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Oamenii muncii despre prevederile 

recentei Hotârîri a partidului și guvernului

Un nou stimulent în dezvoltarea 
producției agricole

De la începutul anului, colectivul secției laminor de 400 mm de Ia Uzina de țevi din Roman a produs peste plan 
3 500 tone de țevi șl a realizat economii suplimentare la prețul de cost de aproape 1 400 000 lei. în fotogra
fie : cîțiva dintre evldențlațli în întrecerea socialistă din secție — maistrul principal Gheorghe Apostoaie, 

laminatorul Vasile Flueraru și șeiul de echipâ Nicolae Neacșu Foto : R. Costln

CU PRIVIRE 
LA MAJORAREA

Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român 
și a Consiliului de Miniștri privind unele măsuri de îmbunătățire a 
regimului de valorificare a produselor agricole vegetale și animale a 
fost primită cu viu interes în rîndurile oamenilor muncii. In cursul 
zilei de ieri, corespondenții ziarului au vizitat mai multe comune, 
cooperative agricole de producție, au stat de vorbă cu țăranii munci
tori, cu diferiți cetățeni de la orașe, constatînd aprobarea unanimă de 
care se bucură în rîndul populației prevederile Hotărîrii. Țăranii văd 
în aceste măsuri un nou stimulent de a spori și mai mult producția 
agricolă, de a pune tot mai larg în valoare marile posibilități de care 
dispune agricultura noastră socialistă. La rîndul lor, oamenii muncii 
de la orașe sînt conștienți că noile măsuri luate de partid și guvern 
vor contribui la îmbunătățirea continuă a aprovizionării cu produse 
agroalimentare a pieței, la dezvoltarea întregii economii naționale.

Publicăm cîteva dintre relatările corespondenților noștri.

Contractele — 
principala sursă 
de venituri bănești

La Gruiu, în raionul Oltenița, e- 
xistă o cooperativă agricolă mare, 
multilateral dezvoltată. Folosind 
posibilitățile largi pe care le oferă 
munca în comun și ajutorul acordat 
de stat, membrii cooperativei au 
obținut rezultate bune în sporirea 
producției.

îndată după primirea ziarelor, 
fiind zi de sărbătoare, numeroși ță
rani din Gruiu s-au adunat în gru
puri, grăbindu-se să cunoască cu
prinsul Hotărîrii.

— Hotărîrea este o nouă dovadă 
a grijii partidului și guvernului 
pentru creșterea continuă a produc
ției agricole — spunea Ion Cristea, 
țăran cooperator. Măsurile pe care 
le cuprinde ne fac să muncim cu și 
mai multă tragere de inimă. Coope
rativa noastră cultivă, peste 1 000 de 
hectare cu griu și porumb — aces
tea fiind principalele ei culturi. Și 
pină acum cooperativa noastră a 
valorificat prin contract cu statul 
cantități însemnate de cereale, — 
și aceasta ne-a adus cîștig bun. Sta
tul este un cumpărător sigur, care 
oferă prețuri bune, ferme, dind a- 
vansuri cînd ai nevoie de bani. Din 
vînzările către stat realizăm grosul 
veniturilor bănești. Eu socot bună 
măsura înscrisă în Hotărîre ca noi, 
membrii cooperatori, să ne putem 
valorifica prisosul de produse agri
cole din cantitățile primite pentru 
zile-muncă, prin intermediul coope
rativei care încheie, pentru aceasta, 
contracte cu organizațiile comer
ciale. Vom putea primi astfel preț 
bun — prețul de contractare.

Țăranul cooperator Ion M. Dinu 
a ținut să-și spună și el părerea.

— Condițiile mai avantajoase de 
desfacere a produselor ce ni se ofe
ră prin noua Hotărîre constituie 
pentru noi un puternic îndemn în 
sporirea producției. Dar pentru a- 
ceasta trebuie totodată să ne orga
nizăm și să lucrăm mai bine, să fo
losim din plin posibilitățile ce le are 
cooperativa noastră. Numai așa pro
ducția va fi mai mare și rentabilă; 
numai așa vom avea prisosuri cit

mai mari de produse pe care le vom 
putea vinde statului.

S-au purtat discuții despre lucră
rile care trebuie aplicate acum la 
diferite culturi, pentru asigurarea 
unor recolte bune. în cooperativă 
grîul arată frumos : a fost grăpat, 
s-a dat cu sapa rotativă, iar pe 360 
ha s-a și plivit. Pe cele 500 ha po
rumbul a răsărit și a fost lucrat de 
acum cu sapa rotativă.

La cooperativa agricolă din Do- 
breni, una dintre unitățile mari 
producătoare de legume, l-am gă
sit pe brigadierul Vasile Cara dis- 
cutînd cu un grup de țărani coope
ratori despre recenta Hotărîre. Anul 
trecut, cooperativa a avut de la 
grădina de legume un venit de cir
ca 1 700 000 de lei, iar în acest an 
și-a propus să realizeze peste 
2 000 000 de lei. Pentru aceasta, a- 
cum se lucrează intens la plantatul 
legumelor în cîmp.

— Hotărîrea ne stimulează și mai 
mult să sporim 
producția de le
gume — spune el. 
Mai ales acele 
prevederi care se 
referă la îmbună
tățirea condițiilor 
de desfacere a a- 
cestor produse. 
Nouă ne convine 
să vindem canti
tăți mari de le
gume prin con
tracte. In anii tre- 
cuți, însă, au fost 
și cazuri cînd le
gumele stăteau 
zile întregi culese 
la grădină pînă să 
fie ridicate și din 
această cauză a- 
jungeau pe piață 
veștejite. Aplica
rea măsurilor sta
bilite de noua Ho
tărîre care pre
vede, printre al
tele, îmbunătăți
rea condițiilor de 
recepționare și 
preluare a produ
selor de către or
ganele contrac
tante, posibilitatea 
pe care o- au acum 
cooperativele a-

gricole de a contracta legume și 
fructe direct cu restaurante, cantine 
etc. va asigura ca desfacerea pro
duselor să se facă mai lesnicios, mai 
bine. Vom avea astfel de cîștigat 
atît noi cît și aprovizionarea popu
lației de la orașe.

Cuvintul crescătorilor 
de animale

Cooperativa din Limanu, regiunea 
Dobrogea, situată în apropierea lito
ralului, și-a dezvoltat puternic averea 
obștească, cooperatorii văzînd în a- 
ceasta chezășia obținerii de producții 
și venituri mari. Fermele ei cuprind 
acum 1 200 de taurine, 5 000 de oi, 
25 000 de păsări, 500 de porci etc. 
Anul trecut, din venitul total de 8 
milioane de lei realizat de coopera
tivă, 3,5 milioane de lei au provenit 
din sectorul zootehnic. Președintele, 
Gemandin Nurvet, a declarat, printre 
altele :

— Cooperativa noastră a beneficiat 
din plin de avantajele create 
de stat prin sistemul de con
tractare. Noile măsuri luate de partid 
și guvern se adaugă la cele de pină 
acum, dindu-ne imbold să sporim 
continuu producția . agricolă. Vom 
mări efectivele de animale și mai 
ales producția acestora. De la 250 de 
vaci cu lapte vom ajunge la sfirșitul 
anului la 600 ■, iar efectivul de pă
sări va ajunge la 30 000.

(Continuare în pag. II-a)

In sat Ia Șoldanu, după sosirea ziarului

Vremea 
în luna mai

4
Vom avea timp frumos ? Au în

cetat ploile ? Cum se explică pre
cipitațiile mari din ultima vre
me 1 La aceste întrebări, tovară
șul NICOLAE TOPOR, director 
adjunct al Direcției hidrometeo- 
rologicg din Comitetul de Stat al 
Apelor, ne-a răspuns :

Ținind seama că in aceste zile 
spre regiunile noastre, pe de o parte, 
se îndreaptă mase de aer mai uscat 
din Europa centrală, iar, pe de altă 
parte, la altitudine există un trans
port de aer cald, putem considera că 
epoca; marilor ploi din luna mai a 
luat, deocamdată, sfirșit. Este de 
așteptat ca in zilele următoare 
vremea să devină insorită, iar 
innorările să aibă doar un caracter 
trecător, cu ploi locale și izolate, ex- 
ceptind regiunile de munte, unde ele 
vor fi mai frecvente. Temperatura, 
care a fost foarte coborîtă, va urca 
ziua la 20 de grade, și chiar mai mult 
în regiunile de șes, dar ea nu va 
putea depăși valorile normale pentru 
acest ihterval al lunii.

Deși in mod normal luna mai este 
in tara noastră una dintre cele mai 
ploioase luni ale anului, exceptînd 
iunie, care deține intiietatea, anul a- 
cesța frecventa ploilor și cantitatea 
de"'apă căzută in partea centrală și 
de sud-est a țării au fost deosebit de 
mari. Ploile au stînjenit unele 
lticrăți agr.icole de primăvară și 
au împiedicat dezvoltarea inormalâ 
a unor culturi, prin temperaturile re
lativ . scăzute și cerul înnorat. Ele au 
asigurat însă solului o mare rezervă 
de apă. Ca urmare, plantele vor 
avea condiții bune pentru o dezvol
tare rapidă la finele lunii mai și în
ceputul lunii iunie, cînd se așteaptă 
o vreme călduroasă și însorită.

Ploile din prima jumătate a lunii 
mai au fost aduse in tara noastră 
de două zone ciclonice, formate in 
Marea Nordului și care s-au deplasat 
rapid deasupra teritoriului tării noas
tre, unde au staționat timp de zece 
zile, datorită faptului că drumul spre 
estul continentului le-a fost barat de 
un regim anticiclonic de mare pre
siune care a stationat in spațiul 
ucrainean. Cantitățile mari de apă au 
fost cauzate, la rîndul lor, de o ali
mentare permanentă cu aer oceanic, 
făcută prin păturile inalte ale at
mosferei, pe un traseu direct nordul 
Scoției — Marea Neagră.

în prezent regiunile polare se gă
sesc încă sub acțiunea unui maximum 
barometric ce constituie o amenin
țare pentru jumătatea de răsărit a 
continentului, in sensul că el va di
rija către această regiune mase da 
aer maritim subpolar, impiedicînd in
tr-o oarecare măsură aerul tropical să 
pătrundă în Europa centrală și răsă
riteană. Această constatare mai duce 
la concluzia că luna mai va rămine 
în general instabilă și mai puțin căl
duroasă decit normal.

MAI PRESUS 
DE ORICE

ION LÂNCRĂNJAN

SALARIILOR 
CONSTRUCTORILOR 
DE MAȘINI

; După cum se știe, Comitetul 
S Central al P.M.R. și Consiliul d® 
{ Miniștri au adoptat în iunie 1964 
? Hotărîrea cu privire la majora- 

■ rea salariilor la toate categoriile 
de salariați, reducerea unor țote 
ale impozitului pe salarii și 
creșterea plafoanelor de salarii 
în funcție de care se acordă alo
cația de stat pentru copii. Pentru 
aplicarea în continuare a acestei 
hotărîri, s-a stabilit recent ca, pe 
lingă categoriile de salariați care 
au beneficiat de prevederile ei, 
să se majoreze — începînd de la 
1 martie a.c. — salariile lucrăto
rilor din întreprinderile con
structoare de mașini și de pre
lucrare a metalelor, din între
prinderile de produse metalice 
și electrice de larg consum și din 
atelierele centrale de reparații 
mecanice. Iată ce ne-a relatat, in 
legătură cu aceasta, tovarășul 
ing. VASILE ALEXAN- 
DRESCU, adjunct al mi
nistrului industriei con
strucțiilor de mașini

• Unde duce imobiliza
rea autovehiculelor

• Afirmațiile
si realitatea5

/

• 0 „pripeală" și 1000 

arbori cotiți mai puțin

® Mașini și utilaje 

la păstrat

• Calitatea — 

sub tăcere

LIPSA PIESELOR DE SCHIMB 
Șl IMPLICAȚIILE ECONOMICE

La una dintre unitățile întreprin
derii regionale de transport auto 
București — autobaza nr. 4 mărfuri 
— inginerul șef MARIN DINESCU 
ne-a spus :

— Lipsa unor piese de schimb 
pentru cele 1 250 autovehicule și re
morci aflate în parcul nostru este 
îngrijorătoare. Pentru autocamioa
nele SR-101 n-am primit în anul a- 
cesta nici o furcă glisantă ; la un 
consum de 600 butoane pentru roa
te de spate primim în medie numai 
jumătate. Ce să mai vorbesc des
pre asigurarea cu axe cu came, ar
bori cotiți, cuzineți pentru biele și 
palieri necesare autocamioanelor 
„Carpați". De la magazia depozitu
lui întreprinderii noastre nu primim 
acum, cînd avem nevoie, mai nimic. 
Să vă spun și consecința : numai în 
trimestrul I al acestui an s-au în
sumat 1 332 zile-mașini imobilizare 
la parcul de autocamioane „Car
pați". Cred că asemenea situații 
există și la alte autobaze...

Așa și este. Din situațiile statisti
ce reiese că la I.R.T.A.-Oltenia s-au 
înregistrat în același trimestru 10 000 
zile-mașini imobilizare. O asemenea 
situație stăruie nu numai la între
prinderile de transporturi auto, ci 
și în diferite unități din sectorul

Se știe cît sînt de necesare piesele de schimb pentru întreținerea 
șl prelungirea vieții autovehiculelor, pentru exploatarea lor în bune 
condiții. E suficient să lipsească o simplă bujie, o bobină de induc
ție ori o curea de ventilator — și camionul sau autobuzul iese din 
uz. Și cu cît se prelungește perioada de staționare, cu atît pagubele 
sînt mai mari. Dispun autobazele întotdeauna de toate piesele de 
schimb necesare ? Ce măsuri se impun luate pentru satisfacerea lor 
promptă cu piesele de schimb de care au nevoie ? Iată ce s-a con
statat cu prilejul unei anchete organizate de ziarul nostru.

forestier, din construcții. într-o co
respondență a Ministerului Econo
miei Forestiere trimisă Direcției a- 
provizionării și desfacerii din Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor se făcea un calcul: 
staționarea timp dă trei luni a 
500 autovehicule din parcul des
tinat transporturilor forestiere. în
seamnă 30 000 tone de material 
lemnos mai puțin scos de la gurile 
de exploatare. După cum se vede, 
problema pieselor de schimb are 
implicații economice cît se poate de 
serioase.

