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Pentru agricultură, în luna mai timpul a fost prielnic, îndeo
sebi ploile din ultima săptămînă — între 20—70 litri pe metrul 
pătrat — au completat rezerva de umiditate din sol.

Vremea a început să se încălzească din nou, îneît semănătu
rile se dezvoltă bine. Umiditatea favorizează însă și dezvoltarea 
buruienilor. Pentru combaterea lor și păstrarea umidității în 
pămînt, este necesar să se acorde toată atenția lucrărilor de în
treținere a culturilor. După datele centralizate Ia Consiliul Su
perior al Agriculturii rezultă că, pînă la 24 mai, prima prașilă 
la sfecla de zahăr s-a făcut în proporție de 93 la sută, Ia floarea- 
soarelui —• 92 la sută, porumb — 41 la sută, iar la cartofi — 
36 Ia sută. Lucrările sînt mai avansate în regiunile Dobrogea, 
Galați, Ploiești, București și Iași, în timp ce în Maramureș, Cluj, 
Brașov, Crișana, Hunedoara și Mureș-Autonomă Maghiară sînt 
abia la început. Este necesar ca în zilele următoare să se treacă 
cu toate forțele la executarea lucrărilor de întreținere a cultu
rilor, aceasta fiind una din principalele măsuri agroteh
nice care asigură obținerea unor recolte mari la hectar.

Totodată trebuie acordată atenția cuvenită și altor lucrări care 
se execută în această perioadă în agricultură. în timpul cel 
mai scurt este necesar să se termine semănatul și plantatul ore
zului în regiunile Banat și Crișana.

După cum se apreciază Ia Consiliul Superior al Agriculturii, 
suprafețele prevăzute a fi cultivate cu legume și care se însă- 
mînțează și plantează în prima epocă au fost realizate. Se pre
vede ca, în următoarele zile, să se termine plantatul legumelor 
din epoca a doua : ardei, vinete, roșii de vară. Este necesar ca 
plantatul acestor culturi să fie grăbit în regiunile Crișana, 
Galați, Bacău, Iași. Trebuie, de asemenea, să se treacă cu toate 
forțele și' la plantatul culturilor de legume din epoca a treia, 
destinate recoltei de toamnă.

■ Consiliile agricole și uniunile cooperatiste au datoria să orga
nizeze temeinic munca în această perioadă, pentru ca, utilizîn- 
du-se din plin mijloacele și forțele existente, în toate unitățile 
agricole de stat și cooperatiste lucrările de întreținere a cultu
rilor, precum și semănatul și plantatul legumelor, orezului și 
altor plante, să fie făcute la timpul potrivit și de cea mai 
bună calitate — aceasta condiționind obținerea de recolte mari.

REGIUNEA ARGEȘ
9

de diferite 
„soiuri"

în ultima perioadă, organele agri
cole din regiunea Argeș au intensi
ficat activitatea de îndrumare și 
sprijinire a unităților agricole în ve
derea grăbirii lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Ca urmare, deși 
în ultimele 8 zile timpul a fost ploios, 
în multe unități aceste lucrări sînt 
avansate. Pînă la 24 mai, prima pra
șilă la porumb s-a făcut în propor
ție de 45 la sută în gospodăriile de 
stat și 31 la sută în cooperativele 
agricole. în cursul unui raid-anche- 
tă. am urmărit cum se desfășoară a- 
ceste lucrări în raioanele Drăgășani 
și Slatina.

în ziua de 23 mai pe ogoarele unor 
cooperative din raionul Drăgășani se 
aflau la prășit, „printre picături", 
multi oameni. Drămuind timpul bun 
de lucru, cooperatorii din Strejeștii 
de Sus, Strejeștii de Jos, Grădi
nari și în alte locuri au reușit să 
execute prașila manuală pe întreaga 
suprafață de porumb. Totuși, situa
ția centralizată la Consiliul agricol 
raional Drăgășani arată că lucrările 
nu se desfășoară satisfăcător. La po
rumb, sapa rotativă a fost aplicată 
doar pe 5 264 ha din 15 000 ha culti
vate, iar prașila manuală s-a efec
tuat pe 2134 ha. în unele coopera
tive, năpădite de buruieni se află 
și viile, cît și unele suprafețe cu 
legume. Semnalăm că în urmă 
se află la întreținerea culturilor a- 
celeași unități care au fost codase și 
în timpul campaniilor agricole ante
rioare. între acestea se numără co
operativele agricole din Olanu, Io- 
nești, Dienci, Scundu. Fumureni, 
Mareea, unde prima prașilă meca
nică și manuală nu s-a aplicat decît 
pe suprafețe foarte mici. Normal ar 
fi fost ca uniunea raională a coope
rativelor agricole și Consiliul agricol 
raional Drăgășani să acorde cu prio
ritate ajutor tocmai acestor unități. 
Dar nu s-a întîmplat așa. La coope
rativa agricolă din Ionești nu s-a 
prășit nici o palmă de teren ! Tov. 
Ion Ciucă, președintele Uniunii raio
nale a cooperativelor de producție, 
deși răspunde în mod deosebit din 
partea raionului de această coopera
tivă, n-a mai trecut pe aici de trei 
săptămîni. Atunci cum se ocupă de 
îndrumarea ei ?

O situație asemănătoare este în 
raionul Slatina. Alături de coopera
tive fruntașe sînt altele în care lu
crările se tărăgănează de la o zi la 
alta. La cooperativa agricolă din sa
tul Vlaici, care se află departe de 
centrul raional, s-a trecut cu sapa 
rotativă pe aproape jumătate din su
prafața cu porumb. De prașilă ma
nuală, nici vorbă ! La Negreni, în
tinderi mari de porumb sînt pline de 
buruieni, Putem da crezare afirmației 
că aici condițiile climaterice sînt de 
vină? Nicidecum. La hotarul cu

Negrenii, pe multe sute de hecta
re, ogoarele cooperativelor din Mo- 
goșești, Scornicești, Priseaea sînt cu
rățate de buruieni. Aici hărnicia și-a 
spus cuvîntul. Diferente mari în ce 
privește ritmul de executare a lu
crărilor de întreținere a culturilor 
prăsitoare există și între alte uni
tăți. Este necesar ca organele raio
nale de partid, consiliile agricole si 
uniunile cooperatiste să acorde mai 
mult sprijin cooperativelor agricole 
în vederea intensificării lucrărilor 
de întreținere.

Gh. CTRSTEA
corespondentul „Scînteii" '«■

Anul acesta, în întreprinderile 
din industria bumbacului se des
fășoară importante lucrări de 
modernizare a procesului tehno
logic și de dezvoltare a capaci
tății de producție. La cinci mari 
filaturi din țară — Uzinele „30 
Decembrie" din Arad, „Firul 
roșu" din Tîlmaciu, „Oltul" din 
Sf. Gheorghe, Bumbăcăria româ
nească Jilava și Filatura româ
nească de bumbao din București 
— se schimbă subansamble vechi 
cu altele noi, se înlocuiesc une
le accesorii din secțiile de car- 
dare și filare. Modernizarea 
va contribui la sporirea produc
ției acestor întreprinderi cu 
6 000 tone fire, reprezentînd 
circa 35 milioane mp țesături. 
Această acțiune va avea un efect 
deosebit asupra calității firelor, 
deoarece se va îmbunătăți cali
tatea la aproximativ 30 Ia sută 
din producția de fire a întregu
lui sector. Interesant de re
marcat că sporul de producție 
obținut prin modernizarea aces
tor cinci întreprinderi echivalea
ză cu producția anuală a două 
filaturi de mărime mijlocie.

