘLIU

Progresul a înscris al doilea gol Foto : M. Andreescu

„Termenele de livrare sînt, în 
cea mai mare parte, respectate, 
între uzină și șantier s-a sta
tornicit o legătură strînsă; cadre de 
conducere și specialiști din uzină 
merg pe șantier și, la rîndul nostru, 
sîntem vizitați de reprezentanți ai 
beneficiarului. Nu sînt simple vi
zite de curtoazie, ci întîlniri cu ca
racter de lucru, care urmăresc so
luționarea mai eficientă și operati
vă a problemelor legate de execu
tarea comenzilor. Totuși, în ultimul 
timp s-a creat o situație nefavo
rabilă, care nu ne dă posibilitatea 
să respectăm întocmai termenele 
de livrare. Ministerul nostru, al 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
ne-a repartizat să executăm unele 
comenzi care reveneau uzinelor 
„Vulcan" — un convertor, două 
fierbătoare și un refierbător. A- 
ceastă redistribuire a comenzii nu 
ni se pare deloc rațională. A tre
buit s-o luăm de la început cu pre
gătirea procesului tehnologic, deși 
la „Vulcan" se făcuse acest lucru. 
Termenul de predare a utilajelor 
ce ne-a fost stabilit — 31 martie 
1965 — nu a putut fi respectat. 
Noi am pregătit ’tehnologia, 
S.D.V.-urile, o parte din repere, 
dar utilajele nu pot fi asamblate 
din cauză că ne lipsesc unele ma
teriale repartizate inițial uzinei 
„Vulcan". Un sprijin mai sub
stanțial ar trebui să primim din 
partea uzinelor „Progresul“-Brăila 
și a Uzinei de construcții de ma
șini Reșița, care au sarcina de a 
executa, în cadrul planului de co
laborare, diferite piese pentru uti
lajele respective".

Ing. ENE LACHE, director 
tehnic al uzinelor „Vulcan" t

Baschet feminin

Un derbi care n-a corespuns
Meciul Rapid -Știința comentat de maestrul emerit al sportului A. Folbert

Jocul Rapid — Știința, devenit tra
dițional în ultimii ani în baschetul nos
tru feminin, a încheiat campionatul 
1964—1965 Victoria a revenit baschet
balistelor de la Rapid cu scorul de 
54—47 (24—21), dar după o partidă 
cu foarte multe greșeli de ambele 
părți. Mă refer atît la greșelile perso
nale, cît și la cele de ordin tehnic (pase 
greșite, numeroase aruncări libere ra
tate) și chiar tactice.

Știința a aplicat de la început siste
mul de apărare în zonă, ceea ce le-a 
determinat pe rapidiste să încerce arun
cări de la distantă ; în majoritatea ca
zurilor aruncările au fost ratate. Cu 
toate acestea ele au reușit la un mo
ment dat să conducă cu 20—8 (min. 
1.3), datorită, în special, eficacității lui 
Tlacoviță și puterii de luptă a Evei Fe- 
renez. în repriza secundă rapidistele au 
găsit antidotul apărării Științei prin pă
trunderi în zona adversă, devenind în 
ăcest fel puțin mai stăpîne pe joc. 
Victoria lor este pe deplin meritată. 
Jucătoarele Științei, cu o condiție fi
zică mai bună, au dovedit că pot fi, 
chiar și în forma actuală, greu de în
trecut. Ele au jucat bine în ultimele 
minute ale partidei. Dar și în prima 
parte au avut perioade de revenire (de 
la 8—20 au remontat pînă la 20—22). 
Au greșit însă tactic, neaplicînd în în

treaga repriză secundă sistemul „om la 
om“, Ar fi fost cazul, întrucât apărarea 
în zonă devenise penetrabilă.

Partida de ieri, ca de altfel întreaga 
desfășurare a campionatului de baschet 
feminin, a scos la iveală o serie de as
pecte negative în pregătirea echipelor 
noastre fruntașe. Lupta pentru primele 
locuri în clasament a fost într-adevăr 
mai strînsă, dar acest lucru s-a realizat 
nu pe seama progresului unor echipe 
mai modeste, ci pe seama regresului ce
lor fruntașe. Desigur, o asemenea si
tuație nu ne poate bucura deloc. Ea 
constituie un serios semnal de alarmă 
și cere luai ea unor măsuri corespunză
toare în vederea îmbunătățirii jocului 
tuturor echipelor participante la cam
pionat.

Privit prin prisma comportării de 
pînă acum, turneul final, la care, cu 
începere de la 28 aprilie, participă pri
mele șase echipe, va fi foarte interesant, 
deoarece nu este exclusă nici un fel de 
surpriză din partea oricărei echipe par
ticipante.

★
Alte rezultate : Voința Oradea— 

Progresul București 39—42 ; Voința 
Brașov—Constructorul București
57—43 ; Știința Cluj—Voința Bucu
rești 53—48 ; Mureșul Tg. Mureș— 
Știința Constanța 58—45.