Coordonatorul întregii producții 
de piese de schimb auto este Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor. Pentru a afla răspuns la 
unele din problemele ridicate de 
conducerile autobazelor, ne-am a-

dresat ing. CONSTANTIN BRATU- 
LESCU, director al Direcției de a- 
provizionare și desfacere din acest 
minister.

— Vă sînt, desigur, cunoscute gre
utățile pe care le intîmpină autoba
zele din cauza livrării neritmice sau 
lipsei unor piese de schimb auto. Ce 
ne puteți spune în această pri
vință ?

— Intr-adevăr, situația nu este 
prea bună. Parcul de autovehicule 
a crescut de la an la an, dar nu în 
aceeași măsură a sporit și producția 
pieselor de schimb. Am scoate-o la 
capăt dacă ne-ar fi asigurate toate 
repartițiile, mai ales de către Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, dacă întreprinderile produ
cătoare și-ar respecta obligațiile 
contractuale. întreprinderea „Elec-

Idealul etic al unei se- 
ciefăji corespunde cu 
idealul social al societăfii 
respective. Afirmația pare, 
poate, mult prea catego
rică. Și totuși lucrurile 
s-au prezentat așa, au 
luat această turnură în 
diverse epoci, parcurse și 
străbătute de omenire, 
pe brînci, cum ar spune 
poetul, în drumul ei spre 
fericire, spre cea mai 
deplină înflorire umană. 
In perioada de început a 
capitalismului, de pildă, 
a cunoscut o mare răs- 
pîndire, pătrunzînd și în 
literatură, ca erou al 
timpului, omul întreprin
zător, cuceritorul și în
drăznețul. Pe parcurs 
lucrurile au evoluat în- 
tr-o direcție contrară, au 
degenerat, întrucîf scopu
rile și structura societății 
respective, a orinduirii 
capitaliste ca atare, con
vergeau către făgașul 
descompunerii și înstrăi
nării 'ființei umane.

In epoca noastră, 
epoca revoluțiilor elibe
ratoare și a zborurilor 
cosmice, a celor mai în
drăznețe cuceriri științifi
ce și tehnice — idealul 
etic, tipul omului spre 
care tindem s-a schimbat 
și se schimbă în perma
nență, în sensul unor ide: 
de bază ale socialismu
lui. Omul acestei epoci 
devine Om din ce în ce 
mai mult, apropiindu-se 
de esenfa sa printr-un 
efort cotidian, mărunt în 
aparenfă. De altfel, una 
din caracteristicile sale 
fine de această exisfer.fă 
cotidiană, obișnuită. Acest 
fapt nu numai că nu ex
clude idealurile înalte, 
aspirațiile cele mai în
drăznețe, frumusefea și 
plenitudinea — dar le 
sporește puterea de con
vingere, le amplifică în

permanentă — „ceas de 
ceas și în propose de 
masă" — situîndu-le în
tre cuceririle cele mai de 
pref ale revoluției, între 
înnoirile aduse de socia
lism în viafa poporului 
român, în acești ani, în 
„anii noștri", cum se spu
ne de multe ori, spontan 
și totuși cu subînțeles, 
cu un tîlc mai adînc, care 
vizează stapînirea timpu
lui, a vremurilor ce er3u 
„obișnuite" să fie els 
sfăpîne peste om.

în viata noastră de 
toate zilele, omul izolat, 
închis în propria-i cara
pace, rupt de colectivita
tea în mijlocul căreia 
trăiește, nu mai stîrnește 
nici admirafie și nici a- 
probare și nici măcar 
compasiune. Pe de altă 
parte, pe plan intim, 
strict personal, însingura
rea frîneaza sau surpă 
complet posibilitățile de 
realizare și de împlinire, 
provocînd d’r&me, indife
rent de forma sub care 
se manifestă. Evident, 
cînd zic izolare și însin
gurare nu mă gîndesc la 
un om care stă închis un
deva și nu vrea să se 
intereseze de nimeni și 
de nimic, ci la omul care 
își face din propriile sale 
scopuri — înguste și in
dividualiste — un fel de 
armură, o platoșă care se 
întărește și se călește pe 
măsură ce stăruie în a- 
ceastă direcție. Aceasta 
îl duce la impas sau chiar 
la surpări definitive. N>- 
meni n-a pretins și nici 
nu va pretinde — însăși 
esenfa orînduirii noastre 
contrazice această afir- 
mafie — ca omul să 
renunfe la visurile sale, 
să se subordoneze aW 
de mult colectivității încît 
să dispară ca individua

litate. E vorba de aHceva 
aici, de realizarea celor 
mai îndrăznefe visuri și 
idei printr-o parficipare 
pasionată la munca de 
făurire a noii societăți.

Socialismul nu anulea
ză răspunderea personală, 

' a fiecărui om în parte, c: 
o solicită înfr-o măsură 
sporită și-ntr-o direcfie 
pozitivă, rodnică. Orîn- 

> duirea aceasta nouă și 
dinamică, menită să îm
prospăteze și să înfrumu
sețeze fafa lumii, creează 
condifii neasemuite pen
tru desfășurarea celor măi 
îndrăznefe initiative, a 
visurilor celor mai cute
zătoare. Și tocmai de a- 
ceea solicită înfr-o mă
sură sporită răspunderea 
personală, a fiecărui om, 
tocmai de aceea cred că 
ajung pe cele mai înalte 
culmi ale împlinirii și ale 
desăvîrșirii cei care 
muncesc cu abnegafie, 
cei care frec pragul in
vizibil al înțelegerii. în 
vreme ce alfii care se 
crispează și se închistea
ză în carapacea însingu
rărilor se veștejesc, tem
porar sau definitiv. Bine
înțeles că trecerile și în
trecerile, decantările a- 
cestea — care ar merita 
o atenfie și mai mare din 
partea literaturii, pentru 
tot ce au esenfial și ma
jor — nu seamănă,- nici 
pe departe, cu întrecerile 
de la concursurile sporti
ve. Ele se petrec în timp, 
cu înaintări și cu reveniri, 
cu opriri și cu salturi 
neașteptate, cu înălțări și 
cu coborîri, într-un pro
ces complex și revelator, 
de înlăturare a falselor 
elanuri, a falselor aspira
ții, a îngustimii și a în
chistării.

(Continuare 
în pag. II-a)

TELEGRAMĂ
Cu prilejul zilei naționale a Laosului, președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Române, Chivu Stoica, a trimis regelui Laosului, 
Sri Savang Vatthana, o telegramă de felicitare.

în răspunsul său, regele Laosului a transmis mulțumiri pentru felici
tările adresate și urări sincere pentru bunăstarea poporului român.

troprecizia"-Săcele, de pildă, a rea
lizat în trimestrul I numai 52 la 
sută din producția de piese de 
schimb prevăzută în contracte. La 
reperul delco pentru autocamioane 
„Carpați", din 15 000 bucăți ea a li
vrat doar 5 000. Nu e unicul caz. 
La Uzina de piese auto din Colibași 
am găsit puțină înțelegere pentru 
introducerea mai operativă în fabri
cație a unor repere necesare bunei 
funcționări a parcului de mașini 
„Bucegi". Am cerut conducerii uzi
nei să le perfecționeze din punct de 
vedere constructiv. Dar lucrurile se 
tărăgănează. Ne întrebăm: de ce 
forurile de resort din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini nu 
imprimă întreprinderilor amintite o 
mai mare răspundere pentru respec
tarea întocmai a disciplinei contrac
tuale ?

Reținînd aceste observații, am a- 
dăuga și faptul că nici în ce privește 
obligația față de autobaze de a fur
niza piesele de schimb în cadrul 
termenului de garanție, conducerea 
uzinei din Colibași nu dovedește su
ficientă preocupare. Cînd delegatul 
autobazei nr. 1 autobasculante 
București s-a prezentat la 7 aprilie 
să ridice comanda de piese de 
schimb, la serviciul de desfacere i 
s-a spus : „Vino la 15 !“ Iar cînd a 
făcut drumul din nou, l-a amînat ia
răși : „Mai treci pe la 22...“ Tov. 
Bianca COSMA, inginer șef la auto
baza nr. 1, ne-a relatat:

„Din această cauză stau imobili
zate de peste o lună 10 autobascu
lante. Planul de transport nu poate 
fi îndeplinit, întreprinderea întîm- 
pinînd din această cauză multe ne
ajunsuri".

Am vizitat și uzina „Steagul roșu"
— Brașov. Din discuția avută re
iese că piesele de schimb con
tractate pe trimestrul I au fost 
livrate, excepție făcînd cuzineții 
pentru biele și palieri (condu
cerea uzinei spune că acești cuzi
neți nu au sosit la timp de la în
treprinderea colaboratoare — Mo- 
netăria statului). Ce se remarcă 
însă? Producția unor piese de schimb 
importante a fost împinsă mai ales 
spre ultimele trimestre ale anului : 
300 arbori cotiți și 350 arbori cu 
came pe trimestrul I, iar în ultimul
— 1 400 și respectiv 1 150. Mai mulți 
ingineri ne-au spus că uzina, deși 
are posibilități tehnice importante, 
produce încă puține piese față de 
nevoile de întreținere a actualului 
parc de autovehicule. De exemplu, 
în lunile ianuarie și februarie s-au 
livrat doar 43 de arbori cotiți.

Pornind de la această constatare, 
la Direcția generală de autocamioa
ne, tractoare și rulmenți din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini am pus întrebarea : „Cum 
vor fi acoperite nevoile de piese de 
schimb, ținînd seama de dezvoltarea 
parcului de autovehicule ?“

— Sînt, bineînțeles, necesare noi 
capacități de producție, ne-a spus 
ing. CORNEL PlNZARU, director ge
neral.

— Sînteți, cred, de acord că în 
întreprinderi sînt încă neidentifica
te rezerve interne ale producției.

Constantin CĂPRARU

Succesele mari și continue obținu
te în dezvoltarea economiei națio
nale în anii șesenalului, prin înde
plinirea prevederilor Directivelor 
celui de-al III-lea Congres al parti
dului, permit înfăptuirea de măsuri 
menite să contribuie la ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii. 
Potrivit măsurilor stabilite recent 
se prevede majorarea în medie cu 
10 la sută a salariilor muncitorilor 
și personalului de conducere, tehnic, 
ingineresc, economic, de specialitate 
și administrativ din întreprinderile 
constructoare de mașini și de pre
lucrare a metalelor, precum și din 
întreprinderile de reparații de mașini 
și utilaje. Majorarea salariilor ta
rifare se aplică și personalului din 
întreprinderile sau secțiile similare, 
aparținînd altor ministere și orga
ne centrale.

Veniturile salariaților din între
prinderile aparținînd Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
vor spori, ca urmare a aplicării mă
surilor luate, cu aproape 356 milioa
ne de lei anual, din care 296 mili
oane de lei încă în cursul acestui 
an. Veniturile unor categorii de sa
lariați vor mai crește și prin mic
șorarea cotelor de impozit la salari
ile cuprinse intre 800—1 700 lei lu
nar.

Prin actuala majorare a salariilor 
în ramura construcțiilor de mașini, 
muncitorii din categoria a V-a. de 
pildă, vor beneficia anual — numai 
din creșterea salariului tarifar 
— de un cîștig suplimentar (re
țeaua A de salarizare) de aproxima
tiv 1 344 lei, iar cei din categoria 
a VIH-a, de 1 956 lei. Corespunză
tor au fost majorate și plafoanele 
de salarii în funcție de care se a- 
cordă alocația de stat pentru copii. 
De asemenea, salariații care la data 
de 28 februarie 1965 au beneficiat 
de abonamente de transport își 
vor menține în continuare acest 
drept, chiar dacă actualele salarii 
depășesc plafonul stabilit prin 
H.C.M. 2 394/1952.

O dată cu majorarea salariilor se 
aduc o serie de îmbunătățiri • ele
mentelor sistemului de salarizare, 
menite să stimuleze preocuparea 
pentru o mai bună organizare a pro
ducției și a muncii, ridicarea califi
cării cadrelor și să întărească răs
punderea acestora în toate compar
timentele de activitate. Astfel, au 
fost puse in aplicare indicatoare 
tarifare de calificare îmbunătățite 
care să corespundă dezvoltării teh
nicii și tehnologiei, perfecționării 
organizării producției. cerințelor 
sporite în domeniul calității produ
selor, profilului profesional și nive
lului de calificare al muncitorilor. 
In ce privește controlul tehnic de 
calitate, pentru prima oară indica
toarele tarifare cuprind funcțiuni 
pe procese tehnologice (forjă, trata
ment etc).

Pentru o mai bună corelare în 
salarizarea muncitorilor calificați, au 
fost comasați coeficienții de creștere 
a salariilor de la o categorie de- ca
lificare la alta la cele trei nivele 
(A, B, C) din rețeaua de salarizare. 
Concomitent cu majorarea salariilor 
s-au stabilit trepte de salarizare se
parate pentru lucrări necalificate, 
care asigură o justă retribuție după 
greutatea și specificul muncii.

(Continuare în pag. II-a)

Drum de iler(Continuare în pag. IlI-a)
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CONFRUNTAREA ANUALĂ POȘTA TEATRE

A STUDENȚILOR CU PRODUCȚIA REDACȚIEI
Deși prima filă din calendarul practicii studenților are data 

de 1 iulie, conducerile ministerelor și ale instituțiilor de în
vățământ superior, corpul profesoral în ansamblu, specialiștii 
unităților de producție se preocupă de mai multe săptămîni de 
organizarea în condiții superioare a confruntării cu producția, 
la care în curînd vor lua parte viitori ingineri, economiști etc. 
In cele de mai jos își spun cuvîntul reprezentanții unor fo
ruri cointeresate în buna organizare a practicii studenților.

Ing. GHEORGHE PAIZI, direc
tor general adjunct în Ministerul 
Invățămîntului:

O dată cu perioada practicii care 
începe la 1 iulie, se va aplica un 
nou regulament. Iată cîteva din 
îmbunătățirile aduse. Prin valori
ficarea experienței acumulate s-au 
precizat mai bine și, pe această 
bază, s-au diferențiat mai accen
tuat obiectivele pe care stagiile de 
practică și le propun în diverși ani 
de studiu. întrucît așa-numita 
practică premergătoare, care se 
efectua experimental la unele fa
cultăți înaintea începerii cursuri
lor din anul I, s-a dovedit inefi
cientă, s-a renunțat la această 
formă ; studenții urmează să facă 
prima practică în unitățile de 
producție la sfîrșitul anului al 
II-lea. Astfel, tinerii iau contact 
cu aspecte concrete ale speciali
tății lor, după ce timp de 2 ani 
au asimilat cunoștințe teoretice 
suficiente, care să-i ajute să în
țeleagă complexitatea procesului 
de producție. în obiectivele pe
rioadelor de practică de la sfîrși
tul anilor III, IV și din anul V 
sînt incluse participarea directă 
Ia desfășurarea procesului de pro
ducție, precum și cunoașterea ce
lor mai importante aspecte pri
vind organizarea și îndrumarea a- 
cestuia, aplicarea tehnologiei mo
derne, documentarea în vederea 
întocmirii proiectului de di
plomă ș.a.