Paralel cu lucrările de moder
nizare a întreprinderilor exis
tente, se construiesc unități și 
secții noi. La începutul acestui 
an a intrat în funcțiune filatura 
de fire de bumbac pieptănate a 
întreprinderii „Țesătura“-Iași, 
cu o producție anuală de 
4 000 tone fire. în prezent, se 
află în construcție și o serie de

secții noi. La Galați, pe lîngă în
treprinderea textilă din localita
te, se ridică o filatură care va fi 
specializată în prelucrarea de fi
bre artificiale cu caracteristici 
superioare. Capacitatea acestei 
secții va fi de 4 000 tone anual.

Noi capacități 
de producție 
în industria 
bumbacului

Și la unitatea Găvana a între
prinderii textile din Pitești a în
ceput construcția unei filaturi cu 
o capacitate de 4 000 tone pe an. 
Ea va fi profilată în prelucrarea 
fibrelor de bumbac pur și în 
amestec cu celofibră. Aceleiași 
întrepriiuderi i se va adăuga o 
țesătorie cu 880 de războaie au
tomate și o secție pentru vopsit 
în fir. Se mai prevede, în pers

pectivă, completarea întreprin
derii piteștene cu o secție de fi
nisaj. Sporul de producție reali
zat, prin aceste lucrări, se va ri
dica la peste 21 de milioane mp 
țesături anual.

Mai multe țesătorii din țară 
sînt în curs de dezvoltare. La 
uzinele textile „Tîrnava", secția 
din Sighișoara se va mări cu o 
țesătorie de circa 200 de răz
boaie automate, care va produ
ce țesături în carouri. Pentru 
același gen de țesături se dez
voltă cu încă 150 de războaie 
țesătoria întreprinderii „Auro
ra" din București. Ambele fa
brici vor da anual circa 8 mi
lioane mp țesături în carouri. 
Necesarul de țesături de bumbac 
extralate pentru lenjerie va fi 
acoperit prin sporirea capacității 
întreprinderii „Oltul" din Sf. 
Gheorghe. La Roșiorii de Vede, 
la țesătoria „Teleorman", prin 
adăugarea a încă 200 de războaie 
late, devine posibilă sporirea cu 
încă 9 milioane mp a producției 
de țesături pentru haine de pro
tecție și alte țesături tehnice.

Toate aceste lucrări de moder
nizare și dezvoltare a întreprin
derilor din industria bumbacului 
vor contribui, chiar în acest an, 
la creșterea cantităților, lărgi
rea sortimentelor de țesături tip 
bumbac puse la dispoziția cum
părătorilor.

Rodica ȘERBAN

La invitația Comitetului Cen-
trai al Partidului Comunist Ro
mân, duminică după-amiază a so
sit în Capitală tovarășul Santiago 
Carillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, care 
va face o vizită de prietenie în 
Republica Socialistă România.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de tovarășii
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De mai multă vreme, dife
riți colegi de ai mei, și de la 
„Electronica" și din alte în
treprinderi și instituții, discu
tăm despre felul cum ar fi 
mai bine să se reconsidere 
chestiunea mașinilor de folo
sință personală, a automobi
lelor pe care întreprinderea 
le pune la dispoziția celor 
cu anumite funcții de răs- . 
pundere.

Ștefan ȘUTEU 
inginer șef al uzinelor 

„Electronica"

în Cișmigiu

Viața modernă - a făcut 
automobilul un obiect 
de uz comun și îl transfor- 

..... mă . tot mai mp]ț,,..îi}-,„ 
tr-o necesitate curentă, 
în R.F.G., directorul fa
bricii pe care o vizitam 
m-a condus pretutindeni’ 
stînd el însuși la volanul ma
șinii pe care o poseda și în 
achiziționarea căreia benefi
ciase de unele facilități de la 
întreprinderea lui. 
numărul mașinilor 
tate personală și al 
știu să conducă a 
rapid. Mobilitatea 
creșterea nevoii, de a 
mișca și la necontenita cri
ză de timp și nevoie de a 
face economii de timp — e 
o cerință imperioasă a o- 
mului modern. în-, special 
cadrele cu munci de condu
cere — zeci de mii de oa
meni — au nevoie 
să se deplaseze rapid, să facă 
într-un timp cît mai scurt 
cît mai multe lucruri, să

La noi, 
proprie- 
celor ce 
crescut 

la 
te

păstreze contact cu realitățile 
de pe teren. Nimeni nu nea
gă această necesitate și toc
mai pentru a-i face față li 
s-au pus mașini la dispozi
ție de către întreprinderi 
sau instituții.

Totodată însă, aceste ma
șini, întreținerea lor și lefu
rile șoferilor, reprezintă pen
tru stat o cheltuială conside
rabil de mare. Cred că a- 
■eest sistem poate fi consi
derat astăzi anacronic și de 
aceea propun să se exami- 

o soluționare nouă, 
rațională, mai elastică, 

eficientă.
pildă, la
cele opt mașini ne 

costă anual circa un sfert de 
milion : cam 150 000 lei leafa 
șoferilor și circa 70 000 în
treținerea, fără a pune la 
socoteală reparațiile capitale. 
Precizez că nu e vorba de 
vreun abuz, ci de respectarea 
normelor existente în orice 
întreprindere. Calculați însă 
la scara țării întregi cît re
prezintă aceste cheltuieli — 
dacă o întreprindere ca a 
noastră consumă un sfert de 

•'milion — și veți ajunge la 
cifre considerabile.

neze 
mai 
mai 
de 
ca“,

La noi, 
„Electroni-

(Continuare în pag. a IlI-a)

RlVNA OBȘTEI SĂTEȘTI
Nu tare de mult, într-o dulce 

după amiază îmbălsămată de proas
pete mirozne silvestre, mă aflam 
la poală de verde codru, undeva 
pe la Olteneștii Hușilor. Din ograda 
unui canton pastoral în care popo
sisem, căta-m cu ochii încărcati de 
admirație la cumințea migală și 
la înțeleaptă rîvnă cu care mulți
mea înaripată a unei prisăci fericit 
întocmite în preajmă, cu stupi sis
tematici plasați sub înfloririle lunii 
lui mai, săvîrșea, în pace și bună 
orînduială, pilduitoarea lui agoni
seală diurnă.

— Vezi dumneatale cum, deși-s 
mii și mii laolaltă, grozav de bine 
se mai pricep să se chivernisească, 
zise către mine un bătrîn pădurar. 
Iaca așa-i, domle, și omul nostru : 
ca albina ! Orice-ar face, oricît 
s-ar zbate și pe oriunde s-ar duce, 
nimica nu cîștigă așa, de unul sin
gur, fiindcă, la fel ca și muștele 
iestea de miere, noi, lumea asta, 
nu putem trăi nicidecum fără de 
obștea roiului nostru !