Din relatările reporterilor și cores
pondenților noștri, care au asistat 
ieri la meciurile de fotbal, reiese că, 
în general, partidele au fost de un 
slab nivel tehnic. Lupta pentru punc
te continuă să-i preocupe într-o așa 
de mare măsură pe jucători, îneît 
aceștia nu se gîndesc cîtuși de pu
țin la calitatea fotbalului pe care-1 
practică. La Constanța, unde liderul 
clasamentului a întîlnit echipa loca
lă, nu s-a înscris nici un gol. Ambe
le formații au practicat un joc slab, 
confuz, cu nenumărate pase greșite. 
Duritățile, intrările „forte" au avut o 
frecvență îngrijorătoare în cele 90 de 
minute ale partidei. Neacșu, Gref 
(de la Farul), Dan (de la Rapid) s-au 
„evidențiat" în mod deosebit. Nici 
meciul de la Ploiești n-a ieșit din 
mediocritate. în prima repriză, mai 
ales, nimic nu lăsa să se întrevadă 
că pe teren joacă două din echipele 
din prima categorie. Petrolul a acti
vat dezordonat în atac, iar echipa 
băimăreană, care a urmărit un sin
gur lucru : să obțină un rezultat de 
egalitate, s-a apărat supranumeric. 
De-abia în partea a doua a meciu
lui — după ce era condusă cu 2—0 
— Minerul a trecut Ia atac.

Jucînd pe teren propriu, fotbaliștii 
clujeni au cîștigat, dar cu mult mai 
greu decît se așteptau. Piteștenii, a- 
depți ai apărărilor „beton", s-au 
retras cu 7—8 oameni în fața porții 
proprii. Ei au rezistat pînă în min. 
88 cînd, la o învălmășeală, Adam a 
înscris singurul gol al partidei. Este 
de semnalat însă că, pînă la mar
carea acestui gol, gazdele și oaspe
ții au comis numeroase faulturi.

Meciul de la Craiova, dintre Știin
ța și Dinamo București, s-a asemă
nat în bună parte ou cel de la Cluj. 
Localnicii au dominat mult timp, 
s-au aflat deseori în fața careului 
advers ; dinamovlștli s-au menținut 
în expectativă, fără însă a pierde

REZULTATE TEHNICE
STEAUA-STEAGUL ROȘU 

1—0 (1—0). A înscris : Voinea 
(min. 4). Arbitru : I. Dobrin (Pe
tr oșeni).

PROGRESUL-CRIȘUL 2—0 
(1—0). Autorii golurilor : D. Po
pescu (min. 17), lancu (min. 88). 
Arbitru : C. Nițescu (Sibiu). Sta
dion „23 August". Spectatori: 
12 000.

ȘTIINȚA CLUJ-DINAMO PI
TEȘTI 1—0 (0—0J. A înscris
Adam (min. 88). Arbitru : M. Ro- 
taru (Iași). Spectatori: 17 000.

C.S.M.S. IAȘI-U.T.A. 4—0 
(2—0). Au marcat: Stoicescu (min. 
15 și 18), Matei — din 11 m (min. 
80), Danileț (min. 83). Arbitru : 
V. Pădureanu (București). Spec
tatori : 20 000.

ȘTIINȚA CRAIOVA-DINAMO 
BUCUREȘTI 0—2 (0—1). Au în
scris : Frățilă (min. 32), Nun- 
weiller VI (min. 83). Arbitru : 
Hakky Giiruz (Turcia). Specta
tori : 15 000.

PETROLUL PLOIEȘTI-MINE- 
RUL 2—0 (2—0). Au înscris : Mol-

doveanu (min. 8), Dridea — din 
11 m (min. 45). Arbitru : V. Du
mitrescu. Spectatori: 14 000.

FARUL CONSTANȚA-RAPID 
0—0. Arbitru : Ahmet Bagatîr 
(Turcia). Spectatori: 15 000.

CLASAMENTUL
Rapid 19 11 5 3 24:10 27
Dinamo Buc. 19 11 3 5 33:17 25
Steaua 19 9 5 5 28:17 23
Steagul roșu 19 9 4 6 22:12 22
Petrolul 19 8 3 8 24:17 19
Știința Cluj 19 7 4 8 26:28 18
C.S.M.S. 19 7 4 8 21:25 18
U.T.A. 19 6 6 7 24:33 18
Dinamo Pitești 19 6 5 8 25:24 17
Crișul 19 5 7 7 14:18 17
Farul 19 6 5 8 17:26 17
Progresul 19 5 5 9 17:23 15
Minerul 19 6 3 10 18:29 15
Știința Craiova 19 6 3 10 20:34 15

Etapa viitoare (21 aprilie)
Steaua-Rapid ; Progresul-Di- 

namo București ; C.S.M.S.-Petro
lul ; Farul-Știința Craiova ; Cri- 
șul-Steagul roșu ; U.T.A.-Știința 
Cluj ; Minerul-Dinamo Pitești.

ACTUALITATEA PE SCURT
Handbal cea de-a treia etapă a 
returului campionatelor republi
cane s-a încheiat cu următoa
rele rezultate : Masculin : Steaua 
București—Știința Tg. Mureș 21—13; 
Tractorul Brașov—Voința Sighișoa
ra 17—9 ; Știința Timișoara—Știința 
Galați 16—11 ; Dinamo București— 
Dinamo Brașov 18—12 ; Dinamo Ba
cău—Știința Petroșeni 23—7. Femi
nin : Tractorul Brașov—Știința Cluj 
12—9 ; Știința Timișoara—Știința 
București 8—2 ; Rapid București— 
Ș.S.E. Ploiești 34—5 ; Mureșul Tg. 
Mureș—Șc. Medie nr. 4 Timișoara 
amînat ; Confecția București-C.S.M. 
Sibiu 3—3.

Rugbi Campionatul echipelor de 
primă categorie a continuat cu parti
dele ; Steaua—Constructorul 14—9 ; 
Dinamo—Rulmentul Bîrlad 17—0 ; 
Progresul—Știință Petroșeni 16—0 ; 
Știința Cluj—Grivița Roșie 0—22 ; 
Farul Constanța—Gloria 3—5 ; 
C.S.M.S. Iași—Știința Timișoara 
19—0.