îmbunătățiri au fost aduse și în 
privința eșalonării duratei perioa
dei de practică pe anii de studii, 
în învățămîntul superior teh
nic, de exemplu, practica anului 
II are o durată de 4 săptămîni, 
iar pentru anii III și IV, 6 și res
pectiv 8 săptămîni, fără să difere 
prea mult de la o specialitate la 
alta.

Care sînt primele măsuri ce se 
impun pentru organizarea eficientă 
a practicii studenților în acest an ? 
în primul rînd, încheierea de ur
gență a convențiilor cu întreprin
derile unde studenții urmează să-și 
efectueze stagiile de practică ; 
sîntem, cum s-ar spune, în ceasul 
al doisprezecelea și orice întîrziere 
va defavoriza definitivarea judi
cioasă a programelor de practică, 
realizarea lor integrală. Dacă în 
acest an, de exemplu, Consiliul 
Superior al Agriculturii, Ministe
rul Industriei Petrolului și Chi
miei, Sfatul popular al Capitalei 
s-au îngrijit din vreme de stabili
rea locurilor de practică, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Comerțului In
terior, sfaturile populare regiona
le Dobrogea și Brașov nu au co
municat nici pînă în prezent în
treprinderile care vor primi stu- 
denți la practică.

Conducerile instituțiilor de în- 
vățămînt superior tehnic au, tot
odată, datoria să definitiveze în 
aceste zile toate grupele de prac
tică, să numească îndrumătorii lor, 
să asigure o maximă eficiență sta
giilor de practică din acest an.

EUGEN ZARCULA, inginer șef 
al Uzinei de pompe-Bucureștl:

în fiecare vară colectivul uzinei 
noastre crește cu încă 100—200 de 
tineri, studenți veniți în special

din institutele tehnice să-și desfă
șoare practica anuală de produc
ție. Și în acest an va sosi, pro
babil, un număr tot atît de im
portant dintre cei care se pregă
tesc în diferite specialități ale in
gineriei. Spun „probabil" deoarece, 
din păcate, pînă în prezent nu am 
primit vizita nici unui delegat al 
vreunei instituții de învățămînt su
perior care să se intereseze îndea
proape de condițiile existente în 
uzina noastră pentru desfășurarea 
lucrărilor practice. Cu toate aces
tea, ca și altădată, îi vom 
întîmpina bine pregătiți. Am stabi
lit responsabilul cu practica stu
denților care, împreună cu alți 
membri ai colectivului nostru, 
se va îngriji de repartizarea 
tinerilor pe lîngă muncitorii,' 
maiștrii și inginerii uzinei, de în
drumarea lor sistematică. Deși au 
întîrziat, așteptăm pe tovarășii de 
la institutele politehnice cu care 
am colaborat în anii trecuți în în
drumarea practicii studenților.

Pentru a întări conlucrarea în
tre cadrele didactice și inginerii și 
tehnicienii din uzină, propun ca și 
aceștia din urmă să poată participa 
în mai mare măsură decît pînă a- 
cum la organizarea și desfășurarea 
colocviului de la sfîrșitul prac
ticii. Ei își pot da astfel mai 
bine seama de cele ce au de făcut 
în viitor pentru sprijinirea acestei 
importante activități universi
tare.

Prof. ing. CONSTANTIN A- 
VRAM, membru corespondent al 
Academiei R. P. Române, rectorul 
Institutului politehnic din Timi
șoara :

Evident, practica nu-și poate 
atinge pe deplin scopul fără o se
rioasă pregătire prealabilă. Tocmai 
de aceea comisia de practică din 
institutul nostru și-a început cu 
mult timp înainte activitatea. în 
prezent, ea se ocupă de repartiza
rea locurilor de practică pe facul
tăți, ani, și secții de specializa
re, de fixarea programelor de 
practică pe ani și locuri de pro
ducție, întocmirea listelor cu re
partizarea nominală a studenților 
și dotarea acestora cu echipament. 
de protecție, încheierea convenții
lor cu întreprinderile și âlte ac
țiuni pentru a căror îndeplinire 
integrală au fost stabilite legături 
directe cu uzinele și fabricile încă 
din luna martie.

Desigur, aceste acțiuni sînt foar
te necesare, dar nu sînt suficien
te. Convingerea mea este că efica
citatea cerută instruirii practice 
nu poate fi obținută decît cu spri
jinul colectivelor de întreprinderi 
și șantiere în mijlocul cărora 
merg studenții. Nu trebuie ui
tat că aceștia sînt viitorii spe
cialiști care peste cîțiva ani 
vor participa la organizarea și 
conducerea procesului de pro
ducție. Instruirea practică mul
tilaterală a studenților, antrena
rea lor la viața uzinei este, așa
dar, un serviciu anticipat pe 
care și-l face fiecare întreprinde
re. Preocupîndu-mă în mod deo
sebit practica studenților, mi-am 
dat seama că au o mare însemnă
tate nu numai repartizarea tineri

• Prevederile noului regulament de practică 
e Pregătiri în ceasul al doisprezecelea
• Condiția reușitei depline — colaborarea 

activă dintre institute și uzine

lor pe lîngă cei mai talentați mun
citori, maiștri, ingineri, explica
rea celor mai complexe procese 
tehnologice, dar și invitarea stu
denților la consfătuiri de produc
ție și conferințe tehnice, antrena
rea lor la culegerea de material 
documentar pentru activitățile în 
cercurile științifice etc.

Uneori se constată că sprijinirea 
practicii studenților este sub po
sibilitățile existente în întreprin
derile noastre. Iată un exemplu.

Deși sînt instrucțiuni precise care 
reglementează toate problemele 
de conținut și organizatorice ale 
practicii, unele întreprinderi, cum 
sînt Complexul industrial de faian
ță și sticlă din Sighișoara, Combi
natul de îngrășăminte azotoase din 
Piatra Neamț, Termocentrala Lu
duș nu vor să-și asume obli
gația de a asigura cazarea studen
ților, ceea ce va îngreuna îndepli
nirea obiectivelor prevăzute în 
programul de practică.

★ ★
Din cele relatate se desprinde necesitatea definitivării urgente 

a pregătirilor în vederea bunei desfășurări a practicii studenților. 
In organizarea practicii viitorilor specialiști, conducerile in
stituțiilor de învățămînt superior și ale întreprinderilor au o răs
pundere comună și ele trebuie să colaboreze strîns pentru a asi
gura o eficiență maximă stagiilor de practică în uzine, fabrici, pe 
șantierele de construcție. -Primirea atentă, cu căldură, a tinerilor 
în mijlocul colectivelor de întreprinderi, atragerea lor largă 
la activitatea concretă de producție, sprijinirea și îndrumarea lor 
competentă din partea inginerilor și tehnicienilor, asigurarea unor 
condiții corespunzătoare de studiu și de viață — sînt cerințe esen
țiale care trebuie să preocupe în cel mai înalt grad conducerile 
unităților economice unde studenții vor face practică.

La înălțime

Oamenii 

șantierului

Ce au uitat 

constructorii

Ajutor

tovărășesc

Betonistul Dumitru Lazăr dovedește multă pa
siune și inițiativă în extinderea metodelor avan
sate în construcții. După ce a lucrat pe șantierele 
chimiei de pe Valea Trotușului și a Bistriței, el a 
venit să ia parte la construcția Combinatului de 
îngrășăminte azotoase de la Tg. Mureș. Brigada sa 
complexă de dulgheri, betoniști, sudori și lăcătuși 
a folosit aici pentru prima dată cofrajele cățără
toare. Prin aplicarea acestei metode, muncitorii din 
brigadă au sporit de aproape trei ori viteza de 
înaintare, ceea ce a însemnat zeci de zile avans 
față de grafice la ambele turnuri de granulare. Ti
nerii lăcătuși montori Alexandru Tofan și Teodor 
Munteanu, sudorul Pavel Oswath au învățat me
serie chiar aici pe șantier. Despre sîrguința și te
meinica lor pregătire profesională vorbește faptul 
că duza de evacuare a gazelor, înaltă de peste 100 
de metri, a fost construită cu mult înainte de ter
men. Mai devreme au fost terminate și alte con
strucții metalice montate de ei. Calificativul la re
cepția obiectivelor predate: „foarte bine".

Roadele aplicării metodelor avansate se văd și la 
construcția halei de purificare a gazelor. Echipa 
complexă a lăcătușului sudor Mihai Țuțulea a în
ceput construcția și tot ea se pregătește să-i facă 
ultimele finisări. Biografia lui Mihai Țuțulea, se
cretarul organizației de bază nr. 1 de pe șantier, 
este asemănătoare cu a multor muncitori construc
tori. Pornind dintr-un sat de prin părțile Tîrgo- 
viștei, pe itinerarul vieții sale s-au înscris pe rînd 
Ploieștiul, Timișoara, Buzăul, Săvineștii, Suceava, 
Tg. Mureș. Este un muncitor cu înaltă cali
ficare, un bun organizator al muncii în echipa pe 
care o conduce. In orele libere își găsește timp să 
deseneze. De cînd e pe acest șantier, ca un adevărat 
cronicar, el a adunat intr-un bloc-notes multe 
chipuri și priveliști: muncitori constructori, fabrica 
de acid azotic, rezervoarele de apă amoniacală... Și 
toate le-a orînduit sub un titlu semnificativ: 
„Ofensivă neîntreruptă".

Ștefan NEAGU
Studioul de radio Tg. Mureș

In primăvara anului 1963, în timpul ridicării 
noilor blocuri ale cartierului Nițu Vasile din Capi
tală, pe strada Sașilor, din imediata apropiere a 
șantierului, constructorii au început să depoziteze 
o parte din pămîntul și molozul rezultat din lu
crări. Luni de zile, grămezile depozitate au con
stituit adevărate obstacole pentru camioanele și 
autobasculantele care circulau pe această stradă, 
dar nimeni nu s-a gîndit să ia vreo măsură pentru 
împrăștierea pămîntului și a molozului.

Intre timp, blocurile au fost ridicate, s-au mutat 
în ele numeroși locatari, au plecat constructorii. 
Numai pămîntul și molozul de pe strada noastră 
au rămas acolo, uitate, dîndu-i un aspect urît, con
trastant cu frumusețea noului cartier.

Dorim ca strada noastră să-și recapete aspectul 
cuvenit. Credem că în această privință au un 
cuvînt de spus și edilii raionului.

Mai mulți cetățeni din strada 
Sașilor, raionul N. Bălcescu

Colectivul șantierului naval Brăila se angajase ca 
pină la sfîrșitul lunii aprilie, adică cu 30 de zile mai 
devreme decit prevedea planul, să livreze două 
șlepuri a 1 000 tone. Lipseau insă aparata/ul electric 
și asbestul fulgi, deoarece termenele de livrare de 
către Întreprinderile furnizoare erau stabilite pentru 
Începutul lunii mai 1965. In această situație, condu
cerea șantierului a’ hotărit să trimită un delegat cu 
misiunea de a obține livrarea acestor materiale mai 
devreme. A fost ales pentru această treabă tov. 
Petre Alexandru, tehnician la serviciul de aprovi
zionare. Ajuns la Uzina mecanică Turnu Severin, 
delegatul s-a adresat comitetului de partid și con
ducerii uzinei. A găsit înțelegere și sprijin, livrin- 

r duse imediat aparatajul electric. Găsirea cantității 
necesare de asbest tulgi era un lucru mai greu, 
deoarece șantierul nu mai avea repartiție pentru 
acest material, iar Întreprinderea minieră Orșova 
nu avea cantități disponibile. Ajutorul a venit din 
partea Uzinei „Vulcan" din București care, la in
tervențiile făcute de direcția generală de resort din 
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, a ac
ceptat ca șantierul nostru să ridice asbestul fulgi 
din cota acestei uzine, de la Întreprinderea minieră 
Orșova.

Dispunfnd de aparatajul și materialele necesare, 
șantierul a putut livra Înainte de termenul stabilit 
cele două șlepuri. Colectivul nostru mulțumește tu
turor celor care ne-au ajutat să ne îndeplinim an
gajamentul.