I-am dat, desigur, dreptate și 
am stat apoi și m-am gîndit mai 
îndelung la termenul oarecum ana
cronic și mai puțin uzitat — de 
obște — care se referă la co
lectivitatea sau la comunitatea 
noastră umană. Arhaism căzut, în 
bună parte, în desuetudine sau 
întrucîtva perimat pe parcursul 
dezvoltării istorice și sociale, cuvîn-

Reportaj de Ion ISTRATI

tul obște își păstrează însă nucleul 
sensului său adine și initial, pentru 
ca, nerenuntînd integral la vechea-i 
semnificație, să dobîndească azi, de 
bună seamă într-o accepție nece
sarmente mai cuprinzătoare, un 
conținut nou, mereu îmbogățit și 
înnobilat de cele mai generoase și 
mai înalte idealuri ce însuflețesc 
contemporaneitatea noastră socia
listă. De altminteri, M. Sadoveanu, 
atribuind noțiunii mai sus pomenite 
înțelesul de „popor", scria : „Numai 
aducînd toată obștea la lumină și 
bunăstare facem lucru bun și 
durabil".

De la Olteneștii Hușilor călăto
ream, cum am spus, într-o după a- 
miază, pe o vreme lină, la ceasu
rile cînd abia mai aburea vîntul și 
cînd soarele cobora încet spre as
fințit, pe olaturile străvechi ale 
fostului tîrg al Fălciului, înaintînd 
spre Berzeni, un sat orînduit* cale 
de vreo doi-trei kilometri pe am
bele părți ale șoselei ce duce, mină 
în mină cu cursul Prutului, spre 
Lunca Banului și mai departe, spre 
Stănilești.

în această din urmă comună, 
deși de sus începea să cadă domol 
înserarea pe care însă becurile 
electrice stăteau gata să o întîm- 
pine, mi-am îngăduit totuși a ză
bovi ceva mai pe îndelete. Și asta 
fiindcă, pe cîte mi-am dat repede 
și lesne seama, în cumințea și 
îndeosebi, în gospodăreasca ei în
fățișare edilitară, această multise
culară localitate rurală îți atrage 
luarea aminte ca una care, alături 
de numeroase altele asemeni în
tinerite de primenirile economice și 
social-culturale ale prezentului 
socialist, ar merita să fie pusă 
în cîntec, ca să nu mai 
adaug faptul că poate s-ar preta 
să fie, barem în parte, imortalizată 
de culorile peliculei unui măcar 
scurt reportaj cinematografic. De 
mult tare, la obîrșiile lui, satul, 
precum o atestă bătrîne documente 
istorice, s-ar fi numit cîndva Ber- 
becești, probabil din pricina nume
roaselor turme de oi și mai cu 
deosebire de berbeci din ves
tita rasă chivirdic care, odini
oară, colindau tălăncănlnd pe aci,

pe aceste islazuri și pășuni și pe 
malul Prutului și care aprovizionau 
astfel cu păstrămuri în medievali- 
tatea secolelor duse, cămările Stam- 
bulului. întemeiat, așadar, în adîn- 
cul Vechimilor, satul, după cum a 
lăsat scris episcopul Melchidesec 
în „Cronica Hușilor", ființa și pe 
timpul domniei pașnice a lui 
Alexandru cel Bun, fapt atestat și 
de copia unui uric aflat azi în 
posesia unui stănileștean, unul 
Enache Oancea, Denumirea de mai 
tîrziu, susține un suret de pe un 
ispisoc sîrbesc de la 1527, parafat 
de dreapta lui Petru Rareș, și-ar 
trage rațiunea ei onomastică de la 
un anume boier de curte, unul 
Stănilă, Acesta ar fi avut o casă 
plină de copii care, crescînd, rînd 
pe rînd, ca niște falnici și viteji 
feciori, ce-au apărat cu paloșe de 
foc glia străbună, i-au conferit 
locului lor de baștină un strălucit 
renume ajuns pînă în zilele noastre, 
odată cu celelalte celebre aduceri- 
aminte de altă dată.

Nu știu cum va fi arătat comuna 
aceasta înainte de 1944 sau imediat 
după aceea, dar e limpede că de 
o adevărată propășire și de mult 
rîvnita prosperitate economică și 
social-culturală, cele care pledează 
sînt înfăptuirile rurale postbelice 
la care s-a ajuns aci în anii edifi- Noul furnal a'o 1 000 m c de la Hune

doara
Foto : S. Cristian

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Manea 
Mănescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C, 
al P.C.R., Ghizela Vass, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. (Agerpres)

Petro
lul 
afri
can
PROFEȚIILE LORDU
LUI SALISBURY...

în 1946, în cărțulia sa „Răz
boiul pentru materiile prime", 
Henri Peyret scria totuși : 
„Subsolul este încă rău explo
rat. Anumite regiuni din Asia 
și Africa ne sînt total necu
noscute". în același an, detec
toarele geologilor delimitau pe 
hărțile releveelor primele peri
metre importante de zăcăminte 
petroliere în Africa. Debutul 
l-a făcut deșertul Saharei al
geriene. Cu cîteva decenii mai 
înainte, pe vremea cînd puteri
le imperialiste terminau împăr
țirea Africii, lordul Salisbury, 
pe atunci prim-ministru al An
gliei, se exprima freeîndu-și 
mulțumit palmele : „I-am dat 
cocoșului galic numai nisip. 
Să-l lăsăm să scurme în el...". 
Istoria s-a răzbunat pe a- 
ceastă profeție.

1946. Startul spre ceea ce 
presa vremii a numit apoi la 
„nouvelle ruee vers Tor noir", 
sau „the new rush for black 
gold" — goana după aurul ne
gru african — era dat. Febra 
petrolului se repeta, dezvă- 
luindu-se în oscilațiile de tem
peratură ale bătrînelor burse 
occidentale la fiecare nouă 
descoperire în subsolul conti
nentului. Africa pășea într-o 
tumultuoasă epopee care, în 
numai două decenii, a reușit 
să schimbe pe întinse melea
guri elementele unui peisaj 
tradițional în care acum se 
conturează siluete de sonde și 
tronsoanele șerpuitoare ale pi- 
pelineurilor, să răstoarne cu
tume seculare, fixînd populații 
nomade, gonind spre noile a- 
șezări pe păstorii de capre 
și însoțitorii caravanelor de 
cămile, să lege de țîșnirea a- 
cestui mineral esențial speran
țele de propășire a nu puține 
națiuni; pe valurile vîscoase 
ale petrolului n-au întîrziat să 
apară și gurile vorace ale unor 
redutabili rechini...

Tînăra și promițătoarea pro
ducție de petrol a țărilor 
Africii a adus schimbări ra
pide și în configurația hărții 
petroliere mondiale, în geogra
fia industriilor extractive, a 
dat răspunsuri optimiste la 
problema surselor energetice 
ale lumii contemporane. Nu e 
însă mai puțin adevărat că la 
toate acestea a contribuit și 
politica deliberată a principa
lilor consumatori occidentali, 
cunoscută sub numele de „di
versificarea surselor de apro
vizionare sau „repartiția geo
grafică a riscurilor". în" a- 
ceastă politică se ascund în
cercările de presiune din par
tea marilor monopoluri petro
liere, față de țările producă
toare din alte zone ale lumii 
capitaliste.