Ciclism ieri dimineața, pe șo
seaua Olteniței s-a disputat cam
pionatul orașului București în proba 
ciclistă contracronometrului (pe
rechi). Pe primul loc s-au clasat di- 
namoviștii Gheorghe Bădără și Emil 
Rusu, care au parcurs distanța de 40

kilometri în 56’13”. La interval de 
1T4" a sosit perechea Nicolae Clu- 
meti-Eugen Bărbulescu, tot de la 
Dinamo.

în cursa juniorilor s-au situat în 
frunte la egalitate : V. Diaconescu- 
A. Sofronie (Școala sportivă de e- 
levi) și M. Beșleagă-C. Vlăsceanu 
(Dinamo). Ambele perechi au stră
bătut distanța de 25 kilometri în a- 
celași timp : 38’56”.

Tenis Campionul de tenis al 
țării noastre, Ion Țiriac, a ple
cat duminică în Italia pentru a 
lua parte la turneele internaționale 
de la Neapole, Reggio Calabria și 
Roma. în continuare, sportivul ro
mîn va participa la un turneu la 
Paris.

PRONOSPORT
Concursul nr. ÎS din 18 aprilie

Polonia—Italia x
Turcia—Portugalia anulat
Iugoslavia—Franța 1
Steaua—Steagul roșu 1
Știința Cluj—Dinamo Pitești 1
C.S.M.S.—U.T.A. 1
Farul—Rapid x
Petrolul—Minerul 1
Progresul—Crișul 1
Știința Craiova—Dinamo Buc. 2
Poiana Cîmpina—Metalul Tgv. 1
A.S.A. Tg. Mureș—Știința Tim. 1

prilejul de a surprinde prin contra
atacuri apărarea craiovenilor. De 
altfel, așa s-au și marcat cele două 
puncte ale bucureștenilor.

Scorul etapei l-au realizat ieșenii. 
Aceștia sînt la prima victorie din 
returul campionatului. Dar, în ciuda 
scorului, echipa C.S.M.S. nu a prac
ticat un joc mulțumitor în toate 
compartimentele. Linia de mijloc și 
fundașii au dus greul și în atac, și 
în apărare. U.T.A. s-a comportat 
mult prea modest față de ceea ce a 
arătat în etapele precedente. Domi
narea arădanilor în repriza a doua 
a meciului de ieri a fost cu totul in- 
ffuctuoasă.

Acum, cîteva cuvinte despre com

portările celor patru echipe care 
s-au întrecut pe marele stadion al 
Capitalei. Progresul și Steaua sînt 
poate mulțumite de victoriile de ieri, 
însă n-ar trebui să piardă din vede
re faptul că înaintările (în special 
la Steaua) au acționat la întîmplare, 
abuzînd de driblinguri, întîrziind să 
șuteze la poartă. Crișul și Steagul 
roșu au încercat să-și impună ritmul 
de joc, dar fără succes. Ambele e- 
chipe au combinat mult la centrul 
terenului și — vechea și generala 
meteahnă a echipelor noastre — 
n-au tras la poartă cu frecvența și 
precizia necesară. Din păcate și în 
cuplajul din Capitală n-au lipsit 
duritățile, actele nesportive.

„Din cele 257 tone de utilaje ce 
trebuiau să fie livrate șantierului 
Turnu Măgurele în trimestrul I al 
acestui an, n-au ieșit pe poarta u- 
zinei decît 11,1 tone. Cauza princi
pală constă în aprovizionarea de
fectuoasă a uzinei cu anumite ma
teriale. Nu cunoaștem dacă acestea 
au fost contractate de minister și 
cînd anume. Un lucru însă este 
cert: conform planificării de execu
ție a utilajelor făcute de forul tu
telar, ele trebuiau să sosească în 
uzină la sfîrșitul anului trecut. O 
serie de utilaje sînt parțial execu
tate, dar nu pot fi asamblate de
finitiv și livrate din lipsa unor 
piese mărunte" (nici uzina n-a cău
tat să achiziționeze piesele, aștep- 
tînd ca alții să i le asigure — 
n. n.).

Deplasîndu-ne la Uzina de uti
laj chimic din Capitală, conduce
rea acesteia ne-a spus : „Uzina 
noastră a livrat Ia termen multe 
din utilajele contractate cu șantie
rul. în restanță sînt trei comenzi 
— două filtre cu saci și un șibăr. 
Și altele vor întîrzia, deoarece nu 
ne-am asigurat unele materiale, 
între care șnur de a.sbest și de 
cauciuc, un tip de rulment, 
țeava "...

Vorbind despre aceste materiale, 
directorul uzinei n-a putut să nu 
adauge că „ele sînt lucruri mă
runte, ușor de procurat". Dar în 
loc să se intereseze de achiziționa
rea lor, conducerea uzinei a găsit 
că e mai comod să arunce vina pe 
alții și să prelungească cu ușu
rință termenul de livrare a unor 
utilaje. Șibărul, de pildă, va fi ter
minat cu 20 de zile mai tîrziu fată 
de termenul prevăzut în contract. 
De altfel, din discuțiile avute cu 
conducerea uzinei a reieșit că a- 
ceasta desconsideră propriile obli
gații față de comenzile șantieru
lui.

