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INTIMPINÎND CONGRESUL PMIT1DULUI Șl ZIUA DE 1 MAI

UN PUTERNIC AVÎNT
In Întrecerea socialistă

ANGAJAMENTE 

ÎNDEPLINITE
BRAȘOV (coresp. „Scânteii"). — Din 

Atuația încheiată zilele acestea reiese că 
muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
întreprinderile industriale ale regiunii 
și-au îndeplinit angajamentele luate 
pînă la 1 Mal. Ei au dat peste plan 
produse în valoare de 130 milioane lei. 
Eoonomiile realizate pe primul trimes
tru peste sarcina prețului de cost se 
ridică la 25 milioane lei, iar beneficiile 
suplimentare la 18 milioane lei. In a- 
oeste zile, în întreaga regiune se desfă
șoară cu însuflețire întrecerea pentru a 
întîmpina cel de-al IV-lea Congres cu 
realizări tot mai însemnate.

Opt șarje de mare tonaj
La noua oțelărie Martin de la 

Hunedoara, fluviul de metal lichid 
curge aproape 24 de ore pe zi. Este 
o ilustrare a proporțiilor la care a 
ajuns această unitate industrială, 
construită în cea mai mare parte în 
anii șesenalului. în acest răstimp o- 
țelarii au sporit continuu producția : 
anul acesta se vor realiza cu 
1 500 000 de tone de oțel mai mult 
față de cît s-a produs în 1959. Prin 
reducerea duratei reparațiilor, indi
cii de utilizare ai cuptoarelor au 
crescut cu peste 5 la sută, producția 
anuală sporind, pe această bază, cu 
cîteva zeci de mii de tone de oțel.

în aceste zile, oțelarii hunedoreni 
desfășoară cu avînt întrecerea so
cialistă pentru a-și îndeplini exem

Filofteia Olteanu șl Elena Fulga, două dintre muncitoarele fruntașe de 
la uzinele textile „7 Noiembrie" din Capitală. In Întrecerea socialistă, 
ele iși îndeplinesc cu regularitate angajamentul luat de a realiza zilnic 

5 kg țevi cu fire peste plan
Foto : R. Costtn

plar angajamentele luate. La fiecare 
agregat, principalul obiectiv al în
trecerii îl constituie ridicarea con
tinuă a calității oțelului. Acum, 
în cuptoarele de mare capaci
tate se elaborează aproape în
treaga cantitate de oțel pentru 
țevi, o largă gamă de oțeluri-car- 
bon de calitate și diferite mărci de 
oțel slab aliat. Prin îmbunătățirea 
caracteristicilor fizico-mecanice ale 
acestora, oțelarii dau pentru lami
nare o cantitate sporită de metal 
util. Prim-topitorul Alexandru Ciocan 
ne-a spus : „Luna aceasta, echipa 
pe care o conduc a dat peste plan 
650 tone de oțel. Sortimentul l-am 
realizat în mod corespunzător. De la 
începutul anului și pînă acum oțe- 
lăria noastră a realizat în plus a- 
proape 6 000 tone de metal. Pînă la 
sfîrșitul lunii vom adăuga încă 2 000 
de tone".

Inginerul Nlcolae Sîntimbreanu 
ne-a vorbit despre cîteva dintre pre
ocupările actuale ale oțelarilor. 
„Partidul a pus în fața noastră, a 
sideruirglștilor, cerințe tot mai înalte. 
Vrem să raportăm celui de-al IV-lea 
Congres că sarcinile încredințate, 
angajamentele ce ni le-am luat au 
fost traduse cu perseverență în via
ță. Indicii de utilizare planificați îi 
depășim încă de acum cu peste 100 
kg de oțel pe fiecare metru pătrat 
de vatră și zi calendaristică. Facem 
pregătiri intense pentru introducerea 
în trimestrul II a oxigenului în cup
toare. Pe această cale vom asigura, 
pînă la sfîrșitul anului, un însemnat 
spor de metal. Ne preocupă îndeo
sebi îmbunătățirea continuă a calită
ții metalului. Am trecut la perfecțio
narea procesului de elaborare, mai 
ales a fazei de dezoxidare. Vitezele 
de turnare au sporit; acum pregă
tim în flux tehnologic trenurile de 
turnare. Aceste măsuri, ca și altele 
aflate în curs de aplicare, le-am pus 
la baza îmbunătățirii purității și ca
racteristicilor fizico-mecanice ale o- 
țelului pe care îl livrăm constructo
rilor de mașini'.

Cînd am părăsit oțelăria, marile 
cuptoare elaboraseră opt șarje de 
mare tonaj. Cuptorul nr. 3, după 212 
șarje, intra în reparație. Cuptoarele 
în funcțiune primeau mii de tone de 
fontă și de fier vechi. Focul mari
lor agregate exprimă hotărîrea oțe
larilor hunedoreni, a întregului co
lectiv de siderurgiști de a munci 
exemplar pentru a întîmpina Con
gresul partidului și ziua de 1 Mai 
cu realizări cît mai importante.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii“

Nu numai 
ploile 
sînt de vină

Tn această primăvară lucrările agricole 
in regiunea Suceava au început mult mai 
tîrziu din pricina timpului nefavorabil. 
Organele regionale și raionale de partid 
și de sfat au luat o serie de măsuri 
menite să înlăture rămînerea în urmă la 
pregătirea terenului și la semănat. S-a 
stabilit ca, pe lîngă mașinile și trac
toarele S.M.T.-urilor, să fie folosite toate 
atelajele existente în cooperativele 
agricole de producjie, să se or
ganizeze schimbul II pe un număr cît 
mai mare de tractoare, să se controleze 
în permanență terenul pentru ca pe su
prafețele zvînfafe lucrările să înceapă 
fără întîrziere. Cum se aplică aceste mă
suri ?

Vizitînd în zilele de 23 și 24 aprilie 
mai multe unifăji agricole, am constatat 
că în numeroase locuri consiliile de con
ducere, inginerii și tehnicienii se ocupă 
cu spirit de răspundere de organizarea 
muncii, astfel încîf să se poată recupera 
rămînerea în urmă. La Liteni, unde con
siliul de conducere și inginerul agronom 
Corneliu Monoran au organizat temeinic 
munca, s-a reușit să se termine pregă
tirea terenului pe întreaga supra
față și însămînțările din prima epocă. 
Și pe ogoarele cooperativelor a- 
gricole din Dumbrăveni și Cucorăni, 
raionul Botoșani, Șfiubieni, raio
nul Săveni, în ultimele zile s-a efectuat 
un mare volum de lucrări. In raionul 
Săveni, cu toate că săpfămîna trecută a 
plouat mult, s-au însămînțat aproape 
10 000 ha. La fel de bine se lucrează 
și la cooperativa agricolă din comuna 
Hîrtop, raionul Fălticeni. Deși cu două 
zile înainte plouase din abundență, în 
ziua de 23 se pregătea infens terenul 
cu 6 tractoare și 21 de atelaje. In a- 
ceeași zi însă, la cooperativa agricolă 
de producție din comuna Pleșești, vecină 
cu cea din Hîrtop, nu s-au executat nici 
un fel de lucrări. Gh. Lazăr, inginerul 
agronom al cooperativei, și Florin Apa- 
raschivei, șeful brigăzii de tractoare, so
coteau că pămîntul fiind umed, nu se 
poate ieși încă în cîmp. Cum se face 
însă că pe terenurile vecinilor lor din 
Hîrtop se lucra toarte bine ?

La cooperativa agricolă din Valea Glo
dului, președintele Gheorghe Dănilă lip
sea. Era plecat la o ședință în care se 
făcea repartizarea pășunilor. Tov. Alexei 
Nichitoaie, tehnician agronom al coope
rativei, ne-a declarat : „Astăzi nu se 
poate ieși în cîmp. Am încercat de di
mineață la punctul denumit Perdele, dar 
pămîntul era prea umed”. Și totuși, de- 
plasîndu-ne împreună, la această tarla, 
am constatat că de fapt, după-amiaza, 
se putea lucja. După^cum -e s^ede, con
siliul de conducere și cadrele tehnice 
din această comună nu țin seama de ne
cesitatea urgentării lucrărilor. Se pune și 
întrebarea : de ce ședința la care era 
plecat președintele nu s-a ținut într-una 
din numeroasele zile ploioase de pînă 
acum ?

Faptul că nu se acordă peste tot a- 
tenfia cuvenită folosirii timpului prielnic 
o dovedește și diferența mare între re
zultatele unităților și raioanelor înveci
nate. în timp ce în raionul Fălticeni, pînă 
la 22 aprilie au fost plantate cu cartofi 
1 014 ha, In comunele aparținînd ora
șului Suceava și în raionul Rădăuți, a- 
ceasfă lucrare s-a realizat pe ctte 18 
ha, iar tn raionul Dorohoi — doar pe 
8 ha. In unele unități, Havîrna, Dorohoi, 
Sulița, Botoșani etc., în loc să se fo
losească din plin atelajele la însămînțat, 
ele au fost repartizate la transportul pie
trei, materialului lemnos etc.

După cum menționam la început, co
mitetele raionale de partid, consiliile a- 
gricole au prevăzut măsuri bune pen
tru urgentarea lucrărilor agricole. Ele tre
buie să se îngrijească însă ca aceste 
măsuri să fie aplicate riguros.

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteii"

Semănatul porumbului la cooperativa agricolă de producție din Cio
china, raionul Slobozia

Foto : M. Andreescu

IERI PE OGOARE
PITEȘTI (coresp. „Scînteii’). — 

Ieri, în raionul Drăgănești-Olt s-a 
lucrat intens. Pînă seara au fost în- 

sămînțate cu porumb 1 500 ha. La cooperativa agricolă din Drăgă
nești-Olt, 10 semănători din brigăzile de mecanizatori conduse de Ion 
Bleu și Gheorghe Bulfan au realizat 100 ha. Cîte 100—150 ha s-au însă
mînțat și în cooperativele agricole din Sprîncenata, Stoborești și Seaca, 
în comuna Dăneasa s-a terminat ieri semănatul pe întreaga suprafață 
destinată porumbului.

Regiunea Argeș

GALAȚI (coresp. „Scînteii’). — Un 
ritm susținut de lucru s-a înregistrat 
ieri șl pe ogoarele raionului Tecuci. 

La ora 10 dimineața, mecanizatorii și cooperatorii din comuna Matca 
au terminat de însămînțat porumbul pe întreaga suprafață prevăzută — 
750 ha. In unele comune (Nărtești, Priponești, Ciorăști și altele), pentru 
a grăbi semănatul au fost folosite și atelajele. Așa se face că viteza 
zilnică planificată pe raion a fost depășită. Cu aceeași hărnicie s-a 
muncit și în alte unități din regiunea Galați. La Bucești, raionul Galați, 
11 semănători au ieșit în cîmp .la ora 6 dimineața. Pînă acum, la această 
cooperativă s-au însămînțat cu porumb 720 ha din cele 1 260 prevăzute. 
In întreaga regiune s-au însămînțat pînă aseară aproape 110 000 ha.

Regiunea Galați

Regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiara

dintre tractoriști tocmai terminase

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii'). — 
Pe ogoarele cooperativelor agricole 
de producție din raionul Tg. Mureș, 
munca n-a încetat nici ieri. La 
Acățari, pe tarlaua Ciepreș, unul 
semănatul porumbului pe 6 ha. In

tr-un alt loc, la Bodonhago, mecanizatorii lucrau la discuit. In comuna 
Văleni,.inginerul cooperativei agricole, tov. Tiberiu Gal, era pe cîmp, 
se interesa de activitatea celor 10 tractoare din brigada condusă de 
Victor Nagy. Ele lucrau la pregătirea terenului și la semănatul porum
bului. La fel de bine s-a muncit și în cooperativele agricole de produc
ție din Crăciunești, Corunca și altele. In vederea terminării la timp a 
semănatului, pe întreaga suprafață destinată porumbului s-au folosit, 
pe lîngă tractoarele S.M.T., și atelajele cooperativelor agricole.

INSTANTANEE

JOCUL 
ADEVĂRAT

Părea că trecusem dintr-o țară 
a uriașilor într-una a piticilor. 
Instalația de foraj văzută la 
standul de probe al uzinei plo- 
ieștene „1 Mai" era reprodusă 
aidoma, cu fidelitate tehnică și 
finețe artistică, la o scară minia
turală. Aceeași turlă sclipind ar
gintiu, cu vîrful parcă împlintat 
în limpedele cer de april; centi
metrii, însă, luaseră locul zecilor 
de metri. Operă îndelung migă
lită de un tînăr colectiv din scu- 
lăria centrală. In mic, repetarea 
actului de creație din ansamblul 
uzinei.

Imaginea reînvie, chemată de 
paginile unei scrisori ample, 
dense în sugestii. Autorul, I. 
Oprea, conferențiar la Institutul 
politehnic din Timișoara, pledea
ză cu pasiune pentru un minia
tural care se înscrie (deloc para
doxal) pe direcția unor preocu
pări educative majore. Pedago
gul și inginerul cristalizează o 
experiență bazată pe un studiu 
atent. Să-l ascultăm: „Prin mo- 
delism se înțelege activitatea ti
neretului îndreptată spre con
struirea la scară redusă a mași
nilor de tot felul — de la avioa
ne la vapoare și locomotive, mo
toare electrice și cu combustie 
internă, mașini agricole, mașini 
cu abur, de transport etc. Mode
lele de mașini au funcționarea 
identică cu a mașinilor reale".