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a IV-a)
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ÎN PROIECTARE
# Lărgirea gamei de apartamente la 9 
obiective în construcție 
reprezentative $ Teme noi în atenția

modalități de
tipuri ® Importante
exprimare proprii, 

cercetării științifice
Desfășurate în urmă cu cîteva luni, lucrările 

consfătuirii consacrate activității de proiectare 
în domeniul construcțiilor au marcat declanșarea 
unei etape noi în acest sector. Rezolvarea unor 
probleme care au stat în centrul dezbaterilor, in
dicațiile prețioase ale conducerii de partid și de 
stat prind viață, se înfăptuiesc prin munca susți
nută a miilor de ingineri și arhitecți. Activitatea 
de proiectare cunoaște o amploare sporită, ca
racterizată prin cuprinderea unor domenii și 
programe noi, prin diversificarea și nuanțarea te
maticii existente. Discuțiile purtate cu specialiștii 
din domeniul proiectării și construcțiilor ne în
fățișează un tablou semnificativ în acest sens.

în 
Iată 
con-

în '

„Dacă vrem să apreciem 
realist strădania colectivu
lui nostru de proiectanți — 
ne declară conf. arh. Tibe- 
riu Ricci, directorul tehnic 
la Institutul „Proiect-Bucu- 
rești" — atunci trebuie să 
pornim de la înțelegerea 
justă a imperativelor eco
nomice cărora trebuie să le 
facem față. Direcția gene
rală construcții-montaj a 
Sfatului popular al orașu
lui București cere, pentru 
a-și realiza programul de 
investiții, încă de la proiec- ■ 
tare să se reducă volu
mul de manoperă 
execuția pe șantier, 
de ce industrializarea 
strucțiilor, aplicarea
proiecte a unor tehnologii 
avansate — cum sînt co- 
frajele glisante sau spația
le, prefabricarea totală sau 
parțială reprezintă pentru, 
noi preocupări fundamen
tale". Intr-adevăr, în an
samblurile noi ale Capita
lei, fie că e vorba de Ar
mata Poporului, Bucureștii 
Noi Sau Drumul Taberei, 
noile tehnologii de execuție 
sînt permanent prezente. 
Alături de asemenea fră- 
mîntări, întîlnim strădania 
pentru utilizarea rațională 
a terenului, a spațiului con
struit. pentru introducerea 
în proiecte a unor materi
ale noi. eficiente. Atît arh. 
Gh. Mularidis, cît și arh. 
N. Nedelescu, șefi de sec
tor în I.P.B., au subliniat 
preocuparea arhitecților 
pentru stabilirea în noile 
ansambluri a unor den
sități optime, care să 
îmbine confortul urban 
cu folosirea judicioasă, cu 
maximum de eficacitate, a 
suprafețelor de teren și a 
rețelelor edilitare. Pe a- 
ceastă linie se înscriu în- 
desirile realizate în Dru
mul Taberei sau Balta Albă, 
realizarea unor indici su
periori de ocupare a tere
nurilor de microraioanele 
Proiectate, refacerea unor 
documentații cum sînt cele 
pentru ansamblul Colenti- 
na sau continuarea șosele
lor Stefan cel Mare-Mihai 
Bravu. Susținerea unor so
luții inginerești ingenioase, 
economia de otel prin pre
vederea de oțeluri supe
rioare, eliminarea excese
lor decorative .sînt tot atîtea 
căi — susțin dînșii — de a 
obține o cheltuire chibzui
tă a fondurilor de care, dis
punem, căi pentru a căror 
împlinire proiectanții de
pun în prezent eforturi 
considerabile.

Creșterea eficientei. în 
sens larg, a investițiilor nu 
se realizează însă numai în 
procesul proiectării directe. 
O rezervă importantă, valo
rificată tot mai mult în ul
timul timp, o constituie di
versificarea proiectelor-tip 
și directive, apropierea lor 
de varietatea cerințelor, în 
baza unor studii, a unei 
susținute activități de pros
pectare si cercetare științi
fică. Iată ce ne-a spus re
feritor la acest aspect, ar-

hitectul Ignațiu Șerban, șef 
de secție în C.S.C.A.S. : 
„Pînă în prezent, locuințe
le construite în noile an
sambluri se puteau grupa 
— după numărul camere
lor — în 4 categorii, căro
ra le corespundeau 4 tipuri 
de scheme funcționale: De 
aici și o oarecare șablonizare 
a structurii apartamentelor, 
a expresiei lor spațiale, 
tradusă în monotonia 
blocurilor. In prezent, ela
borăm propuneri pentru 
lărgirea gamei de aparta
mente la nouă tipuri, in- 
troducînd dormitoarele de 
o persoană (așa-zisele „ju
mătăți" de cameră) și ca
mere de zi cu suprafață 
variabilă, între 16 si 22 mp, 
în funcție de mărimea a- 
partamentului. O asemenea 
diversificare corespunde si
tuației reale a componen
ței familiale, variate și cu 
cerințe nuanțate de locui- 
bilitate. In paralel, între
prindem studii privind spe
cificul regional al modului 
de viață, cu urmări în di
ferențierea pe regiuni a 
distribuției încăperilor din 
apartament. S-au evidențiat 
de pe acum necesități lo
cale, cum ar fi aceea a u- 
nui dormitor izolat pentru 
odihnă în timpul zilei a 
minerilor, a bucătăriei cu 
un loc corespunzător pen
tru servitul mesei, sau a 
unui spațiu pent'U activi
tăți cultural-distractive — 
în afara camerei de zi — 
pentru familiile cu mulți 
copii. Asemenea prevederi, 
dintre care unele au și fost 
introduse în noile proiecte- 
directive, pot fi rezolvate 
fără depășirea pretului- 
plafon sau a suprafețelor- 
limită, contribziind din plin 
la diversificarea arhitectu
rală a viitoarelor noastre 
cartiere". Preocupări ase
mănătoare ne sînt relevate 
și în domeniul construcții
lor social-culturale. Astfel, 
pentru noile proiecte-tip de 
creșe și grădinițe, se urmă
rește ca. pe bâza unor stu
dii atente, cerințele de eco
nomicitate să fie realizate 
în cadrul unei funcționali
tăți optime.

Desigur, găsirea unor so
luții judicioase reclamă, 
mai mult decît oricînd, in
tensificarea cercetării știin
țifice în arhitectură. Sîntem 
informați că la Institutul de 
proiectare pentru con- 
structii-tip sînt trecute în 
agenda de lucru numeroase 
teme de cercetare, dintre 
care amintim cîteva : ana
liza și interpretarea datelor 
recensămîntului, continua
rea studiului privind speci
ficul locuirii pe regiuni, 
modificările în timp în uti
lizarea acelorași aparta
mente prin schimbarea 
componentei familiare. A- 
semenea studii, fundamen
tate pe un bogat material 
documentar, vor contribui, 
fără îndoială, la o apropiere 
continuă a proiectării de 
cerințele realităților noas
tre social-economice.