Rezultate in categoria B
SERIA I. C.F.R. Roșiori—Unirea 

Rm. Vîlcea 2—1 ; Știința Galați— 
Constructorul Brăila 3—2 ; Metalul 
București—C.F.R. Pașcani 2—0 ; Po
iana Cîmpina—Metalul Tîrgoviște 
5—0 ; Dinamo Bacău—Știința Bucu
rești 1—0 ; Flacăra Moreni—Siderur- 
gistul Galați 1—1 ; Tractorul Bra
șov—Chimia Făgăraș 1—1. După 18 
etape în clasament conduce Siderur- 
gistul cu 23 de puncte.

SERIA a II-a A. S. Cugir—Clujea
na 1—0 ; A.S.A. Tg. Mureș—Știința 
Timișoara 2—1 ; C.S.M. Reșița—Gaz 
metan Mediaș 2—0 ; C.F.R. Timișoa
ra—Industria Sîrmei Cîmpia Tur- 
zii 1—1 ; Minerul Lupeni—C.S.M. 
Sibiu 2—0 ; Sătmăreana—Vagonul 
Arad 0—0 ; Recolta Cărei—Jiul Pe- 
trila 2—0. în clasament conduce In
dustria Sîrmei cu 24 de puncte.

DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL
• Selecționatele de fotbal ale Iugo

slaviei și Franței s-au întîlnit ieri la 
Belgrad în primul lor meci pentru 
preliminariile campionatului mondial 
de fotbal (grupa a 3-a europeană). 
Fotbaliștii iugoslavi au cîștigat la li
mită ■ 1—0 (0—0) prin golul marcat de 
Milan Galici în minutul 59.

• 100 000 de spectatori au suportat 
cu stoicism ploaia pe Stadionul din 
Varșovia, asistînd ieri la meciul R. P. 
Polonă—Italia (preliminariile campio
natului mondial de fotbal), dar n-au 
avut ocazia să vadă nici un gol în cele 
90 de minute. Scorul alb se explică 
prin prudența ambelor formații, care 
foarte rar, în decursul partidei, și-au 
asumat riscul unui joc deschis.

• Meciul de șah Spasski-Keres, din 
cadrul turneului eliminatoriu al cam
pionatului mondial, se apropie de 
sfîrșit După 7 partide, scorul este de 
4.5—2.5 puncte în favoarea lui Spas
ski, căruia îi mal trebuie doar 1 punct

în ultimele trei partide pentru a se 
califica în semifinale.

• Pe stadionul din orașul Pau 
s-a disputat ieri întîlnirea internațio
nală de rugbi dintre echipele repre
zentative ale Franței și Italiei. Rug- 
biștii francezi au repurtat victoria cu 
scorul de 21—0 (10—0).

• La Viena s-au disputat două par
tide internaționale de fotbal între 
echipele maghiare și austriece. Hon- 
ved a învins pe F C. Austria cu 2—1 
(0—1), iar Ujpest Dozsa a dispus de 
F. C. Rapid cu 3—1 (2—0).

• în turneul international de șah 
de la Zagreb, marele maestru Uhlmann 
(R.D G.) se menține în frunte, cu 4 
puncte, urmat de Larsen (3,5 p,), Pe
trosian și Portisch (2,5 p.). în runda 
a 5-a, Uhlmann l-a învins pe Damia- 
novici, Ivkov a cîștigat la Golombek 
și Larsen (cu negrele) la Gipslis.

(Agerpres) I

Din constatările făcute pe 
șantier și din discuțiile avute cu 
beneficiarul și cu conducerile 
unor uzine constructoare de ma
șini a reieșit că pentru punerea 
in funcțiune la termen a noiloi 
obiective ce se construiesc la 
Turnu Măgurele este necesară în 
prezent îndeplinirea a două con
diții esențiale : urgentarea pe 
șantier a lucrărilor de montaj și 
respectarea riguroasă a graficelor 
de livrare a utilajelor tehnolo
gice. După cum s-a putut con
stata, depășirea datelor pentru 
livrarea unor utilaje nu este — 
•în cele mai multe cazuri — justi
ficată. Discuțiile au reliefat că 
îndeplinirea comenzilor depinde 
de efortul făcut pentru aprovi- 
zionarea la timp cu materiale. - 
organizarea judicioasă a fabri
cației, de realizarea întocmai a 
planului de colaborare. în unele 
cazuri. conducerile tehnico-admi- 
nistrative ale întreprinderilor 
furnizoare nu privesc însă cu în
treaga răspundere obligațiile asu
mate față de marile șantiere. S-ă •
desprins totodată necesitatea ca 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini să urmărească 
îndeaproape respectarea grafice
lor de livrare a utilajelor desti
nate marilor șantiere, să inter
vină prompt in cazul neîndepli- 
nirii contractelor încheiate.

Construirea și punerea în func
țiune la termen a obiectivelor 
industriale planificate pe acest 
an constituie pentru construc
tori, beneficiari și furnizorii de 
utilaje tehnologice o sarcină de 
primă importanță și ea trebuie 
să fie îndeplinită în mod exem
plar.
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La aniversarea conferinței de la Bandung

Ședință solemnă la Djakarta
DJAKARTA 18 (Agerpres). — In 

sala sporturilor „Bung Karno", din 
Djakarta, a avut loc ședința solem
nă de deschidere a festivităților 
consacrate împlinirii a zece ani de 
la prima Conferință afro-asiatică de 
la Bandung. Președintele Republicii 
Indonezia, Sukarno, după ce a urat 
bun sosit oaspeților, a relevat rolul 
important al Conferinței de la Ban
dung în domeniul întăririi solidari
tății popoarelor Asiei și Africii, care 
luptă pentru eliberarea națională, 
împotriva imperialismului și colo
nialismului. El a exprimat solidari
tatea poporului indonezian cu lupta 
pentru libertate și independență a 
popoarelor din Vietnam, Angola, 
Mozambic, Guineea portugheză.