Apărut inițial din nevoia in
ventatorilor și a constructorilor 
de mașini de a verifica funcțio
narea noilor tipuri de mașini, 
modelismul a început să-și facă 
loc printre preocupările celei 
mai tinere generații, captivată de 
ineditul unui joc adevărat. Ado
lescența părăsește jucăriile copi
lăriei în favoarea a ceva care nu 
risipește vechiul farmec, dar 
conține — nou, ispititor — sîm- 
burele unei activități mature, in
teligente. Sau, cum spune sem
natarul scrisorii, „îmbinînd pe 
nesimțite plăcerea cu învățătu
ra, tînărul începe să se orienteze 
în tainele tehnicii moderne".

Iată un subiect de meditație 
pentru părinți, profesori, orga
nizații de tineret. Sugestie pen
tru valorificarea, într-un mod a- 
trăgător și util, a timpului liber. 
Mina capătă deprinderea pururi 
folositoare a uneltei, ochiul de
vine mai pătrunzător, mintea 
dobîhdește un plus de alertețe. 
Mașina trezită treptat la viață, 
îndărătul faldurilor de mister 
date la o parte, zgîndărește un 
posibil talent..'. Jalonează, poate, 
un viitor drum în viață.

E o diferență între a cheltui 
moneda de pasiune a adolescen
ței pe colecționarea, să zicem, a 
cutiilor de chibrituri, și a o dărui 
construcției unui avion miniatu
ral. In cei cîțiva stropi de sudoa
re căzuți pe micile aripi se re
flectă dorul de zbor.

Victor VINTU

Institutul de proiectări pentru 
industria chimiei anorganice și 
metalelor neferoase (IPRAN) 
aduce o contribuție efec

tivă la realizarea planului de 
investiții pentru industria chi
mică. In anii șesenalului, colec
tivul nostru a elaborat documen
tația tehnică pentru importante o- 
biective : combinatele de la Craiova, 
Tr. Măgurele, Tg. Mureș, uzinele de 
alumină de la Oradea și cea de 
aluminiu de la Slatina, combinatele 
chimico-metalurgice din Copșa Mică 
și „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Baia 
Mare. Sarcinile pe care partidul le-a 
pus în fața industriei chimice reies 
și din faptul că în perioada 1960— 
1965 i s-au repartizat fonduri de in
vestiții de aproape 20 miliarde Iei, 
de peste patru ori mai mult decît în 
cei șase ani precedenți. In fiecare an 
al șesenalului am asigurat documen
tații tehnice pentru marile șantiere 
ale chimiei în valoare de aproxima
tiv 1,5 miliarde lei.

Colectivul institutului și-a concen
trat eforturile asupra cîtorva proble
me dt certă însemnătate și actuali
tate pe. tru continua ridicare a nive
lului tehnic al proiectelor pentru o- 
biectivele industriei chimice. Una 
din preocupările principale ale pro- 
iectanților a constituit-o adoptarea 
de tehnologii moderne și soluții de 
înaltă eficiență economică. Pe a- 
ceastă cale, la proiectele de ansam
blu predate anul trecut s-a obținut 
o reducere de 310 milioane lei a 
costurilor obiectivelor proiectate. 
Atît pentru combinate și uzine, cît 
și pentru obiecte individuale sau 
lucrări de detaliu s-au stabilit cele 
mai bune soluții, alegînd dintr-o se
rie de variante elaborate pe cea care 
să necesite un efort minim de inves
tiții și cheltuieli reduse de exploa
tare și de întreținere, o siguranță 
deplină în funcționare a utilajelor și 
posibilități cît mai rapide de exe
cuție. Astfel, la combinatul de la Tr. 
Măgurele, fiind necesar a se proiecta 
O priză de aer pur care să asigure a-

NIVELUL PROIECTĂRII
• La curent cu tehnica mondiala • Varianta optimă • Per
fecționarea soluțiilor „din mers" • Grupe de asistență teh
nică e Beneficiari care ignorează colaborarea • Respectarea 
valorilor de deviz

limentarea fabricilor de amoniac și 
de acid azotic cu un debit corespun
zător, s-au studiat patru variante. 
După eliminarea variantelor mai 
puțin economice s-a stabilit soluția 
unui coș metalic de 170 metri înăl
țime și 2,6 metri diametru, neapli
cată încă la noi în țară ; ea oferea 
o etanșeitate mai bună și posibili
tăți de scurtare a termenelor de exe
cuție, în condițiile unor costuri ega
le cu cele ale construcției din be
ton armat.

Asemenea exemple se pot da nu 
numai la nivelul unor obiecte indus
triale sau lucrări de detaliu, ci și 
pentru fabricile și combinatele pro
iectate de institut. Adoptarea celor

mai moderne tehnologii, pentru 
noile unități ale industriei chi
mice au efecte deosebit de fa
vorabile asupra rezultatelor aces
tora în producție, și constituie e- 
lementul determinant de îmbunătă
țire a parametrilor lor tehnico-eco- 
nomici. Să ne referim la un exemplu 
din domeniul fabricării acidului sul
furic. Prin folosirea unor capacități 
din ce în ce mai mari la cuptoarele 
de prăjire a piritei și la sobele de 
contact, perfecționarea sistemului de 
recuperare a căldurii, montajul mai 
compact al utilajului, la noile linii 
de acid sulfuric de la Năvodari și 
Tr. Măgurele s-au obținut următorii 
indicatori economici:

Indicatorii
Linia I 
USAS 

Năvodari 
(1958)

Linia II
USAS 

Năvodari 
(1961)

C.I.C. Tr. 
Măgurele 

(1964)

productivitatea muncii 
(tone pe muncitor-an) 529 1370 2 700

Investiția specifică (lei 
pe tonă-an) 1 500 780 700

Preț de cost (în pro
cente) 100 71,5 69,5

Rezultatele sînt demne de reținut. 
Adăugăm că suprafața de producție 
ocupată de noua linie tehnologică 
de la combinatul din Tr. Măgurele 
este cu 50 la sută mai redusă decît 
cea a primei linii de la Năvodari. 
Și Ia alte obiective, printre care 
cele din industria amoniacului, me
talurgia zincului și a plumbului se 
pot constata evidente îmbunătățiri 
ale indicatorilor ’ economici. La fa
brica de amoniac din Tr. Măgurele, 
bunăoară, volumul specific de utilaj 
(tone de utilaj la tona de amoniac) 
va fi de 7,3 tone, față de 35 tone la 
combinatul de îngrășăminte azotoa- 
se de la P. Neamț. Randamentul de 
extracție în industria zincului creș
te în acest an, prin adoptarea celor 
mai moderne tipuri de cuptoare, la 
90 la sută față de 82 la sută cît se 
realiza la cuptoarele retortă execu
tate cu cîțiva ani în urmă. Produc
tivitatea muncii, în tone de metal 
total pe muncitor-an, se va mări de 
aproape șase ori, iar prețul de cost 
va scădea cu aproape 1 000 de lei pe 
tona de produs. Toate acestea ara
tă cît de important este ca institu
tele de proiectări să țină pasul cu 
realizările tehnicii avansate, ca so
luțiile pe care le preconizează să 
reflecte întru totul variantele cele 
mai moderne existente pe plan 
mondial în momentul întocmirii do
cumentației noilor obiective indus
triale.

Confruntarea continuă a soluțiilor 
elaborate cu nivelul de dezvoltare 
a tehnicii constituie pentru institu

tele de proiectare o cerință de pri
mă necesitate. Prin specificul ei, ac
tivitatea de proiectare presupune 
întrepătrunderea armonioasă a înde
plinirii sarcinilor curente, legate de 
scurtarea duratei de execuție a 
obiectivelor în construcție, cu elabo
rarea unor studii temeinice de fun
damentare a noi unități industriale. 
Considerăm că în desfășurarea aces
tei activități nu sînt permise „pau
ze", că institutele de proiectare nu 
au dreptul să se mulțumească cu 
ceea ce s-a realizat la un moment 
dat. Tnțelegînd acest imperativ al 
planului de investiții, colectivul nos
tru se preocupă în continuare nu 
numai de perfecționarea soluțiilor 
pentru obiectivele în construcție, ci 
și de stabilirea noilor tehnologii care 
vor fi aplicate în unitățile indus
triale de îngrășăminte cu azot și cu 
fosfor ale viitorului program de dez
voltare a economiei naționale.

In vederea realizării la termen a 
parametrilor proiectați, în practica 
institutului nostru s-a statornicit — 
ca metodă cu caracter permanent — 
colaborarea strînsă cu constructorii, 
cu șantierele uzinelor chimice în pe
rioada de execuție și îndeosebi a 
punerii în funcțiune. De comun a- 
cord cu titularii de investiții și cu 
direcțiile generale din Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei s-au 
organizat grupe specializate de asis
tență tehnică, mai ales în timpul fa
zelor avansate ale execuției lucrări
lor pe marile șantiere ale obiective
lor proiectate, printre care la Tr. 
Măgurele. Craiova, Slatina și Ora
dea. Asistență tehnică s-a acordat 
și diferiților furnizori și constructori 
de utilaje, de construcții metalice și 
detalii de lucrări, ori de cîte ori ea 
a fost necesară. Din această colabo
rare noi am avut de cîștigat, iar ex
periența acumulată o vom extinde 
larg pe toate șantierele.

Ing. Gheorghe MANOLESCU 
laureat al Premiului de Stat

(Continuare în pag. Il-a)

lari dimineață, numeroși părinți șl elevi au fost prezenți la Inmlnarea 
premiilor acordate celor mal bune formații artistice din școlile gene
rale de 8 ani, medii, profesionale șl tehnice, participante la faza pe 
Capitală a concursului cultural-artlstlc al elevilor. Iată, In fotografie, 

un grup de premianțl al concursului

Piatra Neamț azi

iN ZIARUL DE AZI

■ Ce se omite 
in pregătirea 
viitorilor profesori

■ SCRISORI
CĂTRE „SCÎNTEIA"

(pag, a II-a)

■SPORT
— Scorul nu spune prea 

mult (Cronica meciu
lui de fotbal Selec
ționata R.P.R.—S. V. 
Meiderich ).

— S-au încheiat cam
pionatele mondiale 
de tenis de masă.

— Concursul interna
țional de lupte al 
R. P. Romine.

(pag. a IlI-a)

■ Corespondențe
din Paris și Buenos 
Aires

H Imagini din viafa 
internafională

(pag. a lV-a)
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Pentru extinderea procedeelor 

tehnologice înaintate, la Uzinele 
„Progresul"-Brăila se acordă o 
mare atenție propagandei tehnice. 
Biblioteca tehnică a uzinei posedă 
peste 16 000 volume de specialita
te. Aici s-a amenajat o sală de 
lectură, unde salariații pot consul
ta diferite cărți și reviste. In 
secții și servicii există biblio
teci volante, s-au amenajat pa
nouri intitulate: „Ce e nou în 
tehnică". Conferințele tehnice lu
nare, „Orele tehnologului, proiec
tantului și metalurgului", în care 
se prezintă comunicări tehnico- 
științifice, sînt urmărite cu inte
res. La stația de radioamplificare 
a uzinei se transmit periodic emi
siunile tehnice. O altă formă de 
informare tehnică o constituie bu
letinele lunare, alcătuite din arti
cole extrase din publicațiile perio
dice.

SCRISORI CĂTRE ,S C î N T E I A" păstrate volecția de covoare tur
cești și căni de argint, precum și 
componente ale ansamblului Cetă- 
țuiei din centrul orașului.

iN VITRINELE
LIBRĂRIILOR

comandă alta nouă. Dacă ar fise
adăpostite sub un acoperiș și așe
zate în ordine, cum de altfel s-a 
propus mai de mult, s-ar preveni 
degradarea matrițelor și s-ar evita 
cheltuiala pentru 
altora noi.

confecționarea

C. FTCIU 
strungar

I. ALEXANDRESCU 
funcționar

Claie peste grămadă
După 

matrițe 
de mii de lei. Secția forjă a Uzine
lor „23 August" posedă sute de 
matrițe. Dar, (așa cum se poate 
vedea din fotografia de jos), nu 
există suficientă grijă pentru păs
trarea lor. In spatele atelierului 
forjă mică zac în mare neorîndu- 
ială aproape 600 de matrițe. De 
aceea, uneori, în loc să se caute în 
grămadă matrița de care e nevoie,

Misterioasele vagoane
Fabricii de ciment din Bicaz îi 

sînt repartizate zilnic sute de va
goane pentru încărcarea cimentu
lui ce se expediază beneficiarilor 
din diferite localități. Adeseori se 
constată însă că unele vagoane pe 
care organele C.F.R. le expediază, 
chipurile, „goale", ajung la rampa 
de încărcare 
mărfuri din cele mai felurite. 
In ziua de

asemenea

a fabricii pline cu

de ciment, dovedind o grijă deose
bită pentru apărarea avutului ob
ștesc, au asigurat integritatea va
goanelor și au ajutat la descoperi
rea destinatarilor. Personal nu pot 
să nu critic cu asprime lipsa de 
răspundere manifestată de acei 
lucrători de la calea ferată din 
vina cărora vagoane cu mărfuri, 
în loc să ajungă la destinatari, ni
meresc ca vagoane „goale" la ram
pele de încărcare ale unor stații 
din altă parte a țării. Rămîne ca 
organele Ministerului Transpor
tului și Telecomunicațiilor să sta
bilească în ce împrejurări 
produs 
a unor 
care se 
menea
portarea mărfurilor.