Ion TOADER 
funcționar

TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Opera de trei parale (orele 19,30), 
(sala Studio, str. Al. Sahla nr. 76 A) : 
Fii cuminte, Crlstofor ! (orele 19,30). Tea
trul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe un 
balansoar (orele 19,30). Studioul Institu
tului de artă teatrală șl cinematografică 
„I. L. Caragiale- (Str. 30 Decembrie nr. 
9) : Trandafiri roșii pentru mine (orele 
20)

CINEMATOGRAFE

CINEMATOGRAFE î Laleaua neagră — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(Bd. Magheru nr. 12—14). Casa Rlcordi : 
Republica (Bd. Magheru nr. 2), Capitol 
(Bd. 6 Martie nr. 16), Grivița (Calea Gri
viței, podul Basarab), Grădina ,,Doina" 
(Str. Doamnei nr. 9). Fernand cow-boy : 
Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6 — completare 
Comori de artă românească), Feroviar 
(Calea Griviței nr. 80 — completare Al
binele și oamenii), Melodia (Șos. Stefan 
cel Mare, colț str Lizeanu — comple
tare Comori de artă românească), Sta
dionul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — 
completare Comori de artă românească), 
Grădina ,,Progresul : (Str. Ion Vidu nr. 
5 — completare Comori de artă româ
nească). Copiii minune : Carpați (Bd. Ma
gheru nr. 29). Neamul Șoimăreștilor — 
cinemascop (ambele serii) : București 
(Bd. 6 Martie nr. 6 — completare 
Șopîrle), Tomis (Calea Văcărești nr. 21 — 
completare Șopîrle). Ianoșik — cinema
scop (ambele serii) : Festival (Bd. 6 Mar
tie nr. 14 — completare 1 Mai 1965. Ru
lează și la grădină — Pasajul Eforie), 
Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174), Aurora 
(Bd. Dimitrov nr. 118 — completare
1 Mai 1965). Pe urmele lui Ahmed : Vic
toria (Bd. 6 Martie nr. 7 — completare 
Scoarțe populare). Vieți uscate : Central 
(Bd. 6 Martie nr. 2), Crîngași (Șos. Crîn- 
gași nr 42). Hanka : Lumina (Bd. 6 
Martie nr. 12), Ciulești (Calea Giulești 
nr. 56), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie), 
Flamura (Șos. Giurgiului nr. 156). Gau- 
deamus lgitur : Union (Str. 13 Decembrie 
nr. 5-7 — completare 1 Mai 1965), Unirea 
(Bd. 1 Mai nr. 143 — completare Celule 
amețite. Rulează și la grădină). Program 
pentru copii : Doina (Str. Doamnei nr. 9 
— rulează numai dimineața). Doi băieți 
ca pîinea caldă — Celule amețite : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9 — după amiază). 
Festival Chaplin — Sport nr. 2/1965 : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 16). Legea 
și forța : Cultural (Piața I. Pintilie nr.
2 — completare Expediție în pod). Joe 
limonadă — cinemascop : înfrățirea în
tre popoare (Bd. Bucureștii Noi), Bucegi 
(Bd. 1 Mai nr. 57 — rulează și la gră
dină). Unde ești acum Maxim ? — cine
mascop : Dacia (Calea Griviței nr. 137). 
Fata în doliu : Buzești (Str. Buzeștl nr. 
9—11), Miorița (Calea Moșilor nr. 127 — 
completare Palmira). Cronica unui bu
fon : Flacăra (Calea Dudești nr. 22 — 
completare Pionieria nr. 2/1965). La patru 
pași de infinit : Vitan (Calea Dudești nr. 
97). Titanic vals : Munca (Șos. Mihai 
Bravu nr. 221 — completare Petrică și 
încă cineva). Scaramouche — cinema
scop : Arta (Calea Călărași nr. 153 — 
completare Sport nr. 2/1965 — rulează și 
la grădină), Volga (Șos. I. Pintilie nr. 
61 — completare 1 Mai 1965). Parisul 
vesel : Moșilor (Calea Moșilor nr. 221 — 
completare Călătorie imaginară. Rulează 
și la grădină). Micul pescar — cinema
scop : Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 89). 
Cauze drepte — cinemascop : Viitorul 
(Str. M. Eminescu nr. 127). Mofturi 1900 : 
Colentina (Șos. Colentina nr. 84 — com
pletare Ultimul rol. Rulează și la gră
dină). Pădurea spînzuraților — cinema
scop (ambele serii) : Floreasca (Str. 
J. S. Bach nr. 2 — completare Pionieria 
nr. 2/1965). Cei trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii) : Rahova (Calea Ra- 
hovei nr. 118 — completare Pionieria nr. 
2/1965. Rulează și la grădină). Rachetele 
nu trebuie să decoleze — cinemascop : 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1 — com
pletare Țărmul ospitalier). Două etaje de 
fericire : Progresul (Șos. Giurgiului nr. 
3). Spărgătorul — cinemascop : Lira (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196). Animalele : 
Drumul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30 — 
completare Pionieria nr. 2/1965), Ferentari 
(Calea Ferentari nr. 86 — completare 
Cum am crescut sănătos).

TELEVIZIUNE

TELEVIZIUNE î Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Deter- 
genți, de ing. Stelian Anastasiu, director 
adjunct la I.C.E.C.H.I.M. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru pionieri și 
școlari : Luna mai... și luna. 19,45 — 
Spectacolele săptămîni!. 20,00 — Teatru. 
„Dracul uitat- de Jan Drda. Interpre
tează colectivul Teatrului ,,Barbu Dela- 
vrancea". In pauză — filmul documentar 
„Valurile deasupra noastră". în înche
iere : buletin de știri, buletin meteoro
logic.

UN NOU STIMULENT
IN DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI 
AGRICOLE

(Urmare din pag. I-a)

Anul acesta ne-am propus să 
obținem 2 700 1 lapte pe vacă
furajată, dat printr-o Îngrijire și 
furajare mai bună vom putea a- 
junge la 3 000 litri. Vom vinde 
In acest an statului, prin contracte, 
750 000 l de lapte de vacă și de oaie. 
200 tone de carne, dintre care 50 ton,e 
carne de porc, 12 000 kg de lină, 
300 000 de ouă. Noi am făcut o soco
teală și am văzut că in urma creșterii 
prețului de cumpărare a laptelui vom 
obține in plus mai bine de 350 000 de 
lei, ceea ce dă putință cooperativei 
să sporească averea obștească, să re- 
tribuie, pe această bază, mai bine 
munca membrilor ei. Iată de ce mă
surile prevăzute de Hotărire ne Însu
flețesc să muncim și să gospodărim 
tot mai bine avutul nostru obștesc., 
să realizăm producții mari în țoale 
sectoarele.

De la mare — un scurt popas în 
altă parte a tării, la Reghin. Coopera
tivele agricole de aici au multe vaci 
cu lapte. Printre acestea este și cea 
din Gornești. Vestea despre noua 
Hotărîre s-a răspîndit repede printre 
cooperatori, din rîndurile cărora co
respondentul nostru a consemnat 
cîteva păreri.

Portik Ambrus, brigadier zooteh
nic: „Cooperativa noastră a contrac
tat pentru acest an 30 000 kg carne 
de vită, 6 000 kg carne de porc și 
150 000 litri lapte de vacă. Cred că 
vom putea valorifica o cantitate mult 
mai mare — asta urmează să hotă
rască adunarea noastră generală — 

și vom realiza venituri suplimentare 
de zeci de mii lei.

loan Haidu, îngrijitor la porci i 
„Este in interesul nostru să creștem 
și să Ingrășăm tot mai rnulți porci. 
Hotărirea prevede acordarea unui 
spor de preț de 1,50 lei pe kg/viu 
peste prețurile actuale pentru porcii 
grași ce depășesc 130 kg viu. Socot 
că la porcii contractați vom putea 
realiza un spor in greutate de cel 
puțin 1 200 kg peste prevederile con
tractului, ba chiar să-i livrăm cu trei 
luni mai devreme."

Valorificăm 
mai mulți 
cartofi

Cînd am ajuns la cooperativa agricolă 
de producție din Săcele, regiunea Bra
șov, l-am găsit pe președintele 
Andrei Balint, discutind cu coopera
torii despre măsurile prevăzute în Hotă
rîre.

— Statul ne dă un puternic ajutor să 
sporim producția agricolă și să dezvol
tăm continuu proprietatea obștească a 
cooperativei noastre — spunea el. 
Am primit credite cu care am cumpărat 
animale și am ridicat construcții ; pe o- 
goarele noastre lucrează 28 de tractoare. 
De la începutul anului și pînă acum 
am primit 58 vagoane de îngrășăminte 
chimice, dublu față de anul trecu*. 
Am reușit să folosim fot mai bine 
acest ajutor și posibilitățile coope
rativei. De la un an la altul obți- 
nem și vindem statului cantități tot 

mai sporite de produse. Anul trecut am 
realizat un venit de peste 10 600 000 lei, 
cu 1 400 000 lei mai mult decît era pre
văzut. Majorarea prefurilor de contractare 
la unele produse agricole constituie pen
tru noi un îndemn să sporim producția 
agricolă, să acordăm o atenție și mai 
mare cultivării unor plante pentru care 
avem condiții bune și care dau produse 
necesare aprovizionării populației. In anul 
acesta ne-am propus să vindem statului 
pe bază de contract 1 800 tone de car
tofi, din care 1 600 tone cartofi de 
toamnă. De asemenea, vom mai vinde 
„Agrosem"-ului alte 2 000 tone cartofi 
de sămînță.

Pe cantitatea pe care o vindem sfa
tului noi obținem în plus un venit de 
250 000 de lei.

Este bine că, potrivit prevederilor noii 
Hotărîri, cooperativele care valorifi
că mari cantități de cartofi pot să-și 
procure porumb la prețul de stat, că 
toate cooperativele agricole pot folosi 
fără restricții mijloacele proprii de 
transport pentru a se aproviziona cu 
diferite materiale sau pentru desfacerea 
unor produse. De asemenea, ne exprimăm 
mulțumirea pentru faptul că partidul și 
guvernul au hotărit ca, la cerere, coopera
tivele agricole să fie încadrate cu con- 
tabili-șefi salarizați din fondurile statului.

În interesul 
întregului popor

Măsurile prevăzute de Hotărîre 
au fost citite cu interes și atenție 
și la orașe. Oamenii muncii înțe
leg necesitatea ca o parte din
tre cheltuielile determinate de 
majorarea prețurilor de cumpă
rare a unor produse să lie aco
perită prin sporuri la prețurile de 
desfacere la unele bunuri de con
sum, compensate, de altfel, în 
parte, prin ieftinirea altor bunuri 
de consum și a unor prestări de 
servicii.

Duminică dimineață, unul dintre 
reporterii noștri l-a găsit pe lăcă
tușul Ștefan Andrei la lucru, îm

preună cu echipa sa, în atelierul 
de montaj al Uzinelor „Vulcan" :

Această hotărîre — a decla
rat el — mărește interesul țărăni
mii de a spori producția agricolă, 
lucru ce ne interesează direct și pe 
noi, muncitorii de la orașe. Știm că 
mărirea producției în industrie și 
în agricultură este drumul sigur 
spre creșterea nivelului de trai al 
întregului popor. De aceea aprobăm 
măsurile luate de partid și guvern. 
Am văzut în Hotărîre că statul su
portă anual sute de milioane lei 
pentru acoperirea sumelor ce se vor 
plăti în plus la cumpărarea produ
selor agricole de la producători. 
Consumatorii vor contribui și ei la 
acoperirea acestor sume. De altfel 
am văzut că s-au redus prețurile la 
unele bunuri de consum, ceea ce 
înseamnă că în parte se compensea
ză diferența. Privind-o în lumina 
intereselor generale ale economiei 
naționale și desigur, ale noastre, ale 
tuturor, socotesc că măsura luată 
este justă.

Echipa de lucru a automotoarelor 
1032 și 1018 de la remiza București- 
călători se pregătea de plecare în 
cursă. Mecanicii Gheorghe Balint și 
Ilie Popa, ajutorul de mecanic Petre 
Constantin făceau ultimele pregătiri, 
întrebați dacă au luat cunoștință 
de recenta Hotărîre, Ilie Popa a răs
puns :

— Am citit-o și ne exprimăm a- 
deziunea față de această măsură 
luată de partidul și guvernul nostru 
pentru că are menirea să asigure 
sporirea producției vegetale și ani
male care, cum știm, este condiția 
importantă a bunei aprovizionări cu 
alimente a populației.

Dimineața la un chioșc de ziare 
din Capitală. Unii mai zăbovesc, ci
tesc pe loc, alții comentează :

— Rentabilitate trebuie să existe 
în orice sector...

— Au fost și majorări de salarii, 
și modificări de prețuri, la unele — 
scăderi, , la altele — urcări. Toate 
hotărîrile luate de partid au conse

cințe bune asupra dezvoltării eco
nomice a țării. Ne amintim că a- 
cum doi ani au fost mărite prețu
rile la carne, pentru a stimula pe 
producători să crească și să vîndă 
statului mai multe animale. Rezul
tatele acestei măsuri sînt acum e- 
vidente pentru toți: în comparație 
cu anii din urmă, s-a îmbunătățit 
aprovizionarea cu carne. Nu ne în
doim că și măsurile luate acum vor 
da bune rezultate.

în legătură cu recenta Hotărîre 
șl-au spus cuvîntul și cîțiva oțelari 
hunedoreni :

Emil Ionescu, prim topitor, oțe- 
lăria Martin nr. 2 : „Am citit Hotă- 
rîrea împreună cu echipa mea. Mă
surile luate de conducerea noastră 
de partid și de stat, sînt îndreptate 
spre ridicarea producției agricole și 
îmbunătățirea pe această cale a a- 
provizionării orașelor. Ne dăm seama 
că statul suportă în cea mai mare 
parte sporul prețurilor de cumpă
rare a produselor și ne angajăm să 
sprijinim aceste eforturi, muncind 
mereu mai bine, dînd peste plan 
produse industriale mai multe și 
mai bune".

Florin Niculescu, maistru con
structor : „Urmărim cu atenție ho
tărîrile partidului și statului nostru 
și muncim pentru traducerea lor în 
viață. Fiecare măsură luată de 
partid a primit adeziunea noastră 
unanimă pentru că întotdeauna 
scopul lor este de a întări puterea 
economică a țării în vederea îmbu
nătățirii situației materiale a munci
torilor și țăranilor, a întregului po
por".

★

în numeroase alte declarații oa
menii muncii de la orașe și sate 
subliniind justețea și însemnătatea 
măsurilor luate și-au manifestat 
hotărîrea de a întîmpina cel de-al 
IV-lea Congres al partidului cu noi 
realizări în dezvoltarea economică a 
țării, pentru sporirea bogățiilor ei 
în interesul întregului popor.

Cu privire la 
majorarea salariilor 
constructorilor 
de mașiniJ

(Urmare din pag. I-a)

în scopul unei mai juste di
ferențieri a salariilor tarifare 
ale personalului de conducere 
din unitățile economice, care să 
reflecte complexitatea și răspun
derea organizării și conducerii a- 
cestora, s-au aplicat criterii îm
bunătățite de gradare și noi limite 
de clasificare pe grade a întreprin
derilor și secțiilor de producție. Prin

Mai presus de orice
(Urmare din pag. I-a)

Succesele obținute în construcția mate
rială și spirituală a noii noastre orînduiri 
au creat exigențe și pretenții noi față de 
comportarea în muncă și viața de toate 
zilele. Oamenii, fie ei muncitori sau 
țărani, au „crescut", s-au schimbat, au 
căpătat o înțelegere nouă și aprofundată 
a lucrurilor, au învățat și învață în per
manență și vor, pe drept, ca toți să fie 
cel puțin la fel. Cerința aceasta, pe ca’-e 
o socotesc pozitivă și constructivă prin 
însăși esența ei, ține de întărirea și 
adîncirea democrației socialiste, de pă
trunderea ei în straturile cele mai adînci 
ale roii noastre societăți.