Referindu-se la situația din Asia 
de sud-est, vorbitorul a condamnat 
acțiunile agresive ale S.U.A. împo
triva Vietnamului, Laosului și Cam- 
bodgiei. „Nu există forță în lume 
să poată fringe moralul poporului 
ce își apără libertatea și indepen
dența. S.U.A. trebuie să plece din 
Vietnam*' a spus Sukarno.

Asistența a întîmpinat cu vii a- 
plauze pe primul ministru al R. D.

Vietnam, Fam Van Dong, care a 
vorbit despre lupta eroică a po
porului vietnamez împotriva agre
siunii americane.

în cuvîntarea sa, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambodgia, a 
declarat că „Statele Unite trebuie 
să retragă neîntîrziat și necondițio
nat trupele lor de pe teritoriul Viet
namului, să-și lichideze bazele mili
tare și să acorde poporului vietna
mez dreptul de a-și hotărî de sine 
stătător soarta".

Au mai luat cuvîntul reprezen
tanți ai R.A.U., Algeriei, Republicii 
Mali și Pakistanului.

★
PEKIN 18 (Agerpres). — In capi

tala R. P. Chineze a avut loc un mi
ting cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a Conferinței țărilor afro- 
asiatice de la Bandung, la care au 
participat: Liu Șao-ți, Den Siao- 
pin și alte persoane oficiale. Mitin
gul a fost deschis de Go Mo-jo. Au 
luat cuvîntul Pîn Ci-jen și Moham
med Charib Miskinyar, ambasado
rul Afganistanului la Pekin.

Luări de poziție 
în problema cipriotă
• Scrisoarea reprezentantului permanent al 
Ciprului la O. N. U. • Reuniunea ministerială 
de la Ankara

NEW YORK 18 (Agerpres). — Ze
non Rossides, reprezentantul perma
nent al Ciprului la O.N.U., a adresat 
secretarului general U Thant o scri
soare cerînd ca aceasta să fie difu
zată ca document al Consiliului de 
Securitate. In scrisoare se arată că 
„guvernul cipriot și forțele O.N.U. 
în Cipru vor căuta mijloacele și căi
le pentru protejarea chiar și a ci- 
prioților turci care pînă acum nu au 
manifestat dorința de a se instaura 
coexistența pașnică cu ciprioții 
greci". Referindu-se la recenta asa
sinare a cipriotului turc Derwish 
Kavazoglu și a cipriotului grec Cos
tas Missiaulis, cunoscuți militanți 

■pentru înțelegere și colaborare între

Congresul P. C. 
din Luxemburg

LUXEMBURG 18 (Agerpres). — 
La 18 aprilie s-a deschis cel de-al 
18-lea Congres al Partidului Comu
nist din Luxemburg. Ordinea de zi 
a congresului cuprinde: raportul 
de activitate al C.C. al Partidului 
Comunist din Luxemburg (D. Ur
bany, secretar general), raportul 
privitor la modificările în Statutul 
partidului (A. Useldinger, secretar 
al C.C.), rapoartele comisiei finan
ciare, comisiei controlului de partid, 
precum și alegerea organelor de 
conducere ale partidului.

★
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn a trimis o tele
gramă în care adresează un salut 
cordial delegaților la congres și 
urează partidului succes în activi
tatea sa.

APELUL FRONTULUI NATIONAL 
DIN BAHREIN

KUWEIT 18 (Agerpres). — Frontul 
național al forțelor progresiste din 
Bahrein a dat publicității un apel a- 
dresat tuturor țărilor arabe pentru 
a sprijini mișcarea de eliberare 
populară din insulele Bahrein. în de
clarație este salutată poziția guver
nelor Republicii Arabe Unite și Ira
kului în această problemă. In ora
șele și satele acestui protectorat en
glez a început o largă campanie 
pentru stringerea de fonduri in ve
derea ajutorării familiilor victimelor 
recentelor ciocniri dintre trupele ad
ministrației coloniale și luptătorii 
din Bahrein pentru eliberarea pa
triei lor. Se anunță, de asemenea, 
că autoritățile coloniale engleze au 
adus întărituri în insulă. A fost spo
rit numărul patrulelor în orașe.

cele două comunități, Rossides a 
subliniat că „aceasta este opera ex
tremiștilor, menită să împiedice re
stabilirea vieții pașnice și relațiilor 
normale între locuitorii insulei".

Guvernul Ciprului, se precizează 
în scrisoare. în strînsă colaborare cu 
forțele O.N.U., va lua măsurile adec
vate pentru apărarea ciprioților. 
turci în condițiile respectului reci
proc și al colaborării dintre toți lo
cuitorii. ★

ANKARA 18 (Agerpres). — La 
Ankara a avut loc sîmbătă seara o 
reuniune ministerială prezidată de 
primul ministru al Turciei, la care 
au participat și Rauf Denktash, șe
ful comunității turce din Cipru, și 
Osman Orek, ministrul cipriot (turc) 
al apărării. La sfîrșitul convorbiri
lor, cei doi reprezentanți ciprioți au 
declarat că schimbul de vederi s-a 
referit la evoluția din ultimul timp 
a problemei cipriote. După ce au 
subliniat că guvernul turc speră ca 
problema cipriotă să fie soluționată 
pe cale pașnică, cei doi au arătat că 
au „fost satisfăcuți de explicațiile ce 
le-au primit și care demonstrează că 
a fost făcut totul pentru ca proble
ma cipriotă să fie reglementată cît 
mai urgent și într-un mod corespun
zător, ținînd seama de situația ci
prioților turci".