școlarii să se bucure de frumuse
țile naturii de pe Valea Nandrei și 
Rucăr.

I. CRUCEANA 
economist

Parc zoologic

cîte știu, valoarea unei 
ajunge pînă la cîteva zeci

un
750 075),

19 martie, de pil- 
vagon „gol" 

era plin cu ba-
dă, 
(nr.
loturi de stofă. Vagonul, care nici 
măcar nu avea toate ușile sigilate, 
fusese încărcat în portul Constan
ța și avea destinația București- 
Cotroceni. Prin ce mister a ajuns 
la Bicaz drept vagon gol ? In altul 
(nr. 270 237), se aflau 10 baloturi 
de carton cauciucat. Anterior, alte 
vagoane „goale", conțineau apara
te de radio, televizoare etc.

Țin să subliniez că muncitorii 
de la rampa de încărcare a fabricii

din 
se- 
în- 
Cel

George TOGAN 
muzeograf

s-au 
schimbările de destinație 
vagoane și să ia măsurile 
impun împotriva unor ase- 
grave neglijențe în trans-

Moroșan CELESTIN
funcționar

Pînă la vacanța...

Cu cinci ani în urmă, cîțiva lu
crători ai muzeului „V. Pîrvan" 
din Bîrlad au hotărît să înființeze 
un parc zoologic. Cu sprijinul sfa
tului popular, parcul s-a realizat. 
La început s-au adus cîteva ani
male : vulpi, bursuci, un pui de 
urs etc. Cu fiecare an parcul zoo
logic și-a mărit efectivul de „pen
sionari". Vizitatorii pot vedea aici 
urși, lupi, mistreți, jderi, castori, 
căprioare, cerbi carpatini; există 
de asemenea lei, șacali, vulpi po
lare și alte animale și păsări care 
trăiesc pe diferite continente. Anul 
trecut, parcul zoologic a fost vizi
tat de peste 35 000 persoane, cifră 
aproape egală cu cea a locuitorilor 
orașului.

cele două drumuri principale 
Dacia, s-a ridicat la începutul 
colului al XV-lea „Cetățuia", 
tărită cu mai multe turnuri,
mai înalt dintre ele, „Turnul trom- 
peților", este un turn înclinat, ves
tit pentru frumusețea sa. Două 
bastioane, semănînd cu niște 
arcuri de triumf — Poarta pietra
rilor și cea a aurarilor — consti
tuie de asemenea remarcabile 
monumente istorice. Pentru 
servarea acestor monumente 
întreprins o serie de măsuri, 
în curs de restaurare Turnul
ții pietrarilor, care va fi folosit ca 
muzeu. In Turnul porții aurarilor

Au constatat și au plecat

con- 
s-au 
Este 
por-

...școlarilor nu mai e mult. Sfa
tul popular regional Argeș a luat 
măsuri ca lucrările de amenajare 
a taberelor să fie făcute din vreme. 
In taberele de la Bughea de 
Jos, Dragoslavele și Stoenești, din 
raionul Muscel, unde își vor pe
trece vacanța peste 1 000 de elevi 
din regiune, lucrările sînt avan
sate. S-au mai construit cîte
va dormitoare, o sală de mese, o 
bucătărie. Toate sînt dotate cu 
mobilier nou. Prin lucrările de 
extindere care se fac la Vîlcea și 
Cozia, capacitatea taberelor va 
crește. Pentru copiii care 
în taberele de 
— Podgoria se 
terasă pentru ca 
ioase să se poată
Păuleasa sînt priveliști care atrag 
mulți vizitatori. S-a stabilit să 
se facă și aici amenajări pentru ca

Eliade SOLOMON 
tehnician

Restaurarea
unor monumente istorice

NIVELUL PROIECTĂRII
(Urmare din pag. I-a)

beton armat, la Uzina de alumi- 
din Slatina, pe motiv că nu 
ciment, și a cerut instalarea u- 
conducte din țevi de oțel. Costul

Atît institutul cît și constructorii 
sînt direct interesați în îmbunătă
țirea continuă a soluțiilor construc
tive, chiar dacă acestea necesită un 
efort suplimentar. Se constată însă 
uneori că organizațiile de construc
ții nu țin seama de prevederile pro
iectelor în privința folosirii mate
rialelor stabilite — și nu știm cum 
se face că prea des acestea „găsesc" 
numai soluții înlocuitoare mai scum
pe. întreprinderea șantiere con- 
strucții-montaj din Craiova, de e- 
xemplu, a respins soluția construirii 
unei conducte de aducțiune a apei, 
din 
niu 
are 
nei
soluției aplicate de întreprindere este 
însă mult mai ridicat. Prin aceasta, 
constructorul și-a creat posibilita
tea să raporteze un volum sporit de 
realizări, dar care nu reflectă e- 
fortul propriu al șantierului. Aceas
ta duce la creșterea nejustificată a 
costurilor de investiții și împiedică 
pe proiectanți să efectueze, potri
vit normelor în vigoare, controlul 
asupra valorii devizului aprobat. Pe 
unele șantiere — avem în vedere, 
bunăoară, Combinatul de îngrășă
minte chimice de la Turnu Măgu
rele — beneficiarul nu participă 
în suficientă măsură la această 
colaborare, declarîndu-se fără re
zerve de acord cu atitudinea 
conducerilor unor organizații de 
construcții în privința măririi ne
justificate a costului lucrărilor. Ne 
gîndim că și organizațiile de partid 
ale constructorilor și beneficiarilor 
ar putea să fie mai mult prezente 
în cadrul acestei colaborări. Spu
nem aceasta deoarece pe unele șan
tiere — la Combinatul chimico-me- 
talurgic din Copșa Mică, de pildă — 
nu este analizată cu suficientă ma
turitate problema respectării valo
rilor de deviz, care, după părerea

partid în ce privește 
lucrărilor în fluxul de 
și normare, întărirea 
de calitate asupra pro-

pentru obiectivele indus-

noastră, trebuie să fie strîns core
lată cu preocuparea pentru îmbu
nătățirea continuă a calității lucră
rilor.

Importantă în activitatea de pro
iectare, ca în oricare alt sector de 
producție, este planificarea judici
oasă a lucrărilor, urmărirea elabo
rării proiectelor pe baza unor gra
fice bine gîndite. Planurile anuale, 
trimestriale și lunare ale institutu
lui nostru sint dezbătute de colecti
vul de conducere, în adunările de 
partid. Sarcinile institutului, defal
cate pînă Ia nivelul atelierelor de 
specialitate, sînt analizate cu mult 
timp înainte, încît să poată fi luate 
din vreme măsurile tehnice și or
ganizatorice menite să asigure rea
lizarea proiectelor la termenele sta
bilite. îndrumarea dată de organi
zația de 
urmărirea 
proiectare 
controlului 
iectelor
triale din țară șl a celor pentru be
neficiarii externi constituie un ele
ment esențial în vederea ridicării 
nivelului activității institutului. 
Sprijin în această privință am pri
mit și din partea Comitetului raio
nal de partid 30 Decembrie din 
București, care a organizat întîlniri 
între institutele de proiectare în ce 
privește generalizarea metodelor 
eficiente de muncă, adoptarea ra
pidă a celor mai avansate soluții în 
proiectare, perfecționarea pregătirii 
inginerilor și tehnicienilor. Aceste 
întîlniri s-au dovedit fructuoase, și 
ar fi bine ca ele să fie reluate în 
cel mai scurt timp.

Experiența, rezultatele dobîndite 
și mai ales sarcinile importante care 
stau în fața noastră constituie un 
puternic îndemn de a depune mai 
departe eforturi stăruitoare pentru 
predarea la termen și ridicarea ca
lității documentațiilor tehnice ale 
noilor obiective care vor îmbogăți 
harta economică a țării.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE:

Bulandra*' 
gureanu nr.
de, dragul 
trul „C. I.

merg 
la Valea Mare 
construiește o 

și în zilele plo- 
face sport. La

Mediașul, vechea așezare de pe 
malul Tîrnavei Mari, s-a 
mult în anii din urmă, 
geamurile, obiectele de 
textilele și conservele, 
metalice de larg consum 
drumul magazinelor din 
țară sînt roadele muncii colecti
velor din întreprinderile orașului. 
Urmașii unor meșteșugari vestiți, 
organizați în bresle, lucrează azi 
la „Vitrometan", „8 Mai", „Salcon- 
serv", „Emailul roșu" și în alte în
treprinderi. Pe măsura dezvoltării 
industriei, crește și orașul. S-au 
înălțat numeroase blocuri noi.

Mediașul păstrează și remarca
bile vestigii ale trecutului. Pe lo
cul Mediașului de azi, unde pe 
vremea romanilor se încrucișau

dezvoltat 
Sticla și 
pielărie, 
bunurile 
care iau 
întreaga

ale
„Turnul Porții" din Mediaș 
din monumentele arhitectonice 

trecutului

în-s-au făcut amenajări pentru 
ființarea unei secții a muzeului 
din localitate. Cu multă grijă sînt

In noiembrie 1963, o dată cu 
darea în folosință a blocului B3 
din str. Hrisovului, cartierul Paju
ra, m-am mutat și eu într-un a- 
partament de la parter. Nu după 
multă vreme am observat că pe
reții unei camere se umezesc din 
cauza igrasiei. Adresîndu-mă ad
ministrației, am fost îndrumat că
tre constructor, care se mai afla 
pe șantier și care avea obligația 
să înlăture deficiențele, blocul 
fiind în termen de garanție. Am 
constatat însă că pentru acești 
constructori „termenul de garan
ție" e doar o simplă formulă care 
nu implică nici un fel de obliga
ție. Au venit, au stabilit că ume
zeala se datorește izolației hidro
fuge executate necorespunzător și- 
au plecat fără să la vreo măsură, 
nici pînă azi. Umezeala pereților 
s-a întins, camera devenind de 
nelocuit. Am fost nevoit să mă re- 
strîng cu familia într-o singură 
cameră, deși plătesc chirie și cotă 
de întreținere pentru un aparta
ment întreg. Intre timp au mai 
apărut și alte defecte : plafonul de 
la camera de baie e în permanen
ță ud, instalația de apă se înfundă 
mereu etc.

Nici la I.A.L. Grivița Roșie n-am 
găsit mai multă înțelegere. Tova
rășii de aici au constatat că sesi
zarea mea e întemeiată, dar nici 
ei nu prea s-au grăbit. Au stabilit 
să ia măsuri în... primăvara anului 
1965. Nu știu cît o să țină primă
vara în acest an, dar fapt este că 
I.A.L n-a început încă nici un fel 
de lucrări. Așadar, un bun al sta
tului e lăsat în continuare să se 
degradeze. Consider că Sfatul 
popular al raionului Grivița Ro
șie ar trebui să cerceteze acest 
caz.

Volumul Din istoria contempo
rană a Romîniei cuprinde studii 
consacrate unor momente de seamă 
din istoria poporului nostru în ul
timele decenii: eroicele lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor, sub con
ducerea partidului, din ianuarie-fe- 
bruarie 1933, anii de luptă contra pe
ricolului fascist, perioada luptei popo
rului împotriva dictaturii militaro-fas- 
ciste și a războiului hitler'st, insu
recția armată antifascistă «in august 
1944, desfășurarea revoluției popu
lare. Studiile sînt semnate dr,> 
Gheorghe Stoica ; acad. P. Consid 
tinescu-Iași — I. M. Oprea; Ioă 
Popescu-Puțuri; N. N. Constanti- 
nescu — Tudor Paul; Maria Covaci
— Florea Dragne; Nicolae Co- 
poiu; VI. Zahar eseu; N. Goldberger
— Gh. Zaharia; Gh. Țuțui — Al. 
Gh. Savu; Ilie Rădulesou ,• E. Hu- 
tira ; C. Grigoresou ; M. Cernea.

Năzări» POTINGA 
conducdtor auto

Ce se omite în pregătirea
viitorilor profesori

Concertele săptămânii
SALA ATENEULUI — Duminică 2 

mai, ora 111 Concert al orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George 
Enescu". Dirijează H. Selbing. Pro
gramul cuprinde: Divertisment pen
tru orchestră de coarde de Mircea 
Hoinic ; Concertul pentru pian și or
chestră nr. 2 de Chopin (solistă Bar
bara Hesse Bukowska din R. P. Po
lonă) și Serenada în Re major, op. 
11 de Brahms. Concertul ie repetă 
luni, 3 mai, la ora 20.