Cu arh. Aurelia Teodo- 
rescu, șef de secție în 
C.S.C.A.S., am discutat u- 
nele orientări noi din do
meniul proiectării cons
trucțiilor social-culturale. 
„Aș vrea să subliniez—ne-a 
spus dînsa — că, alături de 
preocuparea sporită pentru 
problemele eficienței eco
nomice, cum sînt cele vă
dite în introducerea unui 
sistem de prefabricare a 
panourilor de fațadă la clă
direa sediului politico-ad- 
ministrativ din Ploiești, ar- 
hitecții își îndreaptă căută
rile și spre găsirea unor 
modalități de exprimare 
proprii, care să ne repre
zinte. Casa de cultură a sin
dicatelor din Suceava (șef 
de proiect arh. Nicolae Po
rumb eseu) — a cărei con
strucție este în plină des
fășurare — n-a rămas o în
cercare izolată pe 
linie. Alături stau 
proiectele pentru 
Sfatului popular al regiunii 
Maramureș,: la Baia Mare 
(șef de proiect prof. arh. 
țjircea Alifanti), complexul 
reprezentativ din viitorul 
centru al Piteștiului (șef de 
proiect conf. arh. Cezar Lă- 
zărescu) sau Teatrul Națio
nal din București (șef de

această 
astăzi 
sediul

proiect prof. arh. Horia 
Maieu). Toate aceste lucrări 
și încă altele, conțin ele
mente ale orientării către o 
arhitectură nu numai mo
dernă, dar și cu o netăgă
duită notă de originalitate".

Este dificil în 
de față să facem 
privind plastica 
cală a edificiilor 
în unele cazuri, 
nu sînt încă definitivate. în 
general, se poate însă vorbi 
despre intențiile autorilor, 
despre frămîntările lor. 
„Am încercat — ne mărtu
risește prof. arh. Horia 
Maieu — o interpretare 
contemporană a unor valori 
incontestabile ale arhitec
turii tradiționale. Proiectul 
Teatrului Național a fost 
pentru mine, de la bun în
ceput, o continuare a celor 
mai bune trăsături ale moș
tenirii noastre artistice". 
Căutări de aceeași natură 
au condus și pe autorii ce
lorlalte lucrări. Se poate 
spune că ele anunță germe
nii îmbucurători ai unei 
arhitecturi românești a zile
lor noastre.

momentul 
precizări 

arhitectu- 
pomenite. 
proiectele

Arh. Gh. SĂSĂRMAN

I

Premieră cinematografică

„VIATA LA
CASTEL"

Săptămina viitoare va fi 
prezentată, in premieră. „Via
ța la castel", o producție a stu
diourilor franceze, distinsă cu 
premiul Louis Delluc — 1966 
și premiul special al juriului 
— Karlovy Vary — 1966.

Acțiunea se petrece la înce
putul verii anului 1944, in 
preajma și in timpul debarcă
rii armatelor aliate în Nor- 
mandia. Un vechi castel, situat

in apropierea coastei Atlanti
cului, devine astfel teatrul u- 
nor importante operațiuni mi
litare.

In film apar actorii Cathe
rine Deneuve. Pierre Braseur, 
Phzlippe Noiret, Mary Mgr- 
quet, Henri Garcin, Carlos 
Thomson Marc Dudicourt, Do
nald O’Brien. Regia: Jean 
Paul Rappeneau.

RADIOFONICE 29 MAI — 4 IUNIE
PROGRAMUL I : Sfa

tul medicului : Preveni
rea bolilor digestive pa- 

__ razitare ce se transmit de 
la animale la om (9,25). 

Emisiune culturală. „Dascălii". însemnări de I. D.’ Bă
lan (10,10). Cronică economică (11,03). Muzică populară 
din diferite regiuni ale patriei (12,30). Compozi
torii noștri și opera : Tudor Jarda, Fragmente din ope
rele „Neanțul Șoimăreștilor" și „Pădurea vulturilor" 
(16,15). Antena tineretului. Din cuprins : Prolog Ia se
siunea din vară (radioreportaj) ; „Tinerii construiesc" 
(reportaj de pe șantierele orașului Blaj) (17.10). Aclrim 
Stoia in arta corală românească. Prezintă dirijorul Ion 
Pavalache (17,30). Orizont științific. Automatizarea — 
o creație și o 'cerință a tehnicii moderne (18,05): In
cursiune în cotidian. Respectarea obligațiilor contrac
tuale între întreprinderi (18,40). Teatru radiofonic. 
Premiera „Copiii justiției" de Michel Cournot (20,45). 
Piese instrumentale (21,35). Melodiile nopții — mu
zică ușoară (0,05). PROGRÂMUL II : Miniaturi instru
mentale de muzică ușoară (8,00). Aripi tinere. Cerc 
literar radiofonic pentru școlari (9,30). De la scriitori 
la ascultători. Alecu Ivan Ghilia : Experiența de viață 
a s'prjitorului (10,30). Din operetele lui Elly Roman 
(15,00)r Cronica literară de Aurel Martin : Gib I. Mi- 
hăescu — „Nuvele" (17,40). Actualitatea teatrală (19,45). 
Transmisiune din Studioul ’ 
orchestrei de cameră fără

luni

de concerte a concertului 
dirijor ă. Radioteleviziunii.

PROGRAMUL I : Sfa
tul medicului : Echilibrul 
psihic al femeii gravide 
(9,25). Imagini ale patriei 
în muzica simfonică : 

„Poemul Carpaților" de Alexandru Pașcanu (10,30). Pe 
scenele cluburilor. Activitatea artistică a formațiilor 
muzicale de amatori și cerințele actualității (12,15). 
Succese ale muzicii ușoare (13,13). Meridiane (15,05). 
Recital de operă Magda Ianculescu (16,15). Tribuna ra
dio (18,05). Ce fac teatrele pentru a cunoaște opiniile 
spectatorilor despre reprezentarea pieselor (18,40). Fo
noteca de aur. G. Timică. Prezintă Petre Dineu (21,05). 
Melodii magazin (21,20). Moment poetic. Versuri de 
Mihai Săulescu (22,45). PROGRAMUL II : Pe Mureș 
și pe Tirnavă — melodii populare (8,35). Ochiul magic 
(emisiune de știință și tehnică pentru școlari) (9,30). 
Antologie dc literatură universală. Pagini din volumul 
„Pe Second Avenue" de scriitorul african Ezekil 
Mphahlele (10,30). Buchet de melodii populare (12,06). 

r—Actualitatea muzi- 
radiofonice. Șapte 
versuri de Tudor

marți

Știință, tehnică, fantezie (13,30). 
cală (16,30). Premiere muzicale 
psalmi de Nicolae Brînduș pe

M DE ANI DE IA APARIȚIA
9

Se împlinesc 90 de ani de cînd a 
apărut, la București, primul număr 
al ziarului „Socialistul", cel dinții 
ziar român care se intitula socialist.

începuturile presei muncitorești 
la noi sînt încă și mai îndepărtate 
în timp, constituind încă o mărtu
rie a vechimii mișcării noastre 
muncitorești ; primii pași pe calea 
organizării clasei muncitoare în aso
ciații profesionale au fost însoțiți 
de apariția unor ziare ca „Tipogra
ful român" (1865), „Analele tipogra
fice" (1869), „Uvrierul" și „Lucrăto
rul român" (1872).