Evit dinadins exemplele concrete, de 
eroi, și de eroism,. întrucît. am fost 
și rămîn, ca om și ca scriitor, ad- 

aceasta s-a asigurat o creștere de 
salarii mai mare personalului de 
conducere din întreprinderile cu 
profil complex și variat, cu produc
ție unicală sau de serie mică și cu 
unități dispersate în aceeași locali
tate sau în alte localități, în compa
rație cu alte întreprinderi.

Este știut că industria construc
țiilor de mașini și a prelucrării me
talelor a depășit încă din 1964 nive
lul producției globale prevăzut prin 
Directivele celui de-al III-Iea Con
gres al partidului pentru anul 1965. 
Majorarea salariilor muncitorilor, 
personalului tehnico-ingineresc, eco
nomic și administrativ din ramura 
construcțiilor de mașini consti
tuie un stimulent pentru creș
terea în continuare a producției și 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, asimilarea cît mai 
rapidă a fabricației de produse la 
nivelul tehnicii mondiale, în vede
rea asigurării unui volum sporit de 
mijloace de producție și bunuri de 
consum de calitatea și sortimentele 
necesare economiei naționale.

miratorul anonim al eroilor ano
nimi, al celor mulți, al milioane
lor. De asemenea, nu pun în discuție o 
altă „evoluție", a falselor aspirații, a 
falselor sentimente, generate și genera
toare de individualism. Spiritul carierist, 
de exemplu, parvenitismul a suferit și 
el schimbări și modificări, în felul de a 
se manifesta. Și va mai suferi și da 
acum încolo, căutînd să se „împace" cu 
niște realități care îl exclud în perma
nență, creîndu-i noi complicații și noi 
greutăți.

Pînă la urmă, din toate frămînfările, 
inevitabile și firești, se desprinde, birui
tor, chipul nemuritor al omului nou, care 
nu poartă nimb pe frunte și nici spadă în 
mînă, ci seamănă cu oamenii pe care îi 
vedem la tribune și în coloanele care 
umplu st'ăzile. în zilele de sărbătoare.

Mai presus de orice vor rămîne pînă 
la urmă omenia și cinstea, dragostea de 
viață și de muncă, frumusețea și 

.puritatea . —- sentimente și aspirații cu 
care poporul român s-a înfrățit din anii 
cei grei, și pe care acum și le realizează.
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După meciul 

de la Baia Mare, 
două opinii din 

• „tabere" opuse,
> cu concluzii ase

mănătoare : din
colo de rezulta
tul in sine, există 

nemulțumire de-o 
alta.

nu tocmai 
plăcute

motive de 
parte și de <

PETRE BOICEAN, maistru miner 
— Săsar : „Ceea ce mă supără mai 
mult este nu înfrîngerea echipei 
locale, ci jocul slab prestat de aceas
ta. Apărarea a fost de nerecunoscut, 
fiind deseori depășită de atacanții 
feroviari. înaintașii au jucat mai bine, 
dar vechea lor meteahnă i-a împiedi
cat să marcheze. Nu trag la poartă. 
Doar doi șuteri — Sasu și Drăgan — 
nu pot constitui un pericol pentru 
adversari. Or, fotbalul se joacă pe 
goluri.

ION ROGOJINA, revizor de casă 
C.F.R.: „In mod special am venit de 
la București ca să asist la partida din
tre Minerul și Rapid. Așteptam mai 
mult de la feroviari. Pînă în minutul 
88, cînd Georgescu a înscris golul 
victoriei, am avut mari emoții. Echipa 
a făcut un joc nesatisfăcător, dove
dind aceeași lacună ca și în meciul 
cu U.T.A. Apărarea a dus greul, dar 
în unele cazuri s-a bîlbîit și ea. în 
schimb, înaintarea a mers slab. Cu 
toate că în linia de atac avem doi 
jucători talentați — lonescu și Dumi- 
triu — plus două extreme... rapide, 
nici unul dintre ei nu a strălucit. 
Dacă ne gîndim la faptul că mai toți 
fac parte din lotul republican și că 
ne așteaptă meciuri grele în viitor, 
concluzia care se desprinde nu este 
tocmai plăcută. Firește, am obținut o 
victorie importantă în deplasare, dar 
ne-am fi bucurat dacă ea ar fi fost 
urmarea unui joc frumos. Antrenorii 
și jucătorii mai au încă de lucru'.

— , Nelipsit de laPutin, pentru meciurile Științei
5 ■ Cluj, scriitorul 

MIR-
ne-a spus, 

fluierul

DUMITRU 
CEA 
după 
final: 
căzut

90 de minute
„Ploaia care a tot timpul 

ne-a cam topit speranța de a vedea 
un joc de bună calitate. La nivelul 
nesatisfăcător al partidei au contri
buit însă și ajț.i factori, în afară de 
condițiile atmosferice. Mă refer în 
special la oaspeți, care s-au rezumat 
la o strictă apărare, pînă ce au pri
mit al doilea gol; atunci au ieșit la 
atac, și întîlnirea a cîștigat în specta
culozitate. Ca moment deosebit, re
marc șutul din void tras de Suciu — 
cel mai bun de pe teren — de la 25 
m direct în colțul porții, încît porta
rul orădean n-a putut schița măcar 
un gest. A fost o fază de neuitat — 
dar, din păcate, unica în acest gen. 
Cam puțin, pentru 90 de minute...

ETAPA A VIII-A a 
amical„CURSA RACII

DUBNICA 16 (Agerpres). 
relativ scurtă (136 km), dar cu un 
profil muntos, etapa a 8-a a „Cursei 
Păcii”, foarte animată și cu multe 
evadări, a produs schimbări în clasa
mentul general individual. Dintre frun
tași doar purtătorul tricoului galben 
și-a păstrat poziția, ceilalți, printre 
care și Dumifrescu retrogradînd cîteva 
locuri. Aceste modificări au fost ur
marea unei evadări întreprinse la 
kilometrul 70 de un plufon de 10 aler- , 
găfori condus 
și Dohliakov, 
danezul Ritter, 
metri avansul 
peste 3 minute. în plutonul mare s-au 
ivit neînțelegeri la frenă, accentuate 
și de ploaie torențială, spre sfîrșitul 
etapei. In față Gainan Saidhujin (cîști- 
gătorul „Cursei Păcii” în 1962) a im
primat un tempo susținut, a cîșfigat 
sprintul cu premii de la Trencin și toi

de sovieticii Saidhujin 
francezul Labrouille și 
In numai 25 de kilo- 
fugarilor a crescut la

• După ce a întrecut tn semifinala 
turneului internațional de tenis de la 
Florența (Italia) pe americanul Allan 
Fox cu 6—4, 6—3, Jucătorul nostru 
Ion Țirlac a fost Învins tn finală cu 
2—6, 7—9, 6—3, 6—3 de mexicanul 
Rafael Osuna.

• In ziua a doua a turneului in
ternațional masculin de volei de la 
Subotica, combinata română a între
cut echipa Poloniei cu 3—0 (16—14 ; 
15—12 i 15—11), iar reprezentativa 
Iugoslaviei a învins selecționata R.P. 
Bulgaria cu 3-—2 (15—11 î 15—8 ; 
3—15 s 6—15 i 15—5). în clasament 
conduce Iugoslavia cu 4 puncte, ur-

V-A PLĂCUT ?
Opinia
spectatorului
asupra etapei
de ieri

Două goluri
„Din desfășura

rea partidei Pro
gresul — Farul 

. A mi-au plăcut ac-și cam atit țiunile din care 
lancu a înscris 

cele două goluri, jocul de coordonator 
al lui Mateianu, calmul și, aș zice, 
clarviziunea tînărului Peteanu — ne-a 
spus tov. TRAIAN PREDEȚEANU, 
profesor la Școala medie „Gh. Lazăr". 
Constănțenii s-au resemnat încă după 
primul gol. Au avut o perioadă de 
dominare la începutul reprizei se
cunde, însă infructuoasă. Țin să pre
cizez însă că ambele echipe s-au aflat 
în bune poziții de a marca, dar au 
ratat copilărește. Dintre numeroasele 
ocazii pierdute am reținut două : una, 
a lui Tufan (la 6 m în fața porții, n-a 
șutat, ci a pasat) și alta a lui Mateia
nu, care a tras 
tr-un moment 
pentru a marca".

pe lingă minge, în- 
extrem de favorabil

Ce fel de cel de-al 
meci de

Nici
doilea 
pe stadionul „Re
publicii" (Steaua- 
Dinamo Pitești) 
n-a satisfăcut, în 

exigențele publicu-
înaintași ?
măsura cuvenită,
lui. Ambele echipe au jucat fără ori
zont, la întîmplare — a ținut să pre
cizeze, în drum spre ieșirea de pe 
stadion, tov. ION DAVIDESCU. Mo
mentele mai interesante ale meciului, 
foarte puține la număr, se datoresc 
fotbaliștilor militari. Dar, după pă
rerea mea, învingătorii și învinșii tre
buie să-și pună serios problema îm
bunătățirii jocului înaintării. Ce fel 
de înaintași sînt aceia care, în 90 de 
minute de joc, șutează pe poartă de 
două-trei ori sau (cum a fost cazul 
lui Voinea, care se numără printre 
selecționabili) nici măcar atît ? Steaua 
a înscris două goluri, însă ar mai fi 
putut înscrie încă cel puțin două. In 
plus, Jenei a șutat de două ori în 
bară...

„Sintem 
mulțumiți 
de echipa 
noastră"

La terminarea 
meciului de la 
Craiova, am ru
gat pe tov. EMIL 
PUȚINELU, mais
tru principal pe 
șantierul Combi
natului chimic, să 
ne împărtășească 
impresiile sale 

la care a asistat.asupra întrecerii
— Sînt un suporter credincios al 

Științei-Craiova, și vă rog să nu-mi 
luați in nume de rău laudele pe care 
i le aduc : le merită, pentru victoriile 
din ultima vreme. Astăzi, echipa 
noastră a făcut din nou un joc foarte 
bun, și-a organizat acțiunile, a fructi
ficat patru ocazii. într-un cuvînt, ne-a 
reaprins speranțele de rămînere în 
A... Cu toată satisfacția pentru victo
rie, țin să spun că mă miră compor
tarea fotbaliștilor de la U.T.A. în pri
mul rînd, jocul lor confuz, fără ori
zont, fără un singur șut pe poartă în 
tot meciul I In al doilea rînd, „nervii

el a trecut primul linia de sosire pe 
stadionul din Dubnica.

Clasamentul etapei : 1. Gainan
Saidhujin (U.R.S.S.) a parcurs 136 km 
în 3h20'03” (medie orară 40,800 km), 
în același timp cu el s-au clasat în
ordine : Labrouille (Franța), Takacs
(R.P.U.), Midelkoop (Olanda), Ritter
(Danemarca), Dohliakov (U.R.S.S.), 
Magiera (R.P.P.), Butzke (R.D.G.),
Louis (Franja). Schejbal, întîrziat de o 
defecțiune la angrenaj, a marcat 
timpul de 3h20'22”. Plutonul doi, în 
care se aflau și patru cicliști români 
(Dumitrescu, Zanoni, Stoica, Ziegler), 
a sosit după aproximativ trei minute.

Clasamentul general individual: 1. 
Lebedev (U.R.S.S.) ; 2. Ritter (Dane
marca) la 1’57”, Swerts (Belgia) la 
1’58”. Dumitrescu se află pe locul 11 
la 4’28". Pe echipe conduce U.R.S.S., 
urmată de R. D. Germană. Formafia 
R. P. Române ocupă locul 7.

Astăzi se aleargă etapa a 
Dubnica—Svit (204 kilometri).

9-a

mată de Bulgaria și România, fiecare 
cu cite 2 puncte.

• Meciul Internațional de fotbal, 
disputat la Moscova, între reprezen
tativele U.R.S.S. și Austriei s-a termi
nat Ia egalitate : 0—0. Cu prilejul a- 
cestel întîlnirl a jucat ultima oară în 
selecționata sovietică cunoscutul fot
balist Igor Netto, care, Ia vtrsta de 
35 de ani, se retrage din activitatea 
competițională, după ce a cucerit cu 
echipa U.R.S.S. titlul olimpic la Mel
bourne, Cupa Europei interțărl și a 
îmbrăcat tricoul de Internațional în 
58 de partide.

Rezultate tehnice
PROGRESUL—FARUL 2-0 (1-0). 

Ambele goluri le-a înscris lancu 
(5* 1 și 71'). Arbitru: Erwin Vetter 
(R.D.G.).

Problema livrării ritmice și în 
sortimentele cerute a pieselor de 
schimb pentru mijloacele de 
transport auto este deosebit de 
importantă și este necesar să i se 
acorde întreaga atenție. Ea tre
buie soluționată pornindu-se de 
la o apreciere realistă a nevoilor 
de piese de schimb în raport cu 
dezvoltarea continuă a transpor
turilor auto în țara noastră. Or
ganele Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Mi
nisterului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor și ale altor 
ministere au datoria de a 
lua măsuri comune eficiente pri
vind organizarea mai judicioasă 
a producției, repartizarea și uti
lizarea acestor piese, în vederea 
satisfacerii prompte a unităților 
cărora le sîjt necesare. Conco
mitent, în întreprinderile furnizoa
re trebuie să fie asigurate condi
ții pentru folosirea cu maximum 
de randament a mașinilor și uti
lajelor existente, lichidarea locu
rilor înguste, desfășurarea rit
mică a producției. Asemenea 
măsuri conjugate cu creșterea 
exigenței față de calitate vor da 
colectivelor întreprinderilor posi
bilitatea să livreze la termen și 
în cantități sporite piesele de 
schimb necesare folosirii parcului 
auto la întreaga capacitate.

STEAUA — DINAMO PITEȘTI 
2-0 (2-0). Au marcat: Sorin Avram 
(10') și Constantin (24'). Arbitru: 
Pop Gavrilă (Brașov). Stadionul 
„Republicii". Spectatori: 15 000.

MINERUL BAIA MARE—RAPID 
0-1 (0—0). A înscris Georgescu 
(88’). Arbitru : Cornel Nițescu (Si
biu). Spectatori: 12 000.

C.S.M.S. IAȘI—DINAMO BUCU
REȘTI 0-1 (0-1). A marcat: Petru 
Emil (25’). Arbitru : Nicolae Cursa- 
ru (Ploiești). Spectatori: 18 000.