..... TA'ft'A' ’'etilic ''iîiii’c'fif
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Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala din Bd. Schitu Mă-

1) : Nimic nu se pier- 
meu (orele 19,30). Tea- 

___  Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Luna dezmoșteniților (orele 19,30). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Cinci schițe și Cîntăreața cheală (orele 
19,30). Institutul de artă teatrală șl cine
matografică „I. L. Caragiale- (Str. 30 
Decembrie nr. 9) : Mitică Popescu (orele 
20). Circul de stat : Aii Baba și cei 40 
de... acrobați (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Neamul Șoimă- 
reștilor — cinemascop (ambele se
rii) : Patria (Bd. Magheru nr. 12— 
14), București (Bd. 6 Martie nr. 16), 
Grivița (Calea Grivițel — podul Basarab). 
Fata in doliu : Republica (Bd. Magheru 
nr. 2), Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174). 
Cu bicicleta spre lună : Luceafărul (Bd. 
1848 nr. 6), Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 
2). Moara cu noroc : Carpați (Bd. Ma
gheru ni. 29). Logodnicele văduve : Ca
pitol (Bd. 6 Martie nr. 16), Miorița (Ca
lea Moșilor nr. 127). Joe llmonadă — 
cinemascop: Sala Palatului R. P. Romîne 
(seria de bilete 1371 — orele 19,30), Festi
val (Bd. 6 Martie nr. 14). Feroviar (Calea 
Grivițel nr. 80), Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare, colț cu str. Lizeanu). Doi băieți ca 
plinea caldă : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 
7). Unde ești acum, Maxim ? — cinema
scop : Central (Bd. 6 Martie nr. 2). Stri
gătul Corlei : Lumina (Bd. 6 Martie nr. 
12). Titanic vals : Union (Str. 13 Decem
brie nr. 5—7). Parisul vesel : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9). Pe drumurile Africii — 
Secretul diamantului — Sănătate Toco — 
Veniți cu noi : Timpuri Noi (Bd. 6 Mar
tie nr. 18). Scaramouche — cinemascop : 
piuleștl (Calea Gluleștl nr. 56), înfrăți

rea între popoare (Bd. Bucureștii Noi), 
Tomis (Calea Văcărești nr. 21), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Soții în oraș : 
Cultural (Piața I. Plntilie nr. 2), Pro
gresul (Șos. Giurgiului nr. 3), Lira (Calea 
13 Septembrie nr. 196). Spărgătorul — 
cinemascop : Dacia (Calea Grivițel nr. 
137). Animalele : Buzeștl (Str. Buzești nr. 
9—îl). O stea cade din cer — cinema
scop : Crîngași (Șos. Crîngașl nr. 42). 
Ucigașii de femei : Bucegi (Bd. 1 Mal 
nr. 57), --------- ----- - . ..
Aurora 
uscate : 
iubește,
Dudești . .. .____ _______ . ____ 7_
(Șos. Mihai Bravu nr. 221), Cotrocenl 
(Șos. Cotroceni nr. 9). Legea și forța : 
Popular (Str. Mătăsarl nr. 31), Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84). Pădurea spînzu- 
raților — cinemascop
Arta (Calea Călărași nr. 153), Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221), Pacea (Bd. Liber
tății nr. 70—72). Sărutul : Cosmos (Șos. 
Pantelimon nr. 89). Un enoriaș ciudat : 
Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 127). Gau- 
deamus igitur : Volga (Șos. I. Plntilie 
nr. 61). Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). 
Tovarășii : Rahova (Calea Rahovel nr. 
118). Regina cîntecelor : Drumul Sării 
(Str. Drumul Sării nr. 30). Un nou Ghil- 
gameș : Ferentari (Calea Ferentari 
nr. 86).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,20 — Pentru pi
onieri șl școlari : Un pitic și uria
șii numerelor. — Micuța Kasi și 
lupul cel mare. 20,00 — Arghezl pe 
meridianele lumii — de Constantin Crl- 
șan. 20,30 — Filmul artistic romînesc : 
„La patru pași de infinit". In încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Flacăra (Calea Dudești nr. 22), 
(Bd. Dimitrov nr. 118). Vieți 
Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143). Mă 
nu mă iubește : Vitan (Calea 
nr. 97). Nevasta nr. 13 : Munca 

Bravu

(ambele serii) :

In flecare an, 6—7 mii de tineri, 
absolvenți ai universităților șl ai in
stitutelor pedagogice, intră în ma
rea familie a cadrelor didactice. 
Actualul sistem de învățămînt le 
asigură o temeinică pregătire știin
țifică și de specialitate, un larg 
orizont de cultură generală, le 
dezvoltă priceperea de a transmite 
elevilor învățătura, de a le face e- 
ducația comunistă. Un loc deose
bit în timpul de studiu îl ocupă 
practica pedagogică — una dintre 
laturile fundamentale ale procesu
lui de învățămînt — în cadrul că
reia studenții își consolidează cu
noștințele dobîndite la cursuri șl 
seminarii, își formează deprinderi 
de muncă didactică necesare pro
fesiunii de pedagog.

Forurile centrale de învățămînt 
au manifestat, în ultimii ani, o gri
jă sporită pentru îmbunătățirea 
conținutului acestei practici, adop- 
tînd măsuri judicioase: elaborarea 
programei și a carnetului tip pen
tru evidența practicii pedagogice; 
extinderea ei la patru semestre în 
facultățile de matematică și filo
logie; introducerea unui seminar la 
cursurile de pedagogie, metodică 
șl psihologie la institutele pedago
gice; analiza periodică a desfășu
rării și eficienței practicii pedago
gice în consiliile științifice ș.a. Deși 
în condițiile prezentei organizări a 
practicii instituțiile de învățămînt 
superior obțin rezultate mulțumi
toare în pregătirea de specialitate 
și pedagogică a studenților, am 
convingerea că această formă de 
actfvitate universitară este încă 
susceptibilă de perfecționare, de 
ridicare la un nivel mai înalt.

După cum se știe, principalul te
ren pe care are loc practica peda
gogică a tinerilor profesori este, 
in mod firesc, școala, viitorul lor 
loc de muncă. Aici, sub îndruma
rea unor cadre didactice cu bogată 
experiență la catedră, studenții În
vață concret cum să pregătească 
și să expună o lecție, cum să or
ganizeze o oră de dirigenție sau în 
ce mod să contribuie la munca e- 
ducativă a organizațiilor U.T.M. șl 
de pionieri. Este de la sine înțeles 
că această activitate dusă nemij
locit în școală, la catedră, trebuie 
să aibă loc după ce studenții au 
parcurs cursurile, seminarfile și 
lucrările de laborator care le asi
gură cunoștințele teoretice de bază, 
necesare viitoarei lor profesiuni. 
Or, nu se întîmplă întotdeauna ast
fel. Bunăoară, cursuri ca „Fotocine- 
matografia', „Organizarea și meto
dica muncii culturale de masă’, 
„Metodica predării științelor natu
rale și agricole”, la institutele 
pedagogice nu se predau în a- 
nul II înaintea stagiilor de prac
tică, ci abia în anul III. Cursurile 
universitare de „Psihologie peda
gogică", „Pedagogie” și „Metodica 
predării disciplinei de specialita
te", deși preced etapele de prac
tică, după părerea mea, conțin 
încă prea puține elemente concre
te care să orienteze pe tînăr asu
pra obiectivelor și sarcinilor in- 
structiv-educative pe care le va 
avea ca profesor.

Nici conținutul și nici perioada 
țdnd se desfășoară diferitele forme

ale practicii pedagogice nu ml se 
par suficient de bine reglementate. 
De aceea, mă alătur acelora care 
opinează pentru elaborarea unui 
regulament de practică pedago
gică, unde să se precizeze scopul 
ei, formele și durata fiecăreia, in- 
dicîndu-se precis nu numai inter
valul 
ci și 
precis, 
tutele 
piu — 
desfășurată 
pă, să dureze timp de 4 săptă- 
mîni la începutul semestrului III, 
să conțină 12—15 lecții demonstra
tive Ja toate clasele (inclusiv 
I—IV) și neapărat o oră de diri- 
genție: Aplicarea cît mai largă a 
metodei înregistrării lecțiilor pe 
bandă de magnetofon va înlesni 
analiza mai aprofundată a conți
nutului lor, aprecierea lor mai o- 
biectivă, mai amănunțită.

După părerea mea, succesul a- 
cestei activități este determinat în 
bună măsură de asigurarea unei 
legături trainice între instituțiile 
de învățămînt superior și școlile 
fixate pentru practica studenților, 
așa-numitele școli de bază. Dato
rită unor fluctuații în sistemul în
cadrărilor, instituțiile de învăță
mînt superior sînt nevoite uneori 
ca de la an la an să selecționeze 
alte șl alte școli de bază sau să 
apeleze la noi cadre didactice pen
tru îndrumarea metodică și peda
gogică, ceea ce întrerupe continui
tatea în muncă a studenților și 
poate avea repercusiuni defavora
bile asupra pregătirii lor. Pe par
cursul anului de învățămînt, cu rare 
excepții, directorii de școli lasă în 
seama profesorilor întreaga pro
blemă a îndrumării practicii peda
gogice, nu controlează modul cum 
aceștia se pregătesc pentru lecțiile 
demonstrative, nu participă la ana
liza lecțiilor de probă ale tinerilor. 
In unele cazuri, ca urmare a 
faptului că orarele școlilor de 
bază nu sînt puse de acord cu 
cele ale facultăților, studenții 
nu au posibilitatea de a participa 
la toate formele de activitate edu
cativă ale șoolil | ore de dirigen- 
țle, ședințe și lectorate au părinții, 
adunări ale organizațiilor U.T.M. 
și de pionieri etc.

îmbunătățiri în organizarea prac
ticii pedagogice se pot aduce 
chiar și în cadrul universităților și 
institutelor pedagogice. în unele 
cazuri, sarcina de îndrumător de 
grupă de studențl, atît de impor
tantă în formarea vfltorului profe
sor, este încredințată unor cadre 
didactice tinere — asistenți, pre
paratori — oare nid n-au predat 
vreodată într-o școală de cultură 
generală, în loc ca de această ac
tivitate să răspundă cadrele cu 
cea mai bogată experiență : profe
sori, conferențiari, lectori. Personal 
sînt partizanul ideii că practica 
pedagogică trebuie să se organi
zeze pe facultăți, sub îndrumarea 
conducerilor acestora.

Pe alocuri, nici cabinetele peda
gogice, chemate să asigure unita
tea de concepție și de acțiune 
în domeniul practicii studenților, 
ftthți «exercită adevăratul lor zoi.

de timp afectat lecțiilor, 
conținutul acestora. Mal 
propun oa — pentru insti- 
pedagoglce, de exem- 

prima formă de practică, 
cu întreaga gru-

Ele nu reușesc decît sporadic să 
coordoneze activitatea îndrumăto
rilor de grupe, să antreneze pe 
profesorii școlilor de bază la o ac
tivitate metodico-științifică, să ge
neralizeze experiența pozitivă. De 
aceea, cred că Ministerul învăță- 
mîntului ar trebui să stabilească 
anumite norme mai precise de or
ganizare și funcționare a cabine
telor pedagogice, să le analizeze 
periodic activitatea, determinîndu- 
le să contribuie nu numai la îm
bogățirea experienței cadrelor di
dactice în ceea ce privește lec
țiile demonstrative și de probă, ci și 
la elaborarea unei pedagogii a 
învățămîntulul superior (metodica 
prelegerilor, a seminariilor, a lu
crărilor de laborator, a muncii 
educative în rîndul studenților etc.).

Punctele de vedere și opiniile in
serate aici sînt rodul observațiilor 
amănunțite făcute de cadrele di
dactice din colectivul institutului 
nostru. Ele nu epuizează însă în 
întregime diferitele aspecte ale a- 
cestei activități asupra cărora, 
incontestabil, se pot exprima și 
alte observații.

conf. univ. Const. MARINESCU 
prorector al Institutului pedagogic 
din Galați

STUDIOUL RADIOTELEVIZIU- 
NII — Joi, 29 aprilie, ora 19,45: 
Concert al orchestrei de studio a 
Radioteleviziunii condusă de Ludo
vic Baci. In program: două dansuri 
pentru orchestră de Theodor Ro- 
galski; „Dumbarton Oaks" de Igor 
Stravinski (primă audiție); Con
certul pentru pian și orchestră de 
Honegger (primă audiție — solist 
Gabriel Amiraș); aria lui Lohen
grin din actul III al operei cu 
același nume de Wagner și aria lui 
Florestan din actul II al operei „Fi- 
delio" de Beethoven (solist Garble 
Zobian) și Simfonia K. V. 319 de 
Mozart.

Apariția intelectualității tn viața 
societății, locul și rolul ei în diferite 
formațiuni social-economice, poziția 
intelectualității față de clasele și pă
turile sociale ale acestor formațiuni, 
schimbările petrecute ae-a lungul 
timpurilor în structura socială fi în 
aspectul politio al acestei categorii 
sociale — cu referiri cuprinzătoare 
la intelectualitatea din țara noastră — 
sînt probleme cărora le este consa
crată lucrarea Intelectualitatea 
în viața sooială de GăU Emd.