Apariția „Socialistului" a consti
tuit o expresie a procesului de dez
voltare a mișcării muncitorești, de 
înfiripare, în diferite centre ale 
țării, paralel cu organizarea profe
sională a muncitorilor, a cercurilor 
socialiste. încă în 1875, socialistul 
Nicolae Codreanu arăta într-o scri
soare adresată unui prieten că 
pentru a fi cîstigați adepți la 
activitatea cercurilor socialiste era 
nevoie de „organe de presă so
cialiste". Socialiștii români vedeau 
în asemenea organe de presă mij
locul pentru a- face ca ideile so
cialismului să pătrundă în rîndul 
muncitorilor, al unor mase cît mai 
largi. Totodată, aceste ziare tre
buiau să slujească strîngerii laolaltă 
a elementelor socialiste revoluțio
nare. care acționau izolat, făuririi 
unității de acțiune a mișcării socia
liste și clarificării ei ideologice. A- 
cestor necesități le-a răspuns apari
ția ziarului „Socialistul", organul 
cercului socialist din București.

încă din primul său număr, zia
rul proclama ideea că presa trebuie 
să fie ..o gigantică tribună" că
lăuzită de principii și atașată de 
popor, reflectînd durerile și nădej
dile lui și slujind intereselor lui 
fundamentale.

Credincios acestei devize, „Socia
listul" a demascat politica partide
lor burgheze, pusă in slujba ex
ploatării, jecmănirii celor mulți și 
sărmani de către clasele domi
nante. Ziarul milita pentru deș
teptarea poporului, pentru emanci
parea lui de sub influența partide
lor burgheze, arătînd că printr-o 
temeinică organizare el poate să de
vină o forță puternică, de neînfrînt.

Este interesantă poziția pe care 
a adoptat-o ziarul față de războiul 
de independență, care era în plină 
desfășurare la apariția lui. Ridicin- 
du-se împotriva războaielor nedrep
te, duse în scopul spolierii și înro
birii. popoarelor, „Socialistul" a sus
ținut însă cu tărie lupta poporului 
român pentru cucerirea indepen
dentei naționale. „Azi însă e timpul 
cînd românii în avîntul și entu
ziasmul suvenirilor trecute, iau ar
mele pentru a-și apăra independen
ța" — se arăta în articolul „Răz
boiul". Războiul pentru independen
tă este prezentat ca o continuare a 
glorioaselor tradiții de luptă pen
tru libertate ale poporului român, 
în poziția ziarului și-a găsit astfel 
reflectarea patriotismul socialiști
lor români, al clasei noastre mun
citoare. purtătoare consecventă a 
idealurilor de libertate ale poporu
lui.

Ziarul a avut o existență scurtă 
— după apariția cîtorva numere a 
fost suprimat de regimul burghezo- 
moșieresc. Dar prin caracterul său 
militant, prin generozitatea, și telu
rile pe care le proclama, „So
cialistul" se înscrie ca o moște
nire de preț în patrimoniul bogate
lor tradiții revoluționare ale clasei 
.muncitoare din România, ale presei 
comuniste muncitorești, democratice 
din țara noastră.

Dan POPESCU

cinema

Arghezj (20,00). 
coc" de Mihail 
sică. Lucrări de Alessandro Scarlatti. Ciclul concer
telor pentru vioără. „La Stravaganza" de Antonio Vi
valdi (Concertele nr. 3 și nr. 4).

Suită din baletul „Cînd strugurii se 
Jora (21,05). Seară de muzică precla-

PROGRAMUL I : La 
microfon, melodia prefe
rată (8 25). Sfatul 
cului : Aerisirea 
a încăperilor

medi- 
corectă 

de muncă 
(9,25). Pianistul Arthur Rubinstein interpretează piese 
de Claude Debussy (9,45). Cronică economică (11,03). 
Coordonate culturale. Găsiți interesantă viața cultural- 
artistică din stațiunea unde vă petreceti concediul de 
odihnă ? (12,15). Dc ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune 
pentru școlarii din 
literară (15,05). Din
(16.45) . Rapsodia a
Antena tineretului : 
dio-anchetă) (18,40). ____ . ........ ........ .. ....... ,___
părinți ! (21,05). PROGRAMUL II : Sonata concertantă 
pentru clarinet și pian de Alfred Mendelsohn (9,00). 
Noua geografie a patriei (emisiune pentru școlari)
(9.30) . Bibliotecă de literatură română. M. Sadoveanu 
„Nicoară Potcoavă" (10,30). Matineu de operă „Răpirea 
din Serai" de Wolfgang Amadeus Mozart (fragmente)
(10.45) . Concertul pentru pian și orchestră de Iuliu 
M.ureșianu (12,06). Actualitatea cinematografică (18.25). 
Dansuri simfonice (18,40). Antologia discului : Din te
zaurul vechii muzici vocale. Prezentarea Alfred Hoff
man (19,03). Teatru radiofonic. Ciclul „Maeștri ai dra
maturgiei românești". „Bălcescu" de Camil Petrescu
(21.30) .

clasele I—IV) (14.15). Actualitatea 
folclorul muzical al popoarelor 
II-a de Marțian Negrea (17,40). 
„Profesiuni care vă așteaptă" (ra- 
Melodii populare (20,50). Atențiune

■nwjuwtiMacg

JOI
PROGRAMUL I : Tot 

înainte. Emisiune cu pri
lejul sărbătoririi Zilei 
internaționale a copilului 
(8,00). Radiomagazinul as- 

de viață nouă (10,10). Cro-cultătoarclor (9,30). Cîntece __ ___  ___ _
nică economică (11,03). întîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat (13,30). Tot înainte (ediție pen
tru pionierii din clasele a III-a și a IV-a) (14,15). 
Muzee și expoziții (15,05). Instrumentiști de muzică 
ușoară (15,20). Recital de operă Arta Florescu (16,15). 
Ritmuri nemuritoare : valsul și tangoul (16,30). Fapte 
din istorie. Unirea Principatelor. Prezintă prof. univ. 
V. Manciu (17,10). Radiosimpozion. Ritmicitate și efi
ciență în activitatea de investiții (18,05). Antena tine
retului (21,05). Moment poetic, „Mă uit în ochii copii
lor" (22,45). PROGRAMUL IX : Cîntece pionierești 
(8,20). Lectură în premieră. G. Talaz : „Treptele împli-

RIVNA OBȘTEI SĂTEȘTI
t

(Urmare din pag. I)

cării socialiste. în șirul acestor 
realizări am admirat astfel, de la 
un capăt la altul, de la Lunca 
Banului și pînă la Gura Văii, foarte 
multe case noi, toate de o irepro
șabilă acuratețe, mai toate inspirat 
zugrăvite în colorituri armonios 
pastelate care-ti desfată retina, mai 
toate trainic acoperite cu țiglă bă
lană care sclipește 
toate împrejmuite 
garduri cu ostrete 
acareturi în ogrăzi.
strucții 
zvelte 
derne, 
de sub 
conjurătoare și cu micile lor terase, 
mai toate recomandîndu-se prin- 
tr-un stil care te cucerește și care, 
dincolo de înfățișarea exterioară, te 
lasă să ghicești intimitatea agrea
bilă 
zintă 
ran 
Așa 
decizie a comitetului executiv al 
sfatului popular comunal (preșe- 

afișată, 
a sfatului 

popular, inițiativa și mobilizarea 
la migala si la rîvna de înfrumu
sețare și bună gospodărire a sate
lor de aci vin foarte arareori și