ȘTIINȚA CRAIOVA—U.T.A. 4-0 
(3-0). Autorul golurilor : Sîîrlogea 
(16’ : 24' ; 42’ ; 55’). Arbitru:
Gheorghe N. Gheghe (București). 
Spectatori : 14 000.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—PE
TROLUL 2-1 (1-0). Au marcat:
Năftănăilă (28’), Necula (75') pen
tru învingători ; Badea (67’) pentru 
învinși. Arbitru: Helmut Kdkler 
(R.D.G.). Spectatori: 10 000.

unor jucători arădeni, la adresa ar
bitrilor : era de preferat să-și con
sume această energie în crearea unor 
faze frumoase".

Indisciplină 
pe teren 
și în tribune

III, 
de

In legătură cu 
meciul de la Iași, 
tov. EMIL CU- 
LINCU, cazangiu 
la Atelierele de 
reparat material 
rulant Nicolina- 
Iași, ne-a spus : 

„Echipa bucureșteană, în special 
apărarea, a jucat organizat, cu 
mult calm, fapt care, de altfel, 
o caracterizează. Mi-au plăcut în 
special Datcu și Nunweiller 
întotdeauna pe fază. Jucătorii 
la C.S.M.S. Iași au dominat mult, în 
special în repriza a doua. Pot spune 
că au lansat, cu fiecare minut, o ava
lanșă spre' poarta lui Datcu. Danileț, 
Cuperman, Stoicescu au ratat ocazii 
clare de gol. Băieților noștri le lipseș
te o concepție tactică, o bună orga
nizare în acțiuni.

In general, întîlnirea nu m-a sa
tisfăcut nici ca spectacol. In prima 
parte au avut loc durități și chiar 
ieșiri nesportive. Popa l-a lovit inten
ționat pe Vornicu, Matei a făcut a- 
celași lucru împotriva lui Ghergheli,

EROUL ANONIM
Astăzi, precum se vede, are cuvin- 

tul spectatorul, acest erou anonim al 
fiecărei etape de campionat. Merită 
să-i zicem erou, pentru cit se agită, 
se înflăcărează, exclamă, se bucură, 
pătimește — dar, mai ales, fiindcă, 
in ciuda repetatelor deziluzii, con
tinuă să vină la fotbal.

De ce ? Pentru un șut frumos in 
nouăzeci de minute, pentru două-frei 
combinații reușite intr-o avalanșă de 
ratări și orbecăieli — ba, adesea, 
nici pentru atif. Rapid, fruntașa cla
samentului, marchează opt goluri in 
nouă etape, făcîndu-și o specialitate 
din scoruri-limită. Orice s-ar spune, 
ciudată situație : de la începutul 
campionatului liderul a înscris mai 
pufine puncte decit Știința Craiova, 
echipă ameninfafă de retrogradare I 
Pe cine să ne bizuim, atunci, în a- 
tacul reprezentativei, pentru meciul 
cu Cehoslovacia î Pe lonescu și Du- 
mitriu — sau pe Sfîrlogea î

Eroul nostru își pune tot mai frec
vent asemenea întrebări, la care răs
punsurile intirzie. El nu poate pricepe, 
in ruptul capului, de ce U.T.A. e-n 
stare să Iacă azi o partidă clară, iar

• Disputat la GOteborg, In fata 
19 000 de spectatori, meciul 
de fotbal dintre echipele Angliei și 
Suediei s-a soldat cu scorul de 2—1 
(1—1) în favoarea Jucătorilor englezi.

• Atletul american Randy Matson, 
care s&ptămîna trecută a stabilit un 
nou record mondial la aruncarea gre
utății cu performanța de 21,51 m, a 
eșuat în tentativa de a depăși acest 
rezultat la concursul de la Los Ange
les. Matson a ocupat primul loc cu 
o aruncare de 20,70 m. Tot el a ieșit 
Învingător și la aruncarea discului : 
56,83 m.

• Continuîndu-și turneul In Uniu
nea Sovietică, formația engleză de 
fotbal Stoke-City a întîlnit la Lenin
grad echipa locală Zenit. Victoria a 
revenit oaspeților cu scorul de 3—2 
(1—0).

• Fostul campion mondial de ciclo- 
cros, Rolf Wolfshol (R.F.G.), a cîști- 
gat turul ciclist al Spaniei, dar se 
poate spune că eroul cursei a fost 
belgianul Rik Van Looy, învingător 
în opt etape din cele 18 ale întrecerii.

• Federația de box a U.R.S.S. a 
definitivat echipa care va participa Ia 
campionatele europene de la Berlin 
(22—29 mai). In ordinea celor 10 ca
tegorii vor evolua următorii pugiliști: 
Vladimir Larionov, Oleg Grigoriev, 
Stanislav Stepaskin, Velington Ba
rannikov, Evgheni Frolov, Richard Ta- 
mulis, Viktor Agheev, Valeri Popen- 
cenko, Dan Pozniak și Alexandr Izo
simov.

• Selecționatele de iotbal ale R. P. 
Polone șl R. P. Bulgaria au terminat 
nedecis 1—1 (0—0) în partida amica
lă disputată ieri la Varșovia.

• Sportivul italian Franco Menl- 
chelll a cîștigat „Cupa Europei", la 
gimnastică cu 57,55 puncte, urmat de 
sovieticul Lisițki — 57,50 puncte.

ȘTIINȚA CLUJ — CRIȘUL 2-0 
(1-0). Au marcat: Suciu (30') și Al. 
Vasile (61'). Arbitru: Aurel Bentu 
(București) ; Spectatori: 15 000.

Clasamentul

(19 MAI)

Rapid 22 13 6 3 26:10 32
Dinamo Buc. 22 13 4 5 38:19 30
Steaua 22 11 5 6 33:20 27
Steagul Roșu 22 11 4 7 26:16 26
Petrolul 22 9 4 9 28:19 22
U.T.A. 22 7 7 8 26:38 21
Știința Cluj 22 8 4 10 30:32 20
Dinamo Pitești 22 7 5 10 28:29 19
Știința Craiova 22 8 3 11 28:35 19
Crișul 22 6 7 9 18:23 19
C.S.M.S. 22 7 5 10 21:30 19
Farul 22 7 5 10 18:31 19
Progresul 22 6 6 10 20:25 18
Minerul 22 7 3 12 22:35 17

VIITOAREETAPA

Rapid—Știința Craiova, Dinamo 
București—Steagul roșu (în cuplaj 
pe stadionul „23 August" din Ca
pitală) î Știința Cluj — Minerul ; 
U.T.A.—Progresul ; Dinamo Pitești 
—C.S.M.S.: Petrolul—Steaua ; Fa
rul—Crișul.

iar acesta, la cîteva minute, și-a luat 
„revanșa", lovindu-1 pe Matei, fără 
minge. Arbitrul n-a intervenit cu 
promptitudine și jocul a degenerat în 
mai multe momente. Dezaprob atitu
dinea unor așa-ziși suporteri, care 
prin comportarea lor pătează ospita
litatea ieșeană. Adevărații suporteri 
locali trebuie să ia atitudine și să 
creeze o opinie de masă împotriva 
unor asemenea ieșiri".

t . — Ce v-a plă-
Bune și rele cut mecjul de ~ azi, tovarășe I.

BRATUC ?
— Tehnica satisfăcătoare a celor 

două formații, în special a Steagului 
Roșu, care a construit acțiuni în a- 
dîncime. soldate cu multe șuturi pe 
poartă. De asemenea, nota de spor
tivitate a jocului. în sfîrșit, faptul că 
petroliștii nu s-au resemnat în pos
tura de învinși, ci au ieșit desedri la 
atac, punlnd în pericol poarta lui 
Adamache, îndeosebi prin Dridea și 
Florea.

— Și ce v-a plăcut... mai puțin ?
— Greșelile comise de Hălmă- 

geanu, în apărare — greșeli rămase 
însă fără consecință, datorită neaten
ției unora dintre atacanții noștri — 
mai ales Goran.

săpfămîna următoare pierde lamen
tabil, fără să fi tras măcar un șut 
pe poartă — de ce elanul ieșenilor 
trebuie să semene cu un torent fără 
noimă, fără finalitate — de ce în
scrierea unui punct constituie adesea, 
pentru echipele noastre, semnalul în
cetării ofensivei, al liniștirii, al plic
tisului general...

Este, spectatorul acesta, un monu
ment de răbdare și de optimism, de
vreme ce stă trei ore și mai bine la 
un cuplaj, așteptînd să pice o „bom
bă” ca aceea a lui lancu, sau niște 
„bare" zguduitoare ca ale lui Jenei 
sau Sorin Avram.

Ce-i drept, de la un timp, eroii 
se mai „cumințesc", 
stea pe acasă, la 
radio, preferind să 
distanță...

De ce se rărdțc
și peluzelor, de ce răsună tot mai 
rar tumultul entuziasmului, al aten
ției încordate, al satisfacției unanime î 
Oare fotbaliștii noștri se gîndesc la 
toate astea ?

încep să mai 
televizor sau la 

se consume de la

oaspefii tribunelor

Dan DEȘLIU

Seria I: Flacăra Moreni-Tracto- 
rul Brașov 3—1, Poiana Cîmpina- 
C.F.R. Pașcani 5—2, Metalul Tîrgo
viște-Dinamo Bacău 0—1, Unirea 
Rm. Vîlcea-Știința București 1—0, 
Siderurgistul Galați-Chimia Făgă
raș 3—1, Metalul București-Con- 
structorul-Brăila 1—0, C.F.R. Ro- 
șiori-Știința Galați 1—2. După 22 
de etape pe primul loc în clasament 
se află Siderurgistul Galați cu 28 
de puncte, la egalitate cu Dinamo 
Bacău dar cu un golaveraj mai bun.

Seria a U-a : Sătmăreana-CIujana 
2—0, C.F.R. Timișoara-Recolta Că
rei 1—1, C.S.M. Sibiu-Jiul Petrila 
5—0, Minerul Lupeni-A.S.A. Tg. 
Mureș 5—0, Gaz Metan Mediaș- 
Știința Timișoara 1—1, Vagonul 
Arad-C.S.M. Reșița 2—0, A.S. Cu- 
gir-Industria sîrmei Cîmpia Turzii 
2—0. In clasament conduce Știința 
Timișoara cu 29 puncte.

Balonul expediat rapid de Mateescu nu va ii folosit pentru un atac, întrucît este trimis în adîncime 
fundașului Foto . M. Cioc

in finala „C.C.E." la volei masculin

Rapid București—Minior Pernik 3-1
Formațiile Rapid București și Mi

nior Pernik (Bulgaria) au susținut 
ieri seară în sala Floreasca parti
da retur contînd pentru finala „Cu
pei campionilor europeni” la volei 
masculin. După înfrîngerea în
registrată cu o săptămînă în urmă, 
campioana țării noastre și-a luat 
revanșa la un scor identic : 3—1.
Cunoscînd experiența și puterea 
de luptă a rapidiștilor, victoria lor 
pe teren propriu nu putea fi pusă 
la îndoială. Cu toate acestea, ei 
au cîștigat mai greu decît era de 
așteptat, procurînd inimoșilor su
porteri rapidiști și nerapidiști des
tule emoții și mai puține faze spec
taculoase și eficace decît de obicei, 
în meciul de aseară, obiectivul lor 
principal era victoria — indiierent 
de proporțiile scorului; oricum însă 
ei erau datori să demonstreze că 
putem aștepta cu încredere a treia 
întîlnlre cu voleibaliștii 
care, conform regulamentului, 
avea loc pe un 
trebuie spus că, 
mobilizat forțele, 
pun de resurse 
că vor ști să demonstreze mai con
vingător acest lucru în meciul pe 
care îl mai au de susținut. Data și 
locul disputării întîlnirii decisive 
vor fi stabilite astăzi la București, 
de comun acord cu conducerile ce
lor două echipe.

bulgari, 
va 

teren neutru. șl 
atunci cînd și-au 
au arătat că dis- 
suficiente. Sperăm

CICLISM

Sinaia-Ploiești,

A 9-a ediție a Circuitului ciclist 
al regiunii Ploiești a fost cîștigată 
de bucureșteanul Nicolae Ciumeti 
(Dinamo), urmat de V. Egyed (Stea
ua) la 20”, Gh. Bădără (Dinamo) la 
21”. Ultima etapă, “ ‘
a revenit lui Egyed, care a parcurs 
110 kilometri în 2h 54’57”. 
men tul pe echipe : 1. 
rești; 2. Steaua ; 3.

Clasa-
Dinamo Bucu- 
Voința.

HANDBAL
Sighișoara-Di- 

Știința Tg. 
Trac-

Masculin: Voința 
namo Brașov- 16—21, 
Mureș-Știința Galați 22—17, 
torul Brașov-Dinamo Bacău 14—17, 
Steaua-Știința-Petroșeni 23—9, Di-. 
namo București-Știința Timișoara 
20—12 ; feminin: C.S.M. Sibiu- 
Știința București 4—4, Tractorul
Brașov-Mureșul Tg. Mureș 12—8,
Rapid București-Știința Timișoara 
8—5, Știința Cluj-Ș.S.E. Ploiești 
6—0 (neprezentare !).

RUGBI Primele confruntări
București - Pirinei
Victorie Ia seniori...

la

jucînd la Bucu- 
juniori la Tou-

în Capitală

i

Dublă întîlnlre București-Pirinei 
rugbi a fost inaugurată ieri, selec
ționatele de seniori 
iești, iar cele de 
louse.

Meciul disputat 
cîștigat de rugbiștii noștri cu 11—10 
(8—10) — a fost mai interesant în 
prima repriză, cînd s-au înscris ma
joritatea punctelor, iar spectatorii 
au putut aplauda o serie de faze 
reușite de ambele părți. Reprezen
tativa bucureșteană a adus satis
facția unei victorii la limită, nu însă 
și pe aceea a unei evoluții cores
punzătoare de ansamblu. In legă
tură cu această partidă, maestrul 
emerit al sportului Viorel Moraru 
ne-a răspuns la cîteva întrebări :

— Ce ne puteți spune despre 
desfășurarea partidei ?

Consider foarte util noțil gen de 
întîlniri cu rugbiștii francezi. Un 
prilej în plus de a roda cît mai 
multe elemente tinere în compania 
unor adversari valoroși. Selecționa
ta Pinneilor a practicat (în prima 
repriză, căci în următoarea a în
cetinit ritmul) un bun joc colectiv, 
cu acțiuni spectaculoase concepute 
și dezvoltate spontan de mai mulți 
jucători. De altfel punctele ei au 
concretizat două asemenea acțiuni. 
De remarcat, ca și în alte rînduri,

Rapidistul Plocon încearcă să stră
pungă blocajul voleibaliștilor 

bulgari

POLO
București-Rapid 

i-Mureșul Tg. Mureș 
Oradea-Industria linii 

6—3, I.C. Arad-Voința

Dinamo 
Steaua' 
Crișul 
șoara I 
5—5.