Avion american 
doborît în China

PEKIN 18 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că o unitate de 
aviație a armatei R. P. Chineze a 
doborît duminică un nou avion a- 
merican fără pilot care a pătruns 
în spațiul aerian al R. P. Chineze 
într-un zbor de recunoaștere la 
înaltă altitudine. Acesta este al șa
selea avion american fără pilot care 
a fost doborît deasupra teritoriului 
R. P. Chineze de la începutul anului.

Explozie la baza militară 
americană de la Da Nang

SAIGON 18 (Agerpres). — Sîmbă
tă seara, la baza militară americană 
de la Da Nang, din Vietnamul de 
sud. s-a produs o puternică explo
zie în urma căreia a fost distrus un 
depozit de muniție, iar doi militari 
americani au fost uciși. După cum 
a precizat un purtător de cuvînt al 
Departamentului de stat,/ pagubele 
materiale nu sînt încă definitiv eva
luate. Pușcașii marini americani 
sosiți în ultimele zile la baza de la 
Da Nang au luat imediat severe mă
suri de securitate.

La sediul O.N.U. din New York și-a început lucrările Consiliul Națiunilor Unite pentru comerț șl dezvoltare

INTERNAȚIONALA

In aceste zile, la unul din 
cinci puncte de trecere din Berli
nul occidental in capitala R. D.

Germane

„Alcatrazul sud-atrican" : temni
ța Robben Island. Doi dintre deți
nuți : Nelson Mandela și Walter 

Sisulu

DIN VIATA

Virtețul alb — tornado — se a- 
propie de localitatea Conway 
(statul Arkansas, S.U.A.), pe care 

a transtormat-o in ruine
La Seul, săptămina care s-a încheiat a fost marcată de puternice demon

strații antiguvernamentale

• ■

La Atena s-a desfășurat o impunătoare demonstrație împotriva acțiunilor agresive americane în Vietnam

____ NOTE _______

Valurile din jurul 
stincii solitare

Cu cîteva săptămâni în urmă 
se părea că disputa anglo-spa- 
niolă în jurul Gibraltarului ar 
fi pe cale să se atenueze. O ase
menea opinie se întemeia, de 
pildă, pe interviul acordat de șe
ful guvernului Gibraltarului, 
Hassan, reprezentanților ziarului 
„A.B.C." care apare la Madrid. 
Declarațiile premierului au fost 
apreciate ca semnificative, chiar 
și pentru faptul că pină atunci 
fuseseră respinse orice convor
biri cu ziariștii spanioli. Ziarul 
elvețian „Die Tat" a atras aten
ția și asupra faptului că Hasaan 
„a dezmințit, dintr-o dată, orice 
intenție a unei independențe po
litice a Gibraltarului". Or, tocmai 
în jurul problemei independen
ței, a izbucnit, după un deceniu 
de acalmie, cearta anglo-spa- 
niolă.

„Stînca solitară", care străju
iește strîmtoarea la intrarea în 
Marea Mediterană, este, deopo
trivă, dorită de ambele țări, dato
rită importanței sale atît comer
ciale cit și strategice. După cum 
se știe, Anglia a acordat anul tre
cut Gibraltarului anumite drep
turi de autoguvernare, dar limi
tate în așa fel încît să-și păstreze 
prezența în ultima colonie pe pă- 
mînt european. Madridul a ri
postat, invocînd prevederile tra
tatului de la Utrecht, din 1713. 
Acordarea autonomiei Gibralta
rului ar echivala cu o schimbare 
a statutului său intern, iar în a- 
cest caz, în baza tratatului amin
tit, Gibraltarul trebuie să revină 
de drept Spaniei. Acesta este ar
gumentul diplomației spaniole. 
Guvernul din Madrid și-a întărit 
pretențiile cu o blocadă econo
mică, sub cuvînt că urmărește să 
împiedice „contrabanda".

Guvernul britanic a publicat 
recent o Carte albă în care res
pinge din nou pretențiile Spaniei, 
precizînd că suveranitatea brita
nică asupra Gibraltarului este 
„indiscutabilă". Se subliniază, de 
asemenea, că Anglia nu este dis
pusă să negocieze, atîta timp cit 
Spania exercită presiuni asupra 
acestui teritoriu. Spania a ripos
tat, printre contramăsurile Ma
dridului numărîndu-se și acelea 
avînd drept scop să împiedice 
Gibraltarul de a-și procura forță 
de muncă din Maroc, în locul ce

Corespondentă din Rio de Janeiro

CAFEAUA - SUBIECT DE NELINIȘTE
Principalul produs al exportului 

brazilian — cafeaua — revine din 
nou în centrul atenției comentatori
lor. De astă dată este vorba de o 
împrejurare apreciată de specialiști 
drept alarmantă și anume o scădere 
drastică înregistrată la exporturile 
acestui produs de însemnătate vi
tală pentru procurarea de devize și 
de alte mijloace necesare impulsio
nării întregii economii. Potrivit da
telor publicate în presă, în pri
mele trei luni ale acestui an s-a ex
portat mai puțin cu două milioane 
de saci de cafea față de cota pre
văzută pentru Brazilia de acordul 
internațional al cafelei. în cazul 
cînd ritmul acestor scăderi se va 
menține, și nu există încă indicii 
contrare, atunci la sfîrșitul anului 
„deficitul" va atinge opt milioane de 
saci (din optsprezece milioane de 
saci, la cît este evaluată cota a- 
nuală).