în soare, mal 
de sprintene 
văruite si cu 

Aceste 
locative, cu liniile 

și cu siluetele lor 
cu înfloriturile măiestre 
streșini, cu cerdacurile în-

con- 
lor 

mo-

și tihna interioarelor, repre- 
rodul strădaniilor fiecărui ță- 
cooperator luat în parte, 
după cum reiese dintr-o

dinte Dumitru Antohi) 
după ultima sesiune

numai întîmplător din partea mem
brilor comitetului executiv, din 
partea deputaților locali, a comi
tetelor cetățenești, a comisiei de 
femei sau din cea a altor organi
zații de masă. Nu același lucru se 
poate spune despre cetățenii care 
alcătuiesc comuna Lunca Banului, 
unde nu numai președintele sfatu
lui popular, Dumitru Boț, sau pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție, Neagu Postu, tre
buie remarcați pentru însufle
țirea cu care lucrează, ci îndeobște 
marea majoritate a populației din 
cele șapte sate componente ale co
munei. unde mai toată lumea, de 
la mic la mare, bărbații ca și feme
ile, nu prididesc, ca de pildă. în 
această primăvară în a căuta și a 
găsi cît mai multe și mai variate 
forme și posibilități de activă par
ticipare obștească la modernizarea 
și sistematizarea așezării lor rurâle. 
în acest sens, se pot găsi cu ușu
rință o sumedenie de exemple, care 
demonstrează că, deși mai puțin 
lucrativi decît multi din vecinii lor 
din Stănilești, care-s și mai aproa
pe de tîrg și-s oarecum mai arghi- 
rofili, cei din Lunca Banului și-au 
dat și-și dau cu dragă inimă, și 
chiar pe întrecutele, obolul la plan
tarea florilor pe peluzele rînduite 
la marginea drumurilor, la planta
rea de plopi și sălcii, la săparea de 
șanțuri, la amenajarea de spații 
verzi, la construirea de garduri și

fîntîni, la înfrumusețarea caselor 
și curților lor proprii, ca și la con
struirea unui original și încăpător 
teatru de vară, la întreținerea cură
țeniei localurilor de școală etc. De 
bună seamă, trebuie evidențiată co
laborarea și într-ajutorarea dintre 
factorii de conducere de la sfatu
rile populare și cei de la cooperati
va de producție, aceasta faci- 
litînd soluționarea problemelor de 
bună și operativă gospodărire; 
însă la mare cinste aci este întîi 
și întîi contribuția voluntară a lo
cuitorilor. care, aproape riguros or
ganizați pe echipe sau grupe mai 
mici, nu numai că nu-și cruță sfor
țările, dar mai totdeauna, în ceasu
rile lor de răgaz, fiecare în parte 
și toți laolaltă, sînt sincer îmbol
diți de ambiția bine contagioasă și 
salutară de a ridica comuna în care 
s-au născut, trăiesc și lucrează — 
la nivelul unei stime generale. Sub 
acest aspect, e explicabil faptul că 
din planul lucrărilor privind buna 
gospodărire și înfrumusețare a co
munei, plan evaluat la peste un mi
lion de lei în acest an, mai bine de 
jumătate s-a și realizat și chiar 
depășit înainte de 1 mai 1967.

Toate aceste izbînzi care se ob
țin de la o zi la alta, împreună cu 
încă multe altele asemeni ce s-ar 
preta să fie așișderea reliefate, și 
ai căror autori n-avem cum îi po
meni aci, fiindcă se numără cu 
sutele și nu ne-ar ajunge spațiul

și din alte 
și chiar din

către matca

— toate acestea ne procură garan
ția că, deși cu gospodării noi mai 
puține și poate chiar mai modeste 
ca înfățișare decît ale celor din 
Stănilești. țăranii din Lunca Banu
lui, acționînd într-o inimă, vor 
reuși curînd să se situeze printre 
gospodării de frunte, în rînd cu 
cei de la Pocreaca, de. la Schitu- 
Ducăi, de la Strunga 
sate din regiunea Iași 
tară.

Fiindcă, ridicați, de
roiului nostru socialist, la treapta 
superioară a demnității umane 
și a buneistări economice, ță
ranii zilelor noastre, mereu per- 
sonalizîndu-se ei înșiși, nu nu
mai că nutresc sentimentul de 
a atribui satelor baștinei lor 
o identitate distinctă ; mai mult 
decît atît, precum de altfel o con
firmă cu eficientă faptele, cu un 
real simț de răspundere, cu chib
zuință, cu putere de sacrificiu și 
cu justificată mîndrie patriotică, ei 
depun solidar, împreună, cu tot 
zelul, cele mai înfocate și cele mai 
fructuoase strădanii obștești, dînd 
astfel propriei lor imagini despre 
satul la care năzuiesc și pe care-1 
visează cu ochii minții și închipui
rii, o cît mai frumoasă întrupare 
edilitar-gospodărească. Ceea ce, 
hotărît lucru. Ie face și ne face 
cinste !

nirii". Ilie Constantin : „Tinerii noștri bunici" (10,30). 
Uzina văzută de aproape (13,30). Din operetele lui Ion 
Hartulary-Darclâe (15,00). Miorița. Arta păpușarilor la 
bilciurile și tîrgurile tradiționale (15,30). Sfatul medi
cului : Igiena curei balneo-climgtice (16,15). Luminile 
rampei — fragmente din spectacolele Teatrului de 
operă și balet (17,10). Am ales aceste cîntece pentru 
dumneavoastră (18,00). „Din lumea copiilor" : Două
zeci de miniaturi pentru pian solo de Anatol -Vieru 
(Mariana Kabdebo) (18,40). Album de melodii. iCîhtă 
Doina Badea și Eduardo Vianello (19.03). în jurul glo
bului (19,45). Transmisiunea concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. Dirijor Ilia Temkov (R. P. 
Bulgaria). Solist Jean Pierre Rampal (Franța) (20,00).

PROGRAMUL 1 : Sfa
tul medicului : înțepătu
rile de insecte (9,25). So
natina pentru flaut și 
pian de Stan Golestan

(9,45). Poeme închinate vieții noi (10,30). Cronica eco
nomică (11,03). Al VUI-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori (12.15). Dumbrava minunată (emi
siune pentru școlarii din clasele I—IV). Aspecte de 
la deschiderea expoziției .Meșterii de jucării" (14,15). 
Mic concert de muzică ușoară (14.30). Cărți care vă 
așteaptă (15,05). Ansambluri artistice de tineret (15,20). 
In slujba patriei (17,10). Jurnal agrar (18,05). Antena 
tineretului : „Sens interzis 1“ (radio-anchetă) (18.40). 
Muzică populară (20.50). Ediție radiofonică I. L. Carâ- 
gialc. Arta scriitorului. Colaborează Vladimir Streinu 
și Ion Negoițescu (21,05). Moment poetic. B. Fundo- 
ianu : „Priveliști" (22,45). Rapsodia I centru vioară si 
pian de Bela Bartok (22,50). PROGRAMUL II : Piese 
vocale de estradă (8,00). Din însemnările instructoru
lui artistic (8.35). Teatru radiofonic. ..Nu puneți 
dragostea la încercare". Comedie de Basilio Locatelli 
(10,15). Soliști și formații artistice de amatori (11,30). 
„Ochi iubiți" — muzică ușoară (12,45) Revista revistelor 
științifice (13,30). Selecțiuni din Estrada duminicală. 
Autograf muzical : Laurentiu Profeta (13,40). Din al
bumul muzicii ușoare (15,00). Lectură dramatizată dună 
povestirea „Ocrotitorul" de Liviv Rebreanu (15,30). 
Busuioc și trandafiri — melodii populare (16.15). Basm 
și operă : „Dragostea celor trei oortocale" de Sorghei 
Prokofiev (17,10). Cadran cultural (18.25). Cercul melo
manilor : Din comorile muzicale ale Renașterii : lucrări 
de compozitorul englez John Dowland (19.03). Itinerar 
turistic românesc. Din cuprins • Turistul anului 1967 în 
vizită la mănăstirile din nordul Moldovei (19.45).