Pronospo rt

Concursul nr. 20 din 16 mai

4—3,
9-1,

Timi-
Cluj

1965

Polonla-Bulgarla
Steaua-Dinamo Pitești
Știința Craiova-U.T.A.
Minerul Baia Mare-Rapid
Știința CluJ-Crișul 
Progresul-Farul
C.S.M.S. Iași-DInamn București 
Steagul roșu-PetroluI
Metalul Tîrgoviște-Dinamo Bacău 
Gaz Metan Medlaș-Ștlința Timiș. 
Juventus-Internazionale
Messina-Fiorentlna

x
1
1
2
1
1
2
1
2 
x
2
2

tehnica individuală a jucătorilor, 
care le și permite executarea cu 
succes a schemelor tactice.

— Cum vi s-a părut jocul echipei 
noastre ?

— Față de proporția în care 1 s-a 
schimbat componența, rezultatul 
obținut de echipa Bucureștiului este 
mai bun decît scontam. Victoria a 
lost însă tot timpul incertă. In re
priza secundă bucureștenii au do
minat insistent, însă numai terito
rial. Ineficacitatea se datorește lip
sei de orientare tactică — mijlocașii 
Mateescu și Wusek nu au deschis 
suficient jocul — iar pe de altă par
te unor execuții tehnice nesigure. 
Folosirea lui lonescu și a lui Wusek 
pe alte posturi decît pînă acum 
nu a fost inspirată, mai ales că pe 
posturile de trăgători și 
mijlocaș la deschidere 
cători „de meserie". Din i 
mi-a plăcut Băltărețu, 
tot terenul.

respectiv 
existau ju- 
linia a IlI-a 
prezent pe

infringere la juniori
în partida de la Toulouse, selec

ționata de juniori a Pirineilor a cîș
tigat întîlnirea cu reprezentativa 
similară a Bucureștiului cu scorul 
de 19—8 (14—5). Punctele echipei 
noastre au fost realizate de Meiu 
(încercare transformată de Hara- 
lambie) și D. Nicolae (încercare).

LIPSA PIESELOR 

DE SCHIMB
Șl IMPLICAȚIILE 
ECONOMICE

(Urmare din pag. I-a)

— Anul trecut, un colectiv al mi
nisterului nostru a mers din uzină 
în uzină și a depistat utilajele nefo
losite. S-au găsit 18 mașini puse 
„la păstrat". Ele au fost repartizate 
uzinelor „Automecanica" din Sibiu 
și „Steagul roșu" pentru a le folosi 
la fabricarea pieselor de schimb. La 
ora actuală însă, capacități de 
producție nefolosite nu prea sînt. 
Mașinile și utilajele din întreprin
derile direcției noastre generale lu
crează din plin, sînt încărcate la 
maximum.

Din cele constatate pe teren, lucru
rile nu stau însă chiar așa. Iată un 
exemplu ■■ La Uzinele „Steagul roșu" 
n-a lucrat mai bine de o lună și ju
mătate o întreagă linie de fabrica
ție, cea a arborelui cotit SR-101. Din 
indicația direcției generale de resort 
s-a sistat producția, mașinile și u- 
tilajele fiind în parte demontate 
pentru a se transfera uzinei „Auto
mecanica" din Sibiu. Cînd s-a apro
piat termenul de predare, aceeași 
direcție generală a dat o nouă dis
poziție : „să se monteze la loc linia 
și să fie reluată fabricația". Oare 
nu este acesta un caz evident de fo
losire nerațională a capacităților de 
producție? Ing. GHEORGHE TRICA, 
directorul tehnic al direcției gene
rale, recunoaște : „Ne-am pripit" ! 
Dar pripeala a însemnat 1000 de 
arbori cotiți — piese de schimb care 
s-ar fi putut fabrica și livra în pe
rioada respectivă.

Dar faptul că recent au fost găsite 
la uzinele „Tractorul", „Steagul 
roșu" și altele un număr de 7 strun
guri nefolosite nu este o dovadă că 
nici pe departe nu sînt epuizate po
sibilitățile de sporire a producției 
pieselor de schimb ? Firește, un rol 
important în descoperirea și pune
rea în valoare a rezervelor interne 
trebuie să-1 aibă organizațiile de 
partid, comuniștii din întreprinde
rile respective.

Din discuțiile cu tovarășii de la 
autobaze a reieșit că nu totdeauna 
calitatea unor piese de schimb co
respunde standardelor, ele se uzea
ză prematur.

— Anul trecut, ne-a spus ing. 
MIRCEA BILA, directorul general al 
Uzinei „Steagul roșu", era într-ade- 
văr o situație nu prea bună. Acum 
nu poate fi vorba decît de cazuri 
izolate.

Desigur, în domeniul îmbunătăți
rii calității s-au realizat progrese. 
Dar condițiile stabilite în contract 
se mai întîmplă uneori să fie încălca
te. La Uzinele „Steagul roșu", recep- 
ționerii bazelor Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor au 
respins la 24 aprilie 40 de grupuri 
conice, iar la 27 aprilie — 70 de axe 
planetare spate. Ing. TEODOR TATU, 
adjunct al serviciului C.T.C., ne-a 
relatat următorul fapt: unele pini- 
oane de atac au fost demontate de 
pe diferențialele unor autocamioane, 
dovedindu-se la rodaj necorespun
zătoare. Ulterior au fost introduse 
în stocul de piese de schimb pe con
siderentul că „aici merg". Există 
încă mentalitatea că una trebuie să 
fie calitatea reperelor pentru pro
ducția de serie, alta pentru piese de 
schimb, unde pot fi admise concesii. 
Păgubitoare este și practica de a se 
livra fără repartiție piese de schimb 
care n-au trecut „examenul" cali
tății, practică pe care organizațiile 
de partid din Uzina „Steagul roșu" 
nu o combate cu fermitate.
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PUTERNICĂ EXPLOZIE
In memoria lui Emil RacovițăLA BIEN HOA

Al. GHEORGHIU

Winneba

încheierea conferinței afro - asiatice

a-

• 21 de ofițeri americani 
morți

• Peste 70 de răniți
• 15 avioane distruse și 25 

avariate

„accident”. Ambasadorul 
la Saigon, generalul Maxwell

Festivitate în Franța
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Ispre noi
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insulei, 
legal de 
stat care

î
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orizonturi

Agențiile occidentale de presă anunță 
că duminică dimineața la baza militară 
aeriană americană de la Bien Hoa, situată 
la 30 km de Saigon, s-a produs explozia 
In lanț a unui mare număr de bombe, 
ceea ce a provocat, după cum a decla
rat generalul Joseph Moore, comandantul 
celei de-a doua divizii aeriene a S.U.A. 
din Vjetnamul de sud, „cel mai grav 
dezastru suferit de aviația americană în 
Vietnam". Avioanele se găseau aliniate, 
aripă’ lingă aripă, între stocuri de bombe 
cu napalm, .benzi de mitralieră, camioane- 
cisterne. Explozia a fost provocată de 
o .bombă de 250 kg aflată pe un bombar
dier.- Imediat după aceea au început să 
explodeze zeci de alte bombe care se 
găseau la bordul avioanelor, ce se pre
găteau să pornească într-o „misiune" îm
potriva forțelor patriotice sud-vietnameze. 
Aparatele aflate pe pista de decolare au 
fost aruncate în aer, împreună cu pilofii 
și personalul navigant aflat la bordul lor. 
Pista aeroportului, avînd o lungime de 
3 km, a fost scoasă complet din uz, la 
fel ca și alte instala|ii.

Un purtător de cuvînt militar american 
a declarat că un prim bilanț al exploziilor 
arată că 21 de ofițeri-piloți americani și 
personal navigant, ca și patru sud-viet- 
namezi au fost uciși, iar numărul răniților 
se ridică la peste 70. Comunicatul preci
zează că numărul morților s-ar putea să 
fie măi mare. 15 avioane americane au 
îost complet distruse, iar alte 25 avariate.

Autoritățile militare din Vietnamul de 
sud au declarat că acest dezastru s-ar 
datora unui 
S.U.A.
Taylor, a sosit la baza Bien Hoa și a de
clarat că va fi întreprinsă o anchetă amă
nunțită.

PARIS (prin telefon). — La Sta
țiunea de biologie marină și oceano
grafie din localitatea Buanyuls-Sur- 
Mer a avut loc o festivitate în 
memoria savantului român Emil Ra
coviță, unul din întemeietorii aces
tei stațiuni, fost director al ei timp 
de mai mulți ani.

Cu acest prilej a fost dezvelit în 
parcul stațiunii un bust al lui Emil 
Racoviță executat în bronz de 
sculptorul român Gheorghe Anghel 
și oferit Universității Sorbona de 
guvernul R. P. Române. Festivitatea 
a fost deschisă de decanul Facultății 
de științe din Paris, Marc Za- 
manski.

Bustul a fost dezvelit de dr. V. Di
mitriu, ambasadorul R. P. Române 
la Paris. Au luat apoi cuvintul, evo- 
cind viața și activitatea savantului 
român, Radu Codreanu, de la Facul
tatea de științe naturale din Bucu-

rești, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Române; prof. Traian 
Orghidan, directorul Institutului de 
speologie „Emil Racoviță" din Bucu
rești, și prof. Albert Vardel, membru 
al Academiei franceze, fost colabora
tor al lui Emil Racoviță. Pe placa 
bustului stau săpate cuvintele : „Lui 
Emil Racoviță, membru al echipaju
lui vasului „Belgica", fondatorul 
științei speologice, membru al Aca
demiei Române, rector al Universi
tății din Cluj".

La dineul oferit cu acest prilej de 
municipalitate, Pierre Drasch, direc
torul stațiunii științifice, și ambasa
dorul dr. V. Dimitriu au relevat că 
manifestarea consacrată memoriei 
lui Emil Racoviță se înscrie pe 
linia dezvoltării relațiilor de priete
nie dintre popoarele francez și 
român.

DIN VIATA

ACCRA 16 (Agerpres). — La 16 
mai, în localitatea ghaneză Winneba 
și-a încheiat lucrările cea de-a 
patra conferință a Consiliului de 
solidaritate a popoarelor Asiei și 
Africii. La conferință au participat 
aproximativ 400 de delegați și ob
servatori din aproape 60 de țări ale 
lumii.

Conferința a adoptat o serie de 
hotărîri importante în problemele 
luptei împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru pace în întreaga lume.

Au fost adoptate declarația co
mună și rezoluția politică în care 
sînt formulate principiile și sarci
nile mișcării de solidaritate afro- 
asiatice în etapa actuală.

Conferința a adoptat o rezoluție 
specială cu privire la acțiunile im
perialiste ale S.U.A. și a aprobat un 
mesaj către poporul vietnamez. 
Conferința își exprimă sprijinul 
față de lupta poporului congolez 
(Leopoldville), pentru libertatea și 
independența patriei sale. S-a
probat propunerea de a se convoca 
în anul viitor la Havana o confe
rință de solidaritate a popoarelor 
din Asia, Africa și America Latină.

I
I
I
I
I
I
I

In favoarea dezvoltării 
relațiilor comerciale 
ale R. F. G.
cu țările socialiste

Baza militară de Ia Bien Hoa după explozie
Telefoto : Agerpres

BONN 16 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Dtiș-cldorf, Kurt Bir- 
renbach, președintele Consiliului de 
supraveghere al concernului „Au
gust Tissenhiitte Ag“, unul din cele 
mai mari concerne vest-germane, 
deputat în Bundestag, a subliniat 
necesitatea dezvoltării relațiilor co
merciale ale R.F.G. cu țările socia
liste. In discursul său, Birrenbach 
a declarat că „trebuie să se tindă 
spre stabilirea unor relații econo
mice bune" cu aceste țări.

I
I

INTERNAȚIONALA
Santo Domingo, 
american ? Pe zidurile

cuvinte : „yankis fuera... 1" (yankei, afară...!)

este atît de agitat acest soldat 
ce-1 înconjoară vede aceleași
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SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. Secretarul general 

al O.N.U., .U Thant, a desemnat 
pe economistul venezuelean Jose 
Antonio Mayobre In calitate de 
reprezentant special in Republica 
Dominicană, Însărcinat să prezinte 
un raport Consiliului de Securitate 
cu privire la situația actuală din 
această țară.

LENINGRAD. Lal Bahadur Sha- 
stri, primul ministru al Indiei, care 
se află într-o vizită in Uniunea 
Sovietică, a sosit la 16 mai la Le
ningrad. EI este însoțit de Alexei 
Kosighin, președintele Consiliului 
de miniștri al U.R.S.S.

KHARTUM. Agenția M.E.N. a 
anunțat că un purtător de cuvînt 
al guvernului din Sudan a făcut 
cunoscut la 16 mai că țara sa a 
rupt relațiile diplomatice cu R. F. 
Germană, în conforiț' e' cu rezo
luția adoptată de revA .nea miniș
trilor de externe ai parilor arabe.

CAPETOWN. Poliția sud-afrl- 
cană a făcut recent o descindere 
la una din sălile de concerte din 
Capetown, înregistrînd numele tu
turor cetățenilor de culoare care 
au asistat la spectacol și proferînd 
amenințări la adresa lor. Potrivit 
ultimelor știri parvenite din capi
tala Republicii Sud-Africane, lntr-o 
dispoziție a guvernului Verwoerd 
se arată că reprezentanții popu
lației de culoare care pe viitor 
vor mai frecventa sălile de con
certe împreună cu albii vor fi tra
duși în fața justiției 
nați.

și condam-

VIENA. Duminică, 
austriacă a avut loc o 
tre A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., și Couve 
de Murville, ministrul afacerilor 
externe al Franței. în timpul ’întîl- 
nirii au fost discutate probleme 
prezentînd interes reciproc.

PARIS. Duminică, In suburbia 
muncitorească pariziană Ivry-, ;și-a 
început lucrările cel de-al 35*16» 
Congres al Confederației Generale 
a Muncii din Franța (C.G.T.),- cea 
mai mare organizație sindicală din 
Franța. Raportul de activitate a 
fost prezentat de Leon Mauvais, 
secretar confederal al C.G.T.