Această tendință ar repeta și 
chiar ar depăși deficitul de șapte 
milioane de saci de anul trecut, so
cotit față de anul 1963. Or, con
form unor date comunicate într-un 
comentariu economic al ziarului „Tri
buna da imprensa", stocurile brazi
liene de cafea oscilează în jurul a 
cincizeci milioane de saci, cu ten
dința de sporire. în siîrșit. concu
rența, mai mult sau mai puțin con
formă cu înțelegerile din cadrul a- 
cordului internațional al cafelei, dă 
cîștig de cauză altor țări exporta
toare. In legătură cu situația crea
tă, unii comentatori de aci vorbesc 
despre „intransigența exportatorilor 
brazilieni". Pentru a înțelege despre 
ce este vorba, trebuie ținut seama 
de următoarele împrejurări.

Coniorm normelor în vigoare, orice 
exportator de cafea trebuie să plă

lei pe care i-o oferea înainte ve
cinul său iberic. De asemenea, 
zilele trecute Spania a oprit, fără 
a anunța în prealabil, orice co
municație rutieră cu Gibraltarul

Toate acestea arată că părerile 
despre un compromis anglo-spa- 
niol erau premature și prea op
timiste. 4

Adriana SOCEC

Programe nedoritc 
la televiziune

O țară fără armată, care face 
parte, totuși, din N.A.T.O. Pare 
paradoxal și totuși așa stau lu
crurile cu Islanda, această mică 
țară din regiunea de nord a 
Atlanticului. In cadrul obligații
lor ce-i revin prin aderarea la 
N.A.T.O., Islanda și-a pus la dis
poziție teritoriul său pentru in
stalarea unor baze militare. în 
prezent, aici se află circa 5 000 
de soldați americani, staționați la 
baza de la Keflavik.

In anul 1955, la Keflavik a fost, 
construită, cu aprobarea guver-' 
nului islandez. o stație de tele
viziune ale cărei emisiuni erau 
recepționate numai în raza bazei 
militare. Ulterior, autoritățile 
militare au hotărît să construias
că un centru de televiziune mult 
mai puternic.

In Islanda nu există televiziu
ne națională și populația a pri
mit cu interes știrea că progra
mele noului telecentru al bazei 
militare vor fi recepționate în 
întreaga insulă. Cetățenii au în
ceput să-și cumpere în grabă te
levizoare. Numai la Reykjavik, 
unde locuiește aproape jumătate 
din întreaga populație a Islan- 
dei, au apărut peste 10 000 de te
levizoare. Dar speranțele poseso
rilor au fost înșelate. Pe ecrane
le televizoarelor, pașnicilor islan
dezi li s-au înfățișat imagini 
neobișnuite stilului lor de viață — 
gangsteri, detectivi, prostituate, 
crime etc. Lucrul a stirnit 
indignarea profundă a islandezi
lor, care cer guvernului interzi
cerea acestor programe. De alt
fel, poporul islandez luptă de ani 
pentru desființarea bazei mili
tare de la Keflavik. Marșurile 
de protest care se organizează în 
fiecare an, de la Keflavik la 
Reykjavik, au devenit manife
stații populare la care participă 
cele mai largi cercuri.

Eugen IONESCU

tească la Banco do Brasil (adică 
statului) o cotă fixă în bani din va
loarea cantității exportate. La acest 
regim sînt supuși atît exportatorii 
autohtoni, cît și grupurile monopolis
te nord-americane care operează în 
domeniul cafelei. Numai că posibili
tățile unora și ale celorlalți de a su
porta fiscalizarea nu sînt deloc e- 
gale. în rezumat, de pe urma me
canismului care funcționează în 
prezent, sînt favorizate în primul 
rînd companiile nord-americane, a- 
poi, mai puțin, dar totuși favorizate, 
rămîn grupurile marilor producători 
și exportatori autohtoni, subvențio
nați de către stat. Păgubași sînt, ca 
și în alte cazuri, contribuabilii care 
suportă poveri din ce în ce mai 
mari.

Față de toate aceste laturi ale 
problemei, semnalele de alarmă 
sînt de înțeles, mai ales că 
se așteaptă repercusiuni negati
ve de proporții asupra finanțelor 
țării.* Deputatul Flores Soares (din 
partea Uniunii democratice națio
nale), profesor de economie, a de
clarat acum cîteva zile că guvernul 
va trebui să emită în acest an un 
trilion de cruzeiros pentru a finanța 
sectorul culturii de cafea. Dar este 
lesne de imaginat ce înseamnă to
rentul de emisiuni monetare în con
diții de inflație fără precedent E- 
xistă deci suficiente motive ca ex
portul cafelei, capitol tradițional de 
griji și neliniști, să preocupe din 
nou și în cel mai înalt grad (dato
rită fazei dificile pe care o par
curge economia țării) atît pe produ
cători, cît și pe responsabilii poli
ticii economice braziliene.