• Geometria euclidiană, geo
metrii neeuclidiene, teoria 
relativității de acad. prof. G. 
Vrănceanu și lector C. Te- 
leman;

Cum va fi vremea
Timpul 

aprilie i ____ ________
nordul țării șl în generai frumoasă 
în celelalte regiuni. Cerul va fi 
schimbător, cu înnourări mal accen
tuate în Transilvania șl nordul Mol
dovei, unde va ploua local. In rest, 
averse Izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă. Minime
le vor fl cuprinse între 3 șl 13 gra
de, Iar maximele Intre 12 șl 23 gra
de. In București : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul schimbător. Vîn
tul va sufla slab pînă la potrivit 
din vest. Temperatura ușor variabilă.

probabil pentru 27—28—29 
Vreme ușor instabilă în

• Cum rezolvăm o problemă ? 
de G. P6lya (traducere din 
limba engleză);

• Geometria distractivă de I. 
I. Perelman (traducere din 
limba rusă);

• Căile de reducere a costu
lui lucrărilor de construc- 
țil-montaj de Cornel V. Ola- 
riu; ,

• Evidența contabilă în între
prinderile industriale de I. 
Mărculescu și V. Puchiță;

• Apărarea proprietății socia
liste prin mijloace cfe drept 
civil de Constantin Oprișan.

Ia atelierul de sculpturâ in piatrâ al Fondului plastla
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Turneul internațional de lupte 
al R. P. Romine

TENIS DE MASĂ S-au încheiat
campionatele mondiale

In »ala Floreasca din Capitală 
au luat sfîrșit duminică dimineața 
întrecerile celei de-a V-a ediții a 
concursului internațional de lupte, 
la care au participat luptători din 
Anglia, R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovacă, Elveția, Finlanda, R.D. 
Germană, R.F. Germană, Grecia, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, 
Turcia, R. P. Ungară și R. P. Ro- 
mînă.

„Datorită faptului că la startul 
întrecerilor au fost prezenți nu
meroși medaliați olimpici și mon
diali — ne-a declarat J. Herbert 
(Anglia), membru în biroul 
F.I.L.A. — concursul internațional 
de la București poate fi conside
rat ca o adevărată repetiție a 
campionatelor mondiale din a- 
cest an. Laureații de aici pot 
pleoa cu aspirații îndreptățite 
pentru locurile fruntașe la apro
piatele campionate mondiale de 
la Tampere (clasice) șl Man
chester (libere)*.

Iată primii clasați In ordinea 
categoriilor : Lupte clasice t 52 
kg — Gh. Stoiciu (Romînia); 
57 kg — M. Cristea (Romînia); 63 
kg. — I. Cernea (Romînia); 70 kg. 
P. Galaotopoulos (Grecia); 78 kg.
— S. Horvath (Iugoslavia); 87 kg.
— B. Mackiewicz (Polonia); 97 kg.
— N. Martinescu (Romînia). Lupte 
libere : 52 kg. — Gh. Tăpălagă 
(Romînia); 57 kg. — N. Cristea 
(Romînia); 63 kg. — S. Kolev 
(Bulgaria); 70 kg. — P. Poale- 
lungl (Romînia); 87 kg. — Zingg 
Robert (Elveția); peste 97 kg. — 
St. Stîngu (Romînia).

Din colțul tribunei

Preludiu la „mondiale"
Este reconfortant să urmă

rești o competiție ca aceea des
fășurată la sfîrșitul săptămînii 
trecute în sala Floreasca. A cin- 
cea ediție a concursului interna
țional de lupte libere și greco- 
romane — un adevărat preludiu 
la „mondialele" din vară — 
a reunit la start sportivi de 
frunte din 13 țări europene. De-a 
lungul celor trei zile de întreceri, 
participanții au furnizat nume
roase dispute de un bun nivel 
tehnic, presărate cu faze specta
culoase, cu acțiuni îndrăznețe. 
Publicul bucureștean își va a- 
minti multă vreme confruntările 
pasionante dintre Marmara și 
Jelev, Civelek și Poalelungi, 
Bachmann și Boia (lupte libere), 
dintre Korak și Kiel, Turturea 
și Stoiciu, Cernea și Alpaslan 
(greco-romane). Doi luptători au 
dominat cu autoritate categoriile 
respective ; ambii, medaliați o- 
limpici și — printr-o coinciden
ță — ambii la 63 kg. Numai că 
bulgarul Stancio Kolev practică 
luptele libere, în timp ce romî- 
nul Ion Cernea este, precum se 
știe, un protagonist recunoscut la 
greco-romane. Kolev și-a învins 
prin tuș toți adversarii, cu ex
cepția englezului Aspen, a cărui 
tenacitate merită să fie sublinia
tă. La rîndul său Ion Cernea, 
participînd pentru prima oară la 
o categorie superioară (de obicei 
el luptă la 57 kg) în cadrul unui 
mare concurs, a reușit perfor
manța foarte rară de a-și adju
deca locul I fără nici un punct

Ieri la lupte libere

penalizare! Victorii îndelung a- 
plaudate au obținut și alți repre
zentanți ai culorilor noastre: 
Tăpălagă, N. Cristea, Poalelungi 
și Stîngu — la libere, Stoiciu, M. 
Cristea și Martinescu, la greco- 
romane — care au urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
de premiere.

N-au lipsit nici surprizele — 
unele apreciabile. La categoria 
70, medaliatul olimpic Martino- 
vic (Iugoslavia) a fost făcut tuș 
de Galactopoulos (Grecia), pose
sor al unui palmares mai modest, 
dar animat de o excepțională pu
tere de luptă. Tot la stilul clasic, 
categoria 87 kg, tînărul sportiv 
polonez Mackiewicz s-a clasat pe 
locul I, înaintea unor contracan- 
didați cu cărți de vizită impre
sionante, ca iugoslavul Cucik, 
bulgarul Krumov și, mai ales, ro- 
mînul Gh. Popovici. De astă dată, 
compatriotul nostru s-a prezentat 
departe de cea mai bună formă 
a sa, trebuind să se mulțumeas
că, după un epilog la cîntar, cu 
locul III. Nesatisfăcător, de ase
menea, rezultatul lui Pruncise 
Boia, învins detașat la puncte în 
disputa decisivă cu elvețianul 
Robert Zingg.

Un calcul sumar ne arată că 
luptătorii romîni au obținut cu 
acest prilej mai multe locuri I și 
II decît la oricare dintre edițiile 
precedente, ceea ce ni se pare cu 
atît mai îmbucurător cu cit. am 
aliniat loturi remaniate, cu nu
meroase elemente tinere, pe cale 
de afirmare.

Dan DEȘLIU

LJUBLJANA 25 (Agerpres). — 
Cea de a 28-a ediție a campionate
lor mondiale de tenis de masă s-a 
încheiat aseară cu un succes net al 
reprezentanților R. P. Chineze, care 
au cîștigat 5 din cele 7 titluri puse 
în joc. învingători în competițiile 
pe echipe (pentru cupele „Corbillon" 
și „Swaythling"), sportivii chinezi 
și-au adjudecat trei probe indivi
duale, în timp ce japonezii au cîști
gat două, cu una mai puțin decît 
la campionatele precedente de la 
Praga. Pentru a treia oară consecu
tiv, chinezul Ciuan Ce-tun — un „a- 
crobat al micii rachete", cum l-au 
denumit corespondenții de presă 
prezenți la Ljubljana — a cucerit 
titlul de campion al lumii la simplu, 
învingînd cu 3—2 în finală pe com
patriotul său Li Fu-iun, care-1 fu
sese adversar și la edițiile de la Pe
kin și Praga.

O dispută pasionantă a prilejuit 
finala probei de simplu femei, între

FOTBAL

Scorul nu spune prea mult
Maestrul emerit al sportului Iosif Pecsovschi 
despre meciul de ieri al selecționatei noastre

Selecționata de fotbal a țării noastre a susținut ieri după-amiază 
un ultim meci de verificare înaintea partidei de la 2 mai cu Turcia, din 
cadrul preliminariilor campionatului mondial. Parteneră de joc a fost 
echipa vest-germană S.V. Meiderich. La sfîrșitul meciului tabela de mar
caj indica scorul de 5—1 pentru fotbaliștii romîni. Primul gol l-au în
scris oaspeții în minutul 10. Echipa noastră a marcat apoi de cinci ori : 
Ionescu (min. 36 și 40), Georgescu (min. 45), Mateianu (min. 48), Năstu- 
rescu (min. 56).

In legătură cu acest meci, Iosif Pecsovschi, prezent pe banca obser
vatorilor federali, ne-a răspuns la cîteva întrebări :

Cum apreciați jocul echipei 
noastre și al oaspeților ?

Cînd în fotbal se cîștigă cu 5—1, 
comentariile par de prisos ; victoria 
fiind netă, învingătorii merită doar 
laude. Nu e cazul însă să procedăm 
astfel după meciul de azi al selecțio
natei noastre. In acest joc de antre
nament, de verificare mai bine zis, 
specialiștii, publicul au vrut să vadă 
cum se comportă selecționabilli îna
intea debutului lor în preliminariile 
campionatului mondial. Dacă obser
văm bine, cele cinci goluri ale echi
pei noastre au fost însorise în două 
perioade distincte : în ultimul sfert 
de oră al primei reprize și la înce
putul reprizei secunde (în vreo zece 
minute). Consider că, într-adevăr, 
în aceste momente ale meciului e- 
chipa noastră a jucat mai bine, a- 
tacul și-a organizat acțiunile. Io
nescu a stat acolo unde-i este locul 
— vîrf de atac, cît mai aproape de 
careul advers. După părerea mea, în 
restul timpului jocul selecționatei 
a fost static, confuz, cu acțiuni spo
radice, individuale mai ales. Să 
admitem că jocul crispat de la în
ceput s-a datorat unei anumite e- 
motivități : adversarul venea la 
București după o recentă victorie 
(cu 3—2) asupra naționalei Spaniei, 
la Sevilla. A surprins însă ritmul 
lent, nehotărîrea, plictiseala chiar cu 
care s-a jucat în aproape toată re
priza secundă. La 5—1, S.V. Meide
rich a renunțat într-adevăr să se 
mai „bată". Dar nu știu de ce, tocmai 
în asemenea condiții, cînd erau stă- 
pîni complet pe situație, selecționa- 
bilil au acționat dezordonat, făcînd 
greșeli în atac ca și în apărare.

In concluzie, cred că verificarea

Rezultate în categoria B
Seria I: Chimia Făgăraș—Știința 

Galați 3—1 ; Flacăra Moreni—C.F.R. 
Pașcani 3—0; Știința București—Po
iana Cîmpina 1—1 ; Siderurgistul 
Galați—Dinamo Bacău 1—1 ; Con
structorul Brăila—C.F.R. Roșiori 
2—2 ; Unirea Rm. Vîlcea—Tractorul 
Brașov 2—1 ; Metalul Tîrgoviște— 
Metalul București 2—0. După 19 e- 
tape, în clasament conduce Siderur
gistul Galați (24 puncte).

Seria a H-a: Știința Timișoara— 

japoneza Naoko Fukazu și Lin Hui- 
cin (R. P. Chineză). După ce a condus 
cu 2—0 la seturi, Fukazu s-a văzut 
egalată și numai precizia loviturilor 
sale de „drive" i-a ajutat să smulgă 
victoria, păstrînd pentru Japonia a- 
cest titlu cîștigat cu 2 ani în urmă 
de Matsuzaki. Sportivele chineze 
s-au revanșat la dublu, cîștigînd cu 
3—2. dar cu destule emoții. Palpi
tantă ca evoluție a scorului — ulti
ma finală, cea de dublu mixt. Pe
rechea chineză a condus cu 2—1 la 
seturi, dar japonezii au avut o sur
prinzătoare revenire și au cîștigat 
relativ ușor ultimele două seturi.

Campionatele mondiale de la Lju
bljana au arătat un mare decalaj 
între stiluri de joc și sisteme de an
trenament. Pentru prima oară nici 
un sportiv european n-a reușit să 
se califice într-o finală la cele 7 
probe ; vest-germanul Eberhard 
Schoeler a fost singurul jucător 
„scăpat" în semifinale, iar Maria 

potențialului echipei probabile pen
tru meciul cu Turcia nu s-a putut 
face în mod corespunzător. Formația 
vest-germană și-a menajat în gene
ral forțele ; de altfel, jocul ei (teh
nic, lent) nu prea seamănă cu stilul 
fotbaliștilor turci — cunoscuți pen
tru viteza și forța lor. Verificarea n-a 
fost concludentă și pentru că selec- 
ționabilii nu s-au străduit să joace 
mai atent,"’cu mai multă dîrzenie și 
convingere, să folosească acest pri
lej pentru rodarea fiecărui compar
timent, a întregii echipe.

Al treilea gol. Autor: Georgescu 
(primul din dreapta)

Sătmăreana 2—0 ; C.S.M. Reșița— 
Minerul Lupeni 3—0 ; Clujeana—In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii 2—0 ; 
Jiul Petrila—A. S. Cugir 2—0 ; Va
gonul Arad—C.F.R. Timișoara 3—2 ; 
C.S.M. Sibiu—Recolta Cărei 3—0 ; 
Gaz metan Mediaș—A.S.A. Tg. Mu
reș 1—0. Pe primul loc în clasa
ment se află acum Știința Timișoara 
(24 puncte), la egalitate cu fosta li
deră, Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii.