în capitala 
întîlnire în-

ROMA.
Amintore 
externe al 
aerului la 
tr-o vizită
Antonio Carrillo Flores, ministrul 
de externe al Mexicului.

Duminică dimineața, 
Fanfani, ministrul de 
Italiei, a plecat pe calea 
Ciudad ■ de Mexico, -în- 
oficială, la invitația lui

Orașul Annaba a rămas în urmă 
pe litoral Departe în stînga, în spa
tele unor coline — o pădure semea
ță La una din cotiturile șoselei, un 
pod „pășește" peste albia largă a 
rîului Bou Namoussa, cu malurile 
brodate în verde, dar, ca mai toate 
rîurile algeriene, nu este prea bo
gat în apă

Cheffia, locuite de circa 45 000 de 
locuitori. Țăranii au pregătit terenul 
pentru irigații și se așteaptă ca în 
curînd primele conducte să aducă 
apă pe ogoare. Iar peste un an, rîul 
Bou Namoussa își va vărsa belșugul 
de apă acumulat spre întreprinde
rile industriale din Annaba.

Construirea barajului a marcat 
începutul valorificării surselor hi
drotehnice din regiunea Annaba, 
Nou! obiectiv se înscrie — alături 
de complexul petrochimic de la Ar- 
zew. do cea de-a treia concțuctă sa
hariană de petrol, de numeroase În
treprinderi de prelucrare a hidro
carburilor și minereurilor, aflate în 
construcție — ca una din cele mai 
însemnate realizări ale tinerei eco
nomii algepiene.

Cu toate greutățile care i-au stat 
și continuă să-i mai stea în față. Al
geria a pornit în ultimii doi ani pe 
drumul făuririi unei industrii proprii, 
moderne, folosind în interesul .tării 
prețioasele rezerve de care dispune.

plastice. Specialiștii algerieni apre
ciază că aplicarea pe scară largă a 
acestui procedeu va aduce o mare 
contribuție la dezvoltarea economică 
a tării. Cei doi inventatori au donat 
statului nigerian brevetul invenției 
lor. în curînd va fi pusă în func
țiune o fabrică finanțată de stat, 
avînd la început o capacitate de 
producție de 20 000 mp de „pînză". 
Fabrica va servi drept prototip pen
tru altele, de capacitate mai mare.

Constantin BENGA

Tendințe opuse

„Marele barajH
Lingă localitatea Cheffia, la 5—6Q0 

metri altitudine, se răsfiră șantierul 
unuia dintre cele mai mari baraje 
din Algeria. „Marele baraj", cum 
este denumit în tară, făcînd parte 
din principalele obiective industriale 
proiectate și „puse in lucru" în anii 
de după cucerirea independentei, va 
fi inaugurat astăzi, 17 mai. El va 
juca un rol deosebit în creșterea 
potențialului industrial, in dezvolta
rea economiei in estul algerian, re
giune care tinde să devină una din 
cele mai industriale din tară.

De baraj se va propti lacul arti
ficial avînd o suprafață de o mie ha 
și un debit mediu anual de 140 mi
lioane mc. Lacul va rezolva vechea 
problemă a alimentării cu apă a 
populației orașului Annaba ; de a 
semenea. va aproviziona întreprinde
rile industriale și, în special, impor
tantul combinat siderurgic ce se con
struiește aici El va avea un mare rol 
și în irigarea regiunii înconjurătoare. 
Conform proiectelor, 70 000 mc de 
apă vor fi folosiți anual pentru fer
tilizarea unei suprafețe de 32 100 
hectare pămint, aparținînd celor 5 
comune împrăștiate între Annaba și

Metamorfoza 
„pietrei albastre"

in problema
în masivul Atlașilor algerieni 

găsește în cantități nelimitate 
element mineral denumit piatra 
bastră. căruia de-a lungul vremii a- 
proape nimeni nu i-a acordat vreo 
importantă Doi algerieni, frații Ab- 
delrahman și Mohamed Bouchama 
au reușit, la capătul a 32 de ani de 
neîntrerupte cercetări, să pună la 
punct un procedeu tehnologic de na
tură să transforme această piatră 
intr-un produs suplu, care poate 
locui materialele plastice.

Din prelucrarea pietrei rezultă 
fel de plnză ușoară, ce poate fi 
ială cu foarfecă sau cusută și poate 
fi vopsită în toate culorile De ase
menea, ea poate fi folosită pentru 
gravuri, pentru reproducerea de ta
blouri sau la obținerea de material 
fotografic. Hidrofugă, avînd ca
lități de izolanl împolriva zgomo
telor, „pînza" obținută din pre
lucrarea pietrei albastre are cele 
mai variate utilizări Se lipește ușor 
de plăcile de ciment, lemn și metal ; 
din ea se obțin imitații de piele 
utilizabile la confecționarea obiec
telor de marochinărie.

în urma studiilor întreprinse și a 
experiențelor efectuate în laborator, 
cei doi cercetători au constatat că 
prețul de producție este de cîteva 
ori mai mic decît cel al materialelor

se 
un 
al-

în-

un 
tă-

cipriotă
Ciprul a formai unul din subiectele 

discuțiilor de culise la recenta reuniune 
ministerială a N.A.T.O. de la Londra. 
Unele puteri ale coaliției atlantice au 
încercat să speculeze momentele critice 
din relațiile greco-turce pentru a influ
ența și mai mult, în sensul dorit de ele, 
evoluția problemei cipriote. Această 
evoluție, după cum a constatat chiar 
secretarul de stat Dean Rusk, a afectat 
în mod neliniștitor relațiile Greciei cu 
S.U.A. In cursul întrevederilor pe care 
ministrul de externe, Costopoulos, le-a 
avut cu reprezentanți americani, aceștia 
au insistat asupra rolului sporit pe care 
ar trebui, după părerea lor, să-l aibă 
N.A.T.O. în problema cipriotă. Urmărmd 
să scoată această chestiune din sfera 
preocupărilor O.N.U. și să o deplaseze 
în cadrul alianței atlantice, secretarul 
general al N.A.T.O. a fost însărcinat de 
aliați, încă înainte de conferința de la 
Londra, cu „un mandat de supraveghe
re", fără a se cere părerea Greciei.

Ideea „dreptului" N.A.T.O. de a inter
veni, în conformitate cu interesele alian
ței nord-atlantice, a fost ridicată și în

cadrul ședinței de redactare a comuni
catului final al conferinței, fapt care a 
dus, după cum scrie ziarul „Katimerini", 
„la ivirea unor . divergente ascuțite". 
Delegația greacă S-a văzut nevoită „să 
amenințe că va face publice disensiu
nile". Ministrul Greciei, scrie ziarul „To 
Vima”, a repetat declarația guvernului 
că problema Ciprului nu este o ches!'- 
une greco-turcă, ci aparține poporuhji 
cipriot însuși. Existența statului cipriot 
independent, a spus Costopoulos, face 
imposibilă rezolvarea conflictului fără 
participarea reprezentanților 
N.A.T.O. nu are nici un drept 
a se ocupa cu situația dintr-un 
nu este membru al coaliției.

Cu toate acestea, după cum anunța 
din Nicosia corespondentul ziarului 
„Avghi", N.A.T.O. ar fi întocmit un plan 
de natură să tergiverseze rezolvarea 
problemei. Acesta ar prevedea ca aface
rile externe și de apărare ale Ciprului 
să devină de competența Greciei, re
gele Greciei să fie considerat și ca rege 
al insulei, să se instaleze în Cipru un 
regim de autonomie internă cu guver
nator local, să se predea Turciei o bază 
militară pentru o perioadă de 50.de ani, 
iar una din cele două baze britanice să 
fie transformată în bază N.A.T.O. Nu este 
greu de sesizat că autorii planului ig
norează cu desăvîrșire voința poporului 
cipriot, singura lor grijă fiind aceea de 
a transforma insula într-o bază militară 
și de a menține tensiunea, în scopul 
justificării intervenției arbitrare a unor 
puteri ale N.A.T.O.

în cadrul unor declarații făcute pre
sei, președintele Makarios a repetat însă 
hotărîrea guvernului său de a se opune 
categoric oricărei soluții care nu ar servi 
interesele poporului cipriot, ci interesele 
unor puteri străine. Cu alt prilej, el 
a repetat vineri că exclude „orice pro
cedură de reglementare a problemei 
cipriote în afara O.N.U.Acest punct 
de vedere a fost susținut și de ministrul 
de externe grec. în convorbirile pe care 
le-a avut cu colegul său turc la Lon
dra. Costopoulos a subliniat că e nece
sar ca rezolvarea problemei cipriote să 
aibă loc sub egida O.N.U., cu consim- 
țămîntul guvernului cipriot.

Deși, după cum s-a aflat, miniștrii de 
externe ai Greciei și Turciei nu au dis
cutat la Londra fondul problemei, obser
vatorii consideră că contactele dintre ei 
au contribuit totuși la reducerea încor
dării. Se relevă că, dacă puterile prin
cipale ale N.A.T.O. nu s-ar amesteca în 
această problemă, ea ar putea evolua 
spre o reglementare în conformitate cu 
interesele poporului cipriot.

Constantin ALEXANDROAIE

La 12 mai s-a deschis la Cannes cel de-al 18-lea Festival internațional 
al filmului, la care țara noastră participă cu iilmul „Pădurea spinzura- 
ților". In fotografie : juriul festivalului, care este prezidat de actrița 

americană Olivia Haviland

După descoperirea corn
neonazist din Suedia
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CAIRO. Frontul național 
berare din Arabia de sud 
zat lâ Cairo un comunicat 
se arată că, la 15 mai, in cursul 
unui atac al forțelor mișcării de 
eliberare împotriva trupelor colo
nialiste dislocate in localitatea 
Dahna, au fost scoși din luptă 
aproximativ 35 de soldați englezi. 
Forțele de eliberare au provocat, 
de asemenea, inamicului pierderi 
In materiale de luptă și au captu
rat muniții.

de eli- 
a difu- 
în care

VARȘOVIA. La 15 mai, în Pala
tul culturii și științei din Varșovia 
a avut loc deschiderea celui de-al 
10-lea Tîrg internațional al cărții. 
Anul acesta participă peste 2 400 
de edituri din 25 de țări, printre 
care și țara noastră.

WASHINGTON. Simbătă, anun
ță agenția U.P.I., a fnceput la 
Washington o- largă campanie- na
țională la care iau parte profesori 
universitari și alte cadre didactice 
din Invățămintul superior, pentru 
a protesta împotriva politicii gu
vernului S.IJ.A. in Vietnam.

SUHUMI. în localitatea Suhumi 
din Uniunea Sovietică au luat 
sfîrșit lucrările simpozionului in
ternațional consacrat metodelor de 
prevenire a cancerului. în cadrul 
simpozionului s-au prezentat 30 de 
comunicări științifice în această 
problemă.

KHANG KHAY. Phoun Sipaseut, 
membru in Comitetul Central al 
partidului Neo Lao Haksat și în 
comandamentul forțelor armate 
ale aceluiași partid, a adresat Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Laos un me
saj de protest împotriva repetate
lor bombardamente ale aviației 
americane asupra provinciilor Sam 
Neua și Xieng Kuang, aflate sub 
controlul 
sat.
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propunerile urmărind asi- I 
securității țării față de I 
r neonazismului.

UI trupelor Neo Lao Hak-

Președintele Coreei de 
Cijan Hi, a plecat dumi-

• Procurorul a cerut începerea procesului 
e 100 de persoane supuse interogării

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 
Procurorul-șef al capitalei Suediei 
a cerut sîmbătă Tribunalului din 
Stockholm să înceapă procesul îm
potriva lui Bjoeru Lundahl, fiihre- 
rul organizației neonaziste, desco
perită recent, care este arestat îm
preună cu alți șase membri ai or
ganizației. Lundahl este, după cum 
se știe, liderul fundației Cari Ern- 
frid Carlbergs, care, potrivit zia
rului liberal „Expressen", 
exterminarea evreilor din 
și răsturnarea guvernului.

Procurorul a anunțat, în 
timp, că a cerut ministrului justi
ției, Herman Kling, să prelungeas
că perioada de deținere de către 
poliție a celor șapte arestați.

Intre timp, poliția a continuat să 
facă cercetări în provincia Vaerm- 
lant, din apropierea frontierei nor
vegiene, pentru a găsi eventuale 
depozite de arme aparținînd orga-

plănuia 
Suedia

același

nizației conduse de Lundahl. 
asemenea, poliția a .procedat la 
terogarea celor aproximativ 100 
membri ai organizației naziste 
căror nume au fost găsite pe o listă 
de la sediul fundației.

*
Luînd cuvîntul într-o suburbie a 

orașului Stockholm în legătură cu 
recenta descoperire a unei organi
zații neonaziste în Suedia, K. H. 
Hermansson, președintele Partidu
lui Comunist din Suedia, a reco
mandat să se intensifice munca de 
lămurire în rîndurile populației, și 
îndeosebi în rîndurile tineretului, 
cărora să li se arate esența crimi
nală a nazismului și crimele lui 
monstruoase. K. H. Hermansson a 
declarat că fracțiunea comunistă 
din Riksdagul suedez este gata 
sprijine ] 
gurarea s 
primejdia _______ ____

De 
în
de 
ale

să

SEUL, 
sud, Pak 
nică intr-o vizită in Statele Unite, 
unde va avea întrevederi cu ofi
cialități ale Departamentului de 
Stat al S.U.A.

LEOPOLDVILLE. Firma congo
leză ,, Societe Miniere de Bak- 
wanga" a anunțat că Statele Unite 
vor achiziționa din Congr&^j can- 
titate de diamante in v zare de 
30 000 000 dolari, 
produse agricole. Cantitatea de 
diamante care va fi achiziționată 
de S.U.A este egală cu 40 la sută 
din producția pe următorii doi ani.

KUALA LUMPUR. Autoritățile 
malayeze au promulgat zilele tre
cute un decret prin care sînt in
terzise grevele in așa-zisele „de
partamente guvernamentale esen
țiale", sub pretextul instituirii 
stării excepționale in tară. Sindi
catele au protestat împotriva a- 
cestor măsuri, calificîndu le ca 
„antidemocratice" și „dictatoriale”.

KUWEIT, 
vizorii ale 
efectuat în 
Kuweitului 
cuitori.

achitabilă în

Potrivit datelor pro- 
ultimului recensămint 
aprilie 1965, populația 
numără 468 042 de lo-
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