Vasile OROS

SCURTE ȘTIRI
BAMAKO. Președintele Republicii 

Unite Tanzania, Julius Nyerere, și-a 
încheiat vizita oficială de cinci zile 
în Republica Mali. In comunicatul co
mun publicat după convorbirile dintre 
președinții Republicii Unite Tanzania 
și Republicii Mali se arată că ei s-au 
pronunțat pentru încetarea imediată 
a intervenției S.U.A. în V ietnam. Re
feritor la situația din Congo (Leo
poldville), cei doi președinți au sub
liniat ; „asistăm, în prezent, la apli
carea unui plan imperialist de a 
transforma această țară într-o bază 
de acțiune împotriva mișcării de eli
berare din Africa".

WASHINGTON. După cum a a- 
nunțat Comisia pentru energie ato
mică a S.U.A., la poligonul experi
mental din statul Nevada a fost efec
tuată o nouă explozie nucleară sub
terană.

RIO DE JANEIRO. Studenții Fa
cultății de diept a Universității din 
Rio de Janeiro au declarat o grevă 
care va dura pînă cînd decanul Helio 
Gomez va demisiona. Iîotărîrea stu
denților a fost luată în semn de pro
test împotriva ordinului decanului, 
prin care s-a permis poliției militare 
din Guanabara să pătrundă în incinta 
facultății sub pretextul existenței „u- 
nei tensiuni periculoase" în rîndurile 
studenților.

CANBERRA. Potrivit datelor bi
roului federal de statistică, în cursul 
anului 1964 populația Australiei a 
crescut cu 228 mii locuitori, și la înce
putul anului 1965 s-a cifrat la 
11 251 000.

OTTAWA. Primul ministru al pro
vinciei canadiene Manitoba, Duff

Roblin, a proclamat „starea de urgen
ță", ca urmare a inundațiilor catastro
fale provocate în regiunea orașelor 
Morris și Emerson de revărsarea unor 
rîuri. ■ ’T.

CAIRO. Aici va începe luni o confe
rință la care vor participa delegații 
din nouă țări producătoare de bum
bac. Scopul reuniunii este crearea 
unei organizații internaționale a bum
bacului, care urmează să coordoneze 
cultivarea și .comercializarea bumba
cului „pentru a face față concurenței 
fibrelor sintetice".

LUSAKA. Aici au avut loc nego
cieri între delegații ale Republicii 
Unite Tanzania și Zambiei, la care a 
fost hotărîtă construirea unei căi fe
rate care să lege cele două state. în 
acest scop a fost alcătuit un comitet 

interministerial pentru elaborarea și 
transpunerea în viață a proiectului. 
Calea ferată va da Zambiei acces la 
mare prin Tanzania. Pe de altă parte, 
proiectul de construire a căii ferate 
are în vedere o mai puternică dez
voltare a regiunii de sud a Tanzaniei.

TOKIO. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Transporturilor, în exer
cițiul financial 1964, care s-a încheiat 
la 31 martie a.c., în Japonia s-au 
construit 252 de nave. Acesta repre
zintă al doilea record în ce privește 
tonajul și primul record în privința 
numărului de nave construite al in
dustriei de construcții navale după al 
doilea război mondial.

BONN. Un grup de peste 200 de 
profesori de la diferite universități 
din Germania occidentală a dat pu

blicității o declarație în care condam
nă cu hotărire planurile de adoptare 
a unei legislații speciale în R.F.G. 
Autorii declarației adresează condu
cerii sindicatelor vest-germane che
marea insistentă de a organiza o lar
gă campanie de luptă împotriva le
gislației speciale care implică primej
dia instaurării unui regim totalitar în 
R.F.G. Printre cei care au semnat de
clarația se află prof. Werner For- 
smann, laureat al premiului Nobel.

ROMA. Printre melodiile populare 
pe care o casă de discuri din Italia 
le-a pus în vînzare se numără și cîn- 
tecele interpretate de Maria Tănase. 
Discul intitulat „O seară la București 
cu Maria Tănase" cuprinde cîteva 
cunoscute melodii.

GEORGETOWN. S-a deschis la 17 
aprilie cel de-al 12-lea Congres al 
Partidului progresist al poporului din 
Guyana Britanică. Raportul asupra 
situației politice din țară a fost pre
zentat de președintele partidului, 
Brindley Benn. El și-a exprimat con
vingerea că Partidul progresist al 
poporului va obține victoria în lupta 
cu forțele reacțiunii în Guyana Bri
tanică. Liderul partidului, Cheddi 
Jagan, a expus programul politic al 
partidului.

DELHI. într-un discurs rostit dumi
nică la Allahabad primul ministru in
dian L. B. Shastri a declarat că India 
trebuie să urmeze calea indicată , de 
Nehru, adică lupta pentru traducerea 
în viață a principiilor neaderării, 
dezarmării, păcii și abordarea planifi
cată a problemelor dezvoltării econo
mice a Indiei. L. B. Shastri a cerut să 
fie dezvoltate resursele naționale pro

prii și s-a pronunțat împotriva con
centrării puterii economice în mîinile 
monopolurilor, pentru repartizarea u- 
niformă a venitului național.

CAIRO. în capitala R.A.U. s-a 
deschis Conferința sindicatelor din 
țările Africii, la care iau parte dele
gați din 12 țări africane, printre care 
R.A.U., Somalia, Ghana, Kenya, Tan 
zania, Zambia. Etiopia, Sudan. Parti- 
cipanții la conferință vor asculta un 
ciclu de referate despre mișcarea sin
dicală din țările continentului african.

LONDRA. La 24 aprilie urmează 
să înceapă la Londra o conferință a 
liderilor partidelor socialiste dintr-o 
sene de țări vest-europene. Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, con
ferința se va ține la Chequers, sub 
președinția primului ministru britanic, 
Harold Wilson.
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