Alexandru singura jucătoare califi
cată în sferturi la individual. Sti
lul ofensiv, folosirea rachetelor cu 
burete, abilitatea și dinamismul în 
joc și-au dovedit eficacitatea mai 
mult decît la campionatele anteri
oare.

Iată acum rezultatele finalelor de 
duminică seara : simplu bărbați : 
Ciuan Ce-tun (R. P. Chineză) — LI 
Fu-iun (R. P. Chineză) 3—2 ; sim
plu femei: Naoko Fukazu (Japo
nia) — Lin Hui-cin (R. P. Chineză) 
3—2 ; dublu femei: Lin Hui-cin, 
Cen Min-cin (R. P. Chineză) — Seki, 
Yamanaka (Japonia) 3—2 ; dublu 
bărbați: Ciuan ce-tun, Su In-sen 
(R. P. Chineză — Cian Sieh-lin, Van 
Cih-lin (R. P. Chineză) 3—0 ; dublu 
mixt: Kimura, Seki (Japonia) — 
Cian Sieh-lin, Lian Hui-cin (R. P. 
Chineză) 3—2.

Viitoarele campionate mondiale se 
vor desfășura în anul 1967 la Mel
bourne (Australia).

Ce ne puteți spune despre ju
cători ?

Mi-a plăcut Mateianu. Este într-o 
formă foarte bună. Ionescu a con
stituit un pericol pentru adversar 
doar cînd a înțeles să renunțe la 
driblingurile prelungi și să joace cît 
mai avansat. Echipa a fost lipsită de 
o extremă stîngă valoroasă. Crăini- 
ceanu și, în ultimele minute, Co- 
dreanu au greșit pase, s-au lipit 
parcă de tușă. Dintre apărători con
sider că Dan nu se află în plenitu
dinea forțelor lui; a greșit multe 
pase, a intervenit nesigur, n-a co
laborat bine cu ceilalți coechipieri.

Care ar putea fi, după dv., e- 
chipa pentru meciul de la 2 
mai ?

Haidu — Popa, Hălmăgeanu, So
lomon, Greavu — Ghergheli, Geor
gescu — Năsturescu (deși l-aș fi pre
ferat pe Pîrcălab, dacă era în forma 
lui bună), Mateianu, Ion Ionescu, 
Codreanu.

D E P
• Califioat în semifinalele turneului 

internațional de tenis de la Neapole, 
campionul romîn Ion Tiriac a fost 
eliminat de australianul Mulligan cu 
3—6, 6—1, 6—4. în schimb, la dublu 
mixt, făcînd pereche cu australiana 
Madonna Schacht, jucătorul nostru a 
intrat în finala probei. Cuplul 
Schacht, Tiriac a învins în sferturi cu 
6—4, 6—0 perechea Maria Leyer (Aus
tria), Ivo Pimental (Venezuela), iar în 
semifinale a dispus cu 8—6, 6—4 de 
Francesca Gordigliani (Italia) și Jean 
Claude Barclay (Franța).

în finala probei de simplu, Mulli
gan va întîlni pe Nicolo Pietrangeli 
care l-a eliminat cu 7—5, 5—7, 6—4 pe 
Giuseppe Merlo.

ROMÎNIA A CÎȘTIGAT 
.CUPA ȚARILOR LATINE" 
LA TIR

Ieri, Ia Monte Carlo, în ultima zl 
a competiției de tir „Cupa țărilor 
latine*, trăgătorii romîni și-au adju
decat încă o victorie. In proba de 
armă liberă, poziția culcat 60 de 
focuri, T. Ciulu a ocupat primul loc 
cu 591 de puncte. Proba de pistol 
viteză a revenit sportivului spaniol 
V. Garcia, cu 554 de puncte.

Clasamentul final pe națiuni : Ro
mînia 8 480 p. ; Italia 8 437 p. ; Spa
nia 8 317 p. ; Grecia, Franța, Mona
co, Belgia, Portugalia.

Bratislava

Portugalia — 
Cehoslovacia 1-0

PRAGA 25 (Agerpres). — La Bra
tislava, pe un teren desfundat din 
cauza ploii oare a căzut și în timpul 
meciului, s-a desfășurat duminică 
întîlnirea R.S. Cehoslovacă—Portu
galia din preliminariile campionatu
lui mondial de fotbal.

Contrar unor pronosticuri, victo
ria a revenit fotbaliștilor portu
ghezi cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
punctul marcat de Eusebio (minutul 
20). De remarcat că din minutul trei 
al partidei, echipa Portugaliei a ju
cat în zece oameni, întrucît mijlo
cașul Mendez, accidentat, a părăsit 
terenul. Returul va avea loc la Li
sabona la 31 octombrie.

In clasamentul acestei grupe, din 
care mai fac parte echipele R. P. 
Române și Turciei, conduce Portu
galia cu 6 puncte din trei partide. 
Următorul meci al reprezentativei 
Portugaliei va fi la 13 iunie la Li
sabona cu selecționata R. P. Ro- 
mîne.

Tele-noutați
Telespectatorii au apreciat ieri 

formula de prezentare a emi
siunii sportive. Obișnuitei trans
misii de pe stadionul „23 August" 
i s-a adăugat transmiterea 
de la Bratislava a reprizei a 
doua a partidei de fotbal Ceho
slovacia—Portugalia (din păcate, 
latura tehnică n-a fost la înăl
țime din pricina ploii care a că
zut la Bratislava). In pauzele din
tre reprize și meciuri, au putut 
fi urmărite momente muzical- 
distractive.

ESTE HOT
• Turneul internațional de fotbal 

U.E.F.A., rezervat echipelor de juni
ori, a fost cîștigat la actuala ediție de 
selecționata R. D. Germane care a în- 
vinB în finală cu 3—2 (0—0) reprezen
tativa Angliei. Meciul s-a disputat la 
Essen, în prezența a 23 000 de specta
tori. De menționat că fotbaliștii en
glezi au ratat o lovitură de la 11 me
tri în prima repriză. La Diisseldorf, 
în jocul pentru locurile 3—4, echipa 
R. S. Cehoslovace a întrecut cu 4—1 
(3—1) formația Italiei.

• Meciul de șah Gheller—Smîslov 
(pentru sferturile de finală ale cam
pionatului mondial) a continuat cu 
disputarea partidei a 5-a. Gheller a 
detinut în mod constant inițiativa, o-

Campionatul feminin 
de handbal

ETAPELE TREC 
CARENȚELE 
RÂMÎN

La reluarea campionatului ‘femi
nin de handbal, cu patru săptămîni 
în urmă, evoluția slabă a echipelor 
divizionare putea fi explicată, într-o 
anumită măsură, prin trecerea dln- 
tr-odată de la activitatea de sală la 
cea în aer liber. Etapele următoare 
au arătat însă că în realitate este 
vorba de o pregătire fizică șl tehni
că deficitară. E drept că o serie de 
formații care nu s-au prea „văzut* 
în toamnă (Știința Timișoara, C.S.M. 
Sibiu, Mureșul Tg. Mureș, Ș.M. 4 Ti
mișoara) s-au prezentat în acest se
zon schimbate în bine, lăcînd ca 
lupta pentru primele locuri în clasa
ment să fie mai interesantă ; ne
mulțumește, însă, comportarea unor 
formații fruntașe ca Știința și Rapid 
București, ale căror jucătoare alcă
tuiesc, în linii mari, osatura lotului 
nostru reprezentativ. Știința Bucu
rești, de pildă (pregătită de antre
norul emerit Constantin Popescu), 
este departe de forma bună manifes
tată în prima parte a campionatu
lui ; în cele patru etape de pînă a- 
cum, studentele bucureștene au 
două înfrângeri (4—5 cu Confec
ția și 2—8 cu Știința Timișoara), o 
singură victorie (6—3 cu Tractorul 
Brașov) și un rezultat de egalitate 
(4—4 cu Rapid). Meciul Știința Bucu
rești — Rapid București, disputat 
sîmbătă pe stadionul Tineretului din 
Capitală, a scos din nou în eviden
ță lipsa de pregătire a celor două 
echipe. Știința a imprimat jocului o 
notă mai dinamică doar în prima re
priză, pe care a încheiat-o în avan
taj (4—2), dar în continuare n-a mal 
avut resurse, permițînd rapidistelor 
să egaleze. In general, jocul a fost 
de slab nivel tehnic, predominînd 
acțiunile statice șl obstrucțiile. Ab
sența contraatacurilor rapide (spec
taculoase și în același timp eficace) 
se explică pe de o parte prin utili
zarea îndelungată a unor jucătoare 
mai vîrstnice, iar pe de altă parte 
prin gama sărăcăcioasă a procede
elor în atac. De altfel, aceste caren
țe se manifestă, mai mult sau mai 
puțin, și la alte echipe fruntașe, fapt 
care diminuează din frumusețea jo- 
cuiul. Trebuie arătat, de asemenea, 
că o serie de elemente tinere, de la 
care se așteaptă mai mult, se 
comportă inegal, cu mari fluctuații.

Este adevărat că pînă la campio
natele mondiale (în R. F. Germană, 
luna noiembrie) mai este o bucată 
bună de timp, iar — după spusele 
unora dintre antrenori — jucătoarele 
mai au destulă vreme pentru a-și 
pune la punct pregătirea. Dar este 
oare îndeajuns să mizăm doar pe 
revenirea în formă a maestrelor e- 
merite ? Spunem acest lucru pentru 
că echipele fruntașe (ne referim în 
special la jucătoarele tinere) se pre
zintă cu serioase lipsuri de instruire, 
mulțumindu-se „să lupte cu elan* 
pentru punctele din clasament.

Rezultatele etapei de Ier!: femi
nin : Știința Cluj—Știința Timișoara 
7—17; Știința București — Rapid 
București 4—4 ; Ș.S.E. Ploiești—Mu
reșul Tg. Mureș 6—31 ; C.S.M. Sibiu—- 
Șc. Medie nr. 4 Timișoara 7—10 ; 
Confecția București—Tractorul Bra
șov 10—9; masculin : Voința Sighi
șoara—Știința Timișoara 12—14; 
Știința Galați—Dinamo București 
10—15; Dinamo Brașov—Dinamo Ba
cău 23—13; Știința Tg. Mureș—Știin
ța Petroșeni 18—11; Steaua—Tracto
rul Brașov 20—18.

ARE
bligîndu-și adversarul să cedeze la 
mutarea 31. Scorul este acum de 4—1 
pentru Gheller. Lui îi mai trebuie 
doar 1,5 p. în următoarele 5 partide 
pentru a se califica în semifinale.

• Pe stadionul Prater din Vlena, e- 
chipele Austriei și R. D. Germane 
s-au întîlnit în primul meci al grupei 
a Vl-a a preliminariilor campionatu
lui mondial de fotbal. Partida s-a ter
minat nedecis : 1—1 (0—0).

• Selecționata feminină de baschet 
a S.U.A. și-a început turneul în Euro
pa, jucînd la Moscova cu reprezenta
tiva U.R.S.S. Partida s-a terminat cu 
scorul de 64—39 (26—14) în favoarea 
sportivelor sovietice.

Finalele crosului
„Să întîmpinăm

Stadionul „Voința* din Capitală a 
găzduit duminică dimineața o fru
moasă manifestație sportivă. Peste 
200 de tineri și tinere reprezentînd 
numeroase asociații și cluburi spor
tive bucureștene și-au dat întîlnire 
la întrecerile finale ale tradiționalei 
competiții de primăvară, crosul „Să 
întîmpinăm 1 Mai*. Erau cei mai

PRONOSPORT
Concursul nr. 17 din 25 aprilie

Selecționata div.—Meiderich 1
Cehoslovacia—Portugalia 2
Austria—R. D. Germană x
Metalul Tîrg.—Metalul Buc. 1
Unirea Rm. Vîlcea—Tractorul 1
C.S.M. Reșița—Minerul Lupeni 1
Clujeana—Ind. Sîrmei 1
Gaz metan—A.S.A. Tg. Mureș 1
Milan—Juventus 1
Sampdoria—Internazlonale 2
Mantova-Catania 1
Foggia—Bologna x

1 Mai“
buni concurenți, selecționați dintre 
miile de tineri care, în urmă cu pa
tru săptămîni, au luat startul în pri
ma etapă.

întrecerile finale au prilejuit dis
pute dîrze, pasionante, evidențiind o 
serie de elemente tinere cu calități 
deosebite pentru probele de semi- 
fond. In probele rezervate juniorilor 
victoria a revenit elevei Constanța 
Bogdan (raionul 23 August), iar la 
băieți lui M. Nicolae (Constructorul). 
La senioare titlul de campioană a 
fost cîștigat de Lucia Albulescu 
(clubul sportiv „Olimpia*), iar la se
niori de Nicolae Gagiu, (Dinamo).

Participantele Ia proba 
Junioarelor se apropie 

de linia de sosire

ACTUALITATEA PE SCURT
MECI INTERNAȚIONAL

DE FOTBAL LA CLUJ
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Dumi

nică dimineața, pe terenul din parcul 
orașului a avut loc meciul internațio
nal de fotbal Știința Cluj—Spartak 
Trnava (Cehoslovacia). Întîlnirea s-a în
cheiat cu rezultatul de 2—1 pentru e- 
chipa clujană. Deși meciul nu s-a ridi
cat la un nivel tehnic superior, el a 
plăcut totuși datorită unor faze intere
sante la ambele porfi.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL

REPUBLICAN DE MOTOCROS
în orașul Pitești s-a desfășurat ieri 

prima etapă a campionatului republi
can de motocros. lată rezultatele în or
dinea categoriilor : 250 cmc ; 1. Miha: 
Dănescu (Steaua), 2, Alexandru Șuier 
(Steaua), 3. Cristian Dovif (Metalul) ; 
500 cmc: 1. Ion Gheorghe (Steaua),
2. Otfo Ștefani (Steagul roșu Brașov),
3. Vasile Szabo (Dinamo).

„CUPA PRIMĂVERII"

LA CICLISM
Duminică dimineața pe șoseaua 

București-Giurgiu s-a desfășurat cursa 
ciclistă dotată cu „Cupa primăverii". 
Sprintul final, disputat între nouă con
curenți, a fost cîștigat de Gh. Bădără 
(Dinamo București) cronometrat pe dis
tanța de 105 km în 2h 26'03”. El a fost 
urmat de N. Ciumeti (Dinamo Bucu
rești) 2h 26’04”, V. Burlacu (Steaua). 
Gh. Suciu (Torpedo Brașov) și Gh. Dră- 
ghicioiu, același timp cu N. Ciumeti.

LA RUGBI...
Prin victoriile realizate in etapa de 

ieri, formațiile Dinamo București, Steaua 
și Grivița Roșie continuă să ocupe, în 
această ordine, primele locuri ale cla
samentului, la diferență de un punct una 
față de alta. Scorul etapei a fost în
registrat în meciul Grivița roșie-Farul 
Constanța, cîștigat de prima echipă cu 
35—9 (18—3). O victorie prețioasă a 
obținut C.S.M.S. lași, care a întrecut la

București cu 3—0 pe Gloria. Alte re
zultate : Dinamo—Știința Cluj 32—3 
(9—0), Știința Timișoara—Progresul 
București 6—3 (3—0), Știința Pe
troșeni—Steaua 3—8 (3—3), Rulmen
tul Bîrlad—Constructorul București 
6—0.

...Șl LA VOLEI
Masculin : Steaua—Știința Galați 

3—0, Farul Constanța—Dinamo Bucu
rești 0—3, C.S.M.S. lași—Progresul 
București 0—3, Petrolul Ploiești—Mi
nerul Baia Mare 3—0, Știința Timișoa
ra—Dinamo Bihor 3—0 ; Feminin : Ști
ința Cluj—Farul Constanța 3—1, Meta
lul București—Progresul București 3—2, 
C.S.M. Cluj—Rapid București 0—3.

Pagină realizată de
Ion DUMITRIU
Constantin ANI
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UE PESTE HOTARE
LOVITURĂ DE STAT 
ÎN REPUBLICA 
DOMINICANĂ
• Ciocniri violente între 

trupele guvernamen
tale și rebeli

e Știri contradictorii 
despre situația 
din țară

SANTO DOMINGO 25 (Agerpres). 
— Sîmbătă a avut loc o încercare 
de lovitură de stat împotriva guver
nului dominican condus de Donald 
Cabral. Agenția Reuter relatează că 
guvernul a arestat trei ofițeri su
periori și peste 300 de persoane ci
vile. In cursul demonstrațiilor anti
guvernamentale de sîmbătă au avut 
loc ciocniri violente între poliție și 
manifestanți. Un mare număr de 
persoane au fost rănite, iar trei au 
fost ucise. In fața Palatului Național 
din Santo Domingo au fost postate 
tancuri. Potrivit agenției Associa
ted Press, guvernul condus de Do
nald Cabrai controlează în prezent 
majoritatea posturilor cheie din ca
pitală.

în legătură cu lovitura de stat or
ganizată în Republica Dominicană, a- 
gențiile de presă transmit că aceas
ta a fost pusă la cale de un grup 
de militari. Rebelii militari au res
pins duminică ultimatumul guvernu
lui și au cerut populației să iasă pe 
străzi și să sărbătorească victoria. 
Agenția Associated Press transmite 
că în tot cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică, pe străzile orașului 
Santo Domingo au patrulat grupuri 
de tineri scandînd lozinci în spriji
nul reîntoarcerii fostului președinte 
Juan Bosch, răsturnat printr-o lovi
tură militară în septembrie 1963. Gu
vernul triumviratului condus de Do
nald Cabrai a cerut în ultimatumul 
dat rebelilor ca pînă duminică la ora 
10 (G.M.T.) să depună armele re- 
nunțînd la încercarea lor, altfel va 
fi inevitabilă o ciocnire cu forțele 
armate guvernamentale. Postul de 
radio deținut de rebeli a calificat 
ultimatumul guvernului drept „ri
dicol". Deși guvernul Cabrai a a- 
nunțat că în prezent controlează 
posturile cheie din capitală, rebelii 
pretind că au obținut victoria.

In urma incidentelor de sîmbătă, 
guvernul a anunțat numirea gene
ralului Elias Wessin în funcția de 
șef al statului major, post vacant de 
cîțiv’a ani de zile. In același timp 
s-a anunțat că a fost schimbat șe
ful poliției din Santo Domingo.

Ultimele știri sosite arată că pos
tul de radio din capitala republicii 
a încetat să mai transmită știri, iar 
două unități militare, „16 August" și 
„27 Februarie", care sprijină pe re
beli, aflate la circa 25 km de Santo 
Domingo sînt încă încercuite de 
trupe credincioase actualului gu
vern.

★
Potrivit unei știri sosite la închi

derea ediției, forțele militare ale 
rebelilor care au organizat lovitura 
de stat din Republica Dominicană 
au anunțat la postul de radio din 
capitala republicii că au izbutit să 
răstoarne guvernul și că intențio
nează să aducă în fruntea statului 
pe fostul președinte Juan Bosch.

întrevederile ministrului
afacerilor externe al R.P. Romîne la Cairo

CAIRO 25 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : In 
cadrul vizitei de bunăvoință pe care 
o întreprinde în Republica Arabă 
Unită, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne, 
a avut duminică dimineața o între
vedere cu Mahmud Fawzi, vicepre
ședinte al guvernului, însărcinat cu

problemele externe. Apoi Corneliu 
Mănescu s-a întîlnit cu Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor externe al 
R.A.U. La întrevederi a asistat și 
Mircea Nicolaescu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Cairo.

în cursul serii Mahmud Riad a o- 
ferit un dineu în cinstea oaspetelui 
romîn.

SĂ ÎNCETEZE AGRESIUNEA S.U.A. IN VIETNAM!

Ședința extraordinară a Prezidiului Consiliului
Mondial al Păcii

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 
Sîmbătă seara și duminică diminea
ța la ședința extraordinară a Prezi
diului Consiliului Mondial al Păcii 
au fost discutate situația din Asia 
de sud-est și agresiunea americană 
împotriva poporului vietnamez.

Prezidiul a ascultat mesajul pri
mit din partea profesorului John 
Bernal, președintele executiv al 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii. Intîlnirea noastră, scrie John 
Bernal, este menită să ajute po
porul Vietnamului în lupta lui cura
joasă împotriva forțelor armate ale 
S.U.A. și a trupelor sud-vietnameze

agresoare. Este de datoria noastră să 
preîntîmpinăm transformarea lupte
lor din Vietnam într-un război mon
dial nuclear. Este necesar să ținem 
minte că, puternici și uniți, trebuie 
să oprim agresiunea împotriva po
porului vietnamez, să obținem re
tragerea trupelor americane din 
Vietnam, îndeplinirea întocmai a 
acordurilor de la Geneva din 1954.

La ședință au fost abordate, de a- 
semenea, problema lichidării colo
nialismului, precum și problema or
ganizării unui congres mondial pen
tru pace la Helsinki în acest an.

Noi bombardamente împotriva 
R. D. Vietnam

HANOI 25 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția vietnameză de 
informații V.N.A., în noaptea de 24 
spre 25 aprilie și în ziua de 25 apri
lie, avioane și nave de război ameri
cane și sud-vietnameze au atacat de 
cinci ori teritoriul R. D. Vietnam, 
precum și insula Con Co, situată în 
apele teritoriale nord-vietnameze, 
bombardînd populația civilă. Armata 
populară vietnameză a doborît trei 
avioane americane și a avariat al

tele. Misiunea de legătură a înaltu
lui comandament ai Armatei popu
lare vietnameze a adresat Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control un mesaj în care protestează 
energic împotriva noilor atacuri și 
cere ca Statele Unite și autoritățile 
sud-vietnameze să pună capăt tutu
ror actelor de agresiune împotriva 
R.D. Vietnam, să respecte și să a- 
t>lice întocmai acordurile de la Ge
neva, din 1954, cu privire la Vietnam.

Plenara
C.C. al P.C. Italian

ROMA — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite : Vi
neri s-au încheiat la Roma lucrările 
plenarei Comitetului Central și 
Comisiei centrale de control ale Parti
dului Comunist Italian. Pe ordinea 
de zi a plenarei, care a durat trei 
zile, a figurat raportul prezentat de 
Luigi Longo, secretar general al 
P.C.I., despre „Lupta pentru o nouă 
majoritate în condițiile create de 
criza centrului-stînga și de dificul
tățile economice".

După ce s-a referit la o serie de 
probleme interne, politice și econo
mice, Luigi Longo s-a oprit asupra 
situației din Vietnam. El a arătat 
că „agresiunea americană în Viet
nam se extinde și se agravează pe 
zi ce trece, urmînd linia așa-zisei 
escaladări". El a subliniat că, dată 
fiind această situație, opinia publi
că italiană a privit cu îngrijorare 
vizita oficială în Statele Unite a 
primului ministru, Aldo Moro, și a 
ministrului afacerilor externe, A- 
mintore Fanfani, „datorită consecin
țelor pe care le poate avea aceasta 
și datorită experiențelor amare din 
trecut".

în continuare, Luigi Longo a a- 
rătat că agresiunea americană are 
urmări imediate, prin tensiunea pe 
care o provoacă. „De aici se naște 
necesitatea de a lărgi și întări soli
daritatea poporului italian cu lupta 
de eliberare națională a poporului 
vietnamez. Delegația partidului nos
tru, condusă de tovarășul Pajetta, 
care pleacă în Vietnam, se duce a- 
colo și cu acest scop".

Comitetul Central a aprobat o re
zoluție în care se afirmă necesita
tea „unei orientări politice care să 
se opună cu hotărîre liniei grupu
rilor monopoliste și să impună re
formele necesare pentru o dezvol
tare democratică și socialistă". „Șă 
se folosească toate posibilitățile în 
vederea unei unități de acțiune, să 
se promoveze și să se stimuleze un 
proces de unificare a forțelor so
cialiste".

In încheierea rezoluției se amin
tește că P.C.I. a dat mandat dele
gației de partid care va vizita R. D. 
Vietnam „să exprime solidaritatea 
comuniștilor și oamenilor muncii 
italieni și să examineze cu tovarășii 
vietnamezi formele precise și con
crete prin care se va putea ma
nifesta aceasta în viitorul apro
piat".

IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

La Tokio s-a deschis cel de-al 6-lea Tirg comercial internațional. în clișeu : standul B. P. Romîne.

Franța și S.E.A.T.O.
NEW YORK 25 (Agerpres). — In

tr-o corespondență din Paris sem
nată de Drew Middleton, ziarul 
„New York Times" scrie că guver
nul francez examinează posibilitatea 
retragerii Franței din S.E.A.T.O. Ci
tind surse informate, corespondentul 
afirmă că încă nu a fost luată nici 
o hotărîre. Se crede însă că dacă se
cretarul de stat al S.U.A., Rusk, va 
insista la apropiata reuniune de la 
Londra asupra implicării directe a 
S.E.A.T.O. în războiul din Indochina, 
Franța ar putea să considere nece
sar să rupă legăturile cu acest bloc.

Guvernul laburist în fața unor 
revendicări muncitorești

LONDRA 25 (Agerpres). — După 
lupta pentru menținerea stabilității 
lirei sterline, guvernul britanic, a- 
rată agenția France Presse, va tre
bui în curînd să facă față unei noi 
bătălii, aceea a salariilor, ale cărei 
prime hărțuieli au și început. Po
trivit agenției, numeroase sindicate 
au făcut cunoscut că nu vor ezita să 
recurgă la greve dacă revendicările 
lor de sporire a salariilor nu vor fi 
satisfăcute. Majorările care au fost 
cerute de diferite categorii de mun
citori depășesc pe cele preconizate

de guvernul laburist în vederea u- 
nei eventuale sporiri de salarii în 
cursul acestui an. France Presse in
formează că feroviarii, minerii, per
sonalul din transporturile publice 
londoneze, muncitorii din siderur
gie au și prezentat cererile lor de 
majorare a salariilor. In cercurile 
economice din Londra se vorbește 
despre necesitatea ca guvernul să 
pună capăt de urgență actualei miș
cări revendicative, dacă nu d_orește 
să reia din nou, în condiții mâi vi
trege, bătălia lirei sterline.

CURTE ȘTIRI

Numeroși cetățeni vest-germani au participat și anul acesta la tradițio
nalele marșuri de primăvară pentru apărarea păcii. Ei au condamnai 

acțiunile agresive ale S.U.A. in Vietnam

CORESPONDENȚE DIN STRĂINĂTATE

REGRUPĂRI 
DUPĂ ALEGERI 
IN ARGENTINA

După recentele alegeri parlamentare 
parfiale, în Argentina are loc un pro
ces de reorientare și regrupare a tor
telor politice. In anumite provincii, 
conduse de guverne ale partidului de 
guvernămînt Uniunea civică radicală 
a poporului, au avut loc remanieri mi
nisteriale. Așa s-a întimplat în provin
cia Cordoba, bastion traditional al 
radicalismului, unde peroniștii au ieșit 
învingători în alegeri.

Scrutinul a oferit, după cum se 
știe, cîteva surprize : prima constă 
în rezultatul alegerilor din Buenos Aires. 
Aici reprezentanții Uniunii civice au 
cîștigat și păstrează locurile de depu- 
taji ai parlamentului, dar trec pe locul 
doi în alegerile pentru consiliul muni
cipal, cîștigate de peroniști (Uniunea 
populară). Peroniștii dispun de altfel și 
pe scară națională de un număr spor't 
de voturi fa)ă de principalii lor adver
sari. Deși nu există un bilanț definitiv, 
se poate spune că ei au obținui în 
toată tara cu 200 000 voturi mai mult 
decît partidul de guvernămînt. Fiecă
ruia din aceste două partide i-a reve
nit în jur de 3 milioane de voturi, în 
timp ce alte zeci de partide n-au obți
nut împreună 3 milioane.

Partidul Comunist din Argentina nu 
a putut prezenta candidați proprii de
oarece autorităfile i-au interzis să 
participe la alegeri. In aceste condiții, 
el a considerat indicat să cheme alegă
torii să voteze pentru candidați pero
niști. Pozifia sa a fost determinată de 
caracterul deosebit de complex al si
tuației politice din Argentina. Hotărî- 
rea de a sprijini pe candidafii pero
niști a venit în momentul în care parti
dele de dreapta desfășurau o campa
nie susfinută împotriva mișcării reven
dicative a clasei muncitoare și țărăni
mii, precum și împotriva cererilor 
pentru libertăfi democratice, expri

mate de păturile populare cele mai 
largi. Organele patronale, grupuri de 
moșieri, partidele de dreapta, apara
tul propagandistic al monopolurilor a- 
mericane cereau o alunecare a poli
ticii spre dreapta, avînd ca obiectiv 
imediat divizarea tortelor populare, fă- 
rîmifarea partidului peronist, care, după 
cum se știe, se bucură de influentă în 
rîndurile unei părți a clasei muncitoare.

Îndemnul partidului comunist de a 
se vota cu peroniștii a avut rolul unui 
catalizator : numeroși muncitori indus
triali și agricoli și-au dat votul pero- 
niștilor fără a pierde, totuși, din vedere 
limitele programului de revendică’i 
prezentat de aceștia și ale experienței 
din perioada în care partidul peronist 
s-a aflat la putere. Ei au procedat astfel 
pentru a respinge ofensiva dreptei, do
vedind încă o dată năzuința maselor 
populare spre transformări democratice.

Rezultatul alegerilor nu a fost pe 
placul forfelor reacționare interne și 
al monopolurilor imperialiste, care 
au urmărit nu numai înfrîngerea Uniunii 
populare, ci și a președintelui 
lllia. Reacfiunea era nemulțumită în 
special de faptul că guvernul, care 
moștenise o situafie economică haotică, 
a luat o serie de măsuri sprijinite de 
masele populare ca anularea contrac
telor oneroase încheiate de fostul pre
ședinte Frondizi cu societățile petro
liere străine, acordarea dreptului de 
exploatare a petrolului unei societăfi 
naționale, fixarea de preturi maximale 
la unele produse alimentare etc. Acum 
elementele de dreapta și extrema 
dreaptă se tem că rezultatele alegeri
lor ar putea să exercite o anumită in
fluentă asupra maselor, determinîndu-le 
să lupte și mai hotărît pentru înfăp
tuirea unui program de revendicări 
democratice.

Bilanțul consultării electorale a 
provocat, de asemenea, o adevă
rată zguduire în sînul unor partide 
politice. Se semnalează mai ales pro
cesul de diferențiere ce se petrece în 
cadrul partidului de guvernămînt Uniu
nea civică. Acest proces, ca de altfel 
diferențierea ce are loc și în interio
rul altor partide, arată că în rîndurile 
lor există cercuri democratice care tind 
să se unească într-un fronf unic de 
luptă. Așa cum s-a arătat la recenta 
plenară a C.C. al P.C. din Argentina,

în prezent s-au creat condifii noi, mai 
bune, de unitate de luptă între co
muniști și celelalte forțe progresiste. 
Unul din obiectivele imediate ale luptei 
duse de masele populare îl constituie 
abrogarea legii care interzice activita
tea partidului comunist.

Trebuie adăugat că procesul de cla
rificare din opinia publică a căpătat un 
puternic impuls în ultimele săptă- 
mîni prin acțiunile populare împotriva 
agresiunii americane în Vietnam. Con
federația Generală a Muncii condusă 
de peroniști s-a pronunfaf „pentru su
veranitate și autodeterminarea popoare
lor", pentru ca „problema Vietnamului 
să fie rezolvată de vietnamezi". Uniunea 
muncitorilor mefalurgișfi a adoptat o 
moțiune similară, propusă de militanți 
comuniști și de alte fendințe. Răspun- 
zînd unui apel al lui Bertrand Russel, 
zeci de personalități au dat publicității 
o rezoluție care condamnă agresiunea 
S.U.A. în Vietnam. La Buenos Aires și 
în alte orașe se desfășoară numeroa
se manifestații de sfradă împotriva a- 
gresiunii americane.

Jos6 RETZER
Buenos Aires

UNESCO.
SESIUNEA
DE PRIMĂVARĂ
Nu departe de Turnul Eiffel își eta

lează liniile sale moderne impunăto
rul palat al U.N.E.S.C.O., unde secre
tariatul a pregătit dosarele pentru cea 
de-a 70-a sesiune a Consiliului execu
tiv al acestei organizații internaționale 
care își începe lucrările luni.

între 26 aprilie și 14 mai, cei 30 de 
membri ai Consiliului executiv (organul 
de conducere al U.N.E.S.C.O. între se
siunile conferinței generale ce au loc 
din doi în doi ani), din care face parte 
și academicianul Athanase Joja, vor lua 
în dezbatere probleme specifice aces
tei instituții specializate a O.N.U. pen
tru educație, știință și cultură.

Se anunță o agendă încărcată, de 
unde nu va lipsi desigur și aspectul 
politic. La capitolul organizatoric figu
rează în primul rînd adoptarea ordinei 
de zi a actualei sesiuni, urmată de 
discutarea executării programului 
U.N.E.S.C.O. pe 1965—1966, care este 
în curs de aplicare. Membrii consiliului 
vor asculta raportul directorului gene
ral al U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, asu
pra activității organizației în 1964 cît 
și în perioada pînă la deschiderea ac
tualei sesiuni. Variatele probleme ale 
educației stau în centrul activității 
U.N.E.S.C.O., după cum o reflectă di
feritele puncte ale planului de acțiune 
ce va fi discutat la actuala sesiune. 
Astfel, în domeniul vast și plin de 
răspunderi al educației, în cele mai di
verse compartimente, se înscrie preocu
parea în legătură cu lupta contra discri
minării în materie de învățămînt, ela
borarea unor recomandări internațio
nale asupra situației profesionale, so
ciale și economice a învățătorilor, con
gresul mondial pentru lichidarea anal
fabetismului din septembrie 1965 ce 
va avea loc la Teheran. Acest congres, 
care va constitui o temă importantă de 
discuții la sesiune, va pregăti aplica
rea unui plan experimental al 
U.N.E.S.C.O. pentru lichidarea analfabe
tismului într-un număr de fări din Asia, 
Africa și America Latină.

Merită o subliniere specială și alte 
teme ce vor polariza atenția celor 30 
de membri ai consiliului, ca declarația 
solemnă asupra principiilor colaborării 
culturale internaționale ce urmează a 
fi pregătită în vederea adoptării ei la 
sesiunea conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O. din 1966 ; constituirea u- 
nui comitet consultativ pentru sărbăto
rirea în 1966 a celei de-a 20-a aniver
sări a U.N.E.S.C.O., precum și discuta
rea noilor cereri de adeziune la 
U.N.E.S.C.O. ale unor organizații inter
naționale neguvernamentale din dome
niul educației, științei și culturii.

Sesiunea de primăvară a Consiliului 
executiv al U.N.E.S.C.O. se va încheia 
la 14 mai, după stabilirea punctelor 
principale ale celei de-a 71-a sesiuni 
a sa, care se va ține în toamna aces
tui an.

Alexandru GHEORGHIU
Paris

în ultimul timp în S.U.A. au avut loc demonstrații împotriva discrimină
rilor rasiale. în fotografie : o demonstrație studențească la Montgomery 

(Alabama), atacată de polițiști

După cum s-a anunțat, noi unități ale armatei turce au înlocuit pe cele 
al căror termen de ședere în Cipru a expirat. în clișeu : debarcarea 

unui contingent turc în portu! Famagusta

BERLIN. Cu prilejul aniversării a 
20 de ani de la eliberarea deținuților 
din lagărele de concentrare fasciste 
de la Sachsenhausen și Ravensbriick, 
la 25 aprilie au avut loc adunări co
memorative. Delegații din R.D.G. și 
cele sosite din 15 țări, printre care 
și delegația Comitetului foștilor deți
nuți antifasciști din Romînia, din care 
fac parte tovarășii Stelian Nițulescu și 
Pavel Cristescu, au depus coroane de 
flori în memoria luptătorilor antifas
ciști. La Sachsenhausen a fost orga
nizată, cu acest prilej, o expoziție 
care evocă momente din viața miș
cării comuniste din trecut din dife
rite țări.

BAGDAD. în capitala irakiană s-a 
deschis duminică, sub președinția lui 
Abdel-Aziz al-Wattari, ministrul pe
trolului din Irak, o reuniune a Comi
tetului experților din țările arabe în 
domeniul petrolului. Pe ordinea de 
zi a lucrărilor figurează, printre alte
le, crearea unui centru arab pentru 
cercetări petroliere, adoptarea unei 
politici unitare a țărilor arabe în pro
blema petrolului și discutarea propu
nerilor privind organizarea conferin
țelor arabe pentru petrol.

PARIS. Răspunzînd invitației gu
vernului francez, Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
a sosit la Paris. Ministrul afacerilor 
externe al Franței, Couve de Mur- 
ville, va face o vizită de răspuns în 
U.R.S.S., pînă la sfirșitul acestui an.

PEKIN. După cum anunță agenția 
China Nouă, la Pekin a sosit o dele
gație comercială din Finlanda con
dusă de Tankmar Horn, șef adjunct 
al departamentului comercial din 
Ministerul Afacerilor Externe al Fin
landei. Delegația finlandeză va avea 
întrevederi cu reprezentanții ministe
rului și întreprinderilor de comerț ex
terior din China.

DJAKARTA. Președintele Indone
ziei, Sukarno, a semnat un decret cu 
privire la instituirea controlului gu
vernamental asupra tuturor întreprin
derilor străine aflate pe teritoriul ță
rii. Această măsură, menționează a- 
genția Antara, este menită să contri
buie la dezvoltarea economiei națio
nale a țării.

DUBLIN. Liderul principalului 
partid de opoziție din Irlanda, James 
Dillon, și-a prezentat demisia. El a 
fost înlocuit cu Liam Cosgrave. A- 
ceste schimbări în conducerea parti
dului Fine Gael sînt puse în legătură 
cu rezultatele recentelor alegeri le
gislative care au maroat o oarecare 
scădere a popularității acestui partid. 
Ziarul „Times" scrie că această schim
bare reprezintă un indiciu că Fine 
Gael va adopta o orientare mai de 
stînga.

DELHI. în mai multe puncte ale 
frontierei indo-pakistaneze au conti
nuat să se producă ciocniri între tru
pe ale celor două părți. S-a anunțat 
oficial că India a respins propunerea 
pakistaneză privind retragerea trupe
lor celor două țări din regiunea de 
frontieră Kutch.

VIENA. Ca urmare a ploilor to 
rențiale care au căzut în ultimele zile 
asupra Austriei, în partea răsăriteană 
a țării s-au produs mari inundații. 
A.F.P. relatează că sute de persoane 
au rămas fără locuințe, iar mari su
prafețe agricole se află sub apă.

BANGKOK. Un avion militar ame
rican de transport s-a prăbușit în flă
cări în apropiere de localitatea Koraf 
din Tailanda, în timp ce încerca să 
aterizeze. Cele șase persoane care for
mau echipajul au pierit. Avionul fă
cea parte din divizia de aviație 315 
a Statelor Unite, staționată la baza 
militară americană de la Tacikawa, 
Japonia.
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