8Î m ta ă 4- a tualitatea agrară. Din cu-
prins : măsuri întreprinse 

««wtaiijujwaagTiiCTmMj. „num,»» ăe uniunile coopera t is te 
, , , , pentru valorificarea pro
ducției de legume (5,35). Melodii populare (9,30). Patru 
dansuri românești de Tiberiu Rrediceanu și Rapso
die de Mircea' Popa (10.30). Revista revistelor econo
mice (11,03). Revista literară radio (14,10). Scriitori 
ai secolului XX : Albert Camus. Prezintă Matei Căli- 
nescu și Sorin Alexandrescu (17.10). în jurul globului 
(18,05). Cîntece de pretutindeni — muzică ușoară 
(18.20). Știință, tehnică, fantezie (18,40). Sport (19 30) 
Mari cupluri ale iubirii : Phillemon și Baucis. Prezen
tare de Romulus Vulpescu (21.05). Romanța dumnea
voastră preferată (22,15). PROGRAMUT. II : Dialogul 
instrumentelor — muzică ușoară (7,45). Recital vocal 
Valentin Teodorian (9.00). Inșir-te mărgărite (emisiune 
pentru copii) (9,20). Capodopere ale literaturii : 
„Goya" de Feuchtwanger. Prezintă Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga (10,30). Călătorie în istoria civilizației (emi
siune pentru tineret). „Arta nortretului de-a lungul 
veacurilor". Autorii emisiunii : conf. univ. Paul Con
stantin și Nina Stănculescu (11,15), Cîntece și jocuri 
de pe întinsul patriei (13.00) Mituri și legende : ..Hype
rion". Prezintă Gh D. Vasile (15.30). O vizită în disco
teca noastră (16,00). Din cîntecele și dansurile popoa
relor (16.15). Ascultătorii ne cer... (muzică de oneră) 
(17.10). Muzică de balet de Delibes : Fragmente din 
baletul „Coppelia" și suita de balet ..Silvia" (18.24). 
Scriitori la microfon : Demostene Botez (19.45). Seară 
de operetă : „Timnul chitarelor" de Lopez (fragmente) 
(20,40). Carnavalul tinereții (21.05).

PROGRAMUL 
tru radiofonic 
copii : „Semnale 
toare". Scenariu ... 
gil Stoenescu (8.00). Cîn

tece pionierești (9.00). Transmitem pentru sate (9 15) 
Vietăți 1Puzicale (9.55). Circuit turistic muzica'1-67 
10,30) De toate pentru toți (12.00). Estrada duminicală 

(13,10). Programul orchestrei de muzică populară a Ra
dioteleviziunii (14,15). Artiști români pe scenole lumii : 
Florica Cristoforeanu (15.10). întîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat (15,30). Sport și mu-

duminică
I: Tea* 

pentru 
salva- 

de Vir-

zică (17,00). Teatru scurt - „Un apei telefonic" de
Luciile Fletcher (20.30). Album folcloric (20,57). Canțo-
nete interpretate de Nicolae Herlea (22.40). PROGRA- 
MUL II : Pagini din operete românești (7,20). Viers, 
nai și strune — program de melodii nopulare (7 35)' 
Miniaturi instrumentale (9.30). Radio-atlas (10.03). 
Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii dc stat „George Encscu". Dirijor Mihai Bre- 
diceanu. Solist Christian Ferras (Franța) (11,00). Con
cert de prînz (13,18). Piese pentru vioară de Pablo Sa- 
rasate (15,00), Concurs cu public (15,10). Personaje în 
monolog : Margareta din opera .,Faust" de Gounod 
(15,45). Fragmente din Concertul corului Palatului Pio
nierilor (17,00). Recital de harpă — Liana Pasquali 
(17,15). Valurile Dunării — program de valsuri (17 45) 
Opereta „O noapte la Veneția" de Johann Strauss 
(montaj muzical-literar) (17,58).

J » SPARTACUS . — film pentru 
I ecran panoramic : PATRIA — 9 ; 
I 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
I a FRENCH-CANCAN : REPUBLI- 
| CA — 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, 
9 FESTIVAL - 10; 12,30; 15.30; 
I 20, la grădină — 20,30 (la „>ot?le 
t completarea Oaspeți de iarnă), MO- 
I DERN (completare Orizont științi

fic nr. 3/1967) - 12 ; 15 ; 17,15 ;
19,30 ; 21,30, EXCELSIOR - 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,15, ARENELE LI
BERTĂȚII -<-» 20,30;- ■ ■
e ANGELICĂ' $r RAGELE - ci
nemascop : LUCEAFĂRUL (com
pletare (Mama lui Adrian) — 11,30 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21.30, AURORA — 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,45 ; la gră
dină - 20,15, FLAMURA — 11,30 ;

1 15,30 ; 18 ; 20,30 (la ambele comple-
I tarea 1 Mai 1967), BUCUREȘTI — 
j 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRIVIȚA 
3 — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 13,30 ; 20,45.
3 ® DENUNȚĂTORUL : CAPITOL —

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la gră-
8 dină — 20,30, TOMIS - 11,15 ; 
8 13,30 ; 15,45 ; 18,15 : 20,45 ; la gră-
| dină — 20 (la ambele completarea 
I Tensiune înaltă la Bechct), FEs.O- 
I VlAR (completare în tainițele mu

zeului) -11; 13,30; 16; 18.30; 21, 
STADIONUL DINAMO - 20. GRA
DINA DOINA - 20, MELODIA —
11.15 ; 13 ; 16 ; 18,30 ; 21.
® JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ și JANDARMUL LA NEW 
YORK — cinemascop : VICTORIA
— 10.30 ; 14,15 ; 18,15 ; 22, ART ? —

1 12,45 ; 17 ; 20,45 ; la grădină — 2b. ).
<9 MONTPARNASSE 19 : SAI,A 
PALATULUI (seria de bilete 1 956, 
orele 19.30) - CENTRAL (comple- 

I tare Fabrica de împachetat fum)
— 9.30 ; 12.15 ; 15 ; 18 ; 21.

1 ® RELAXEAZA-TE, DRAGĂ 1 : U-
NION (completare Să trăiești, să 
îmbătrinești) — 15,30 ; 18 ; 20.30,
BUZEȘTI (completare Orizont ști
ințific nr, 3/1967) - 10 ; la grădină
— 20,30.
e O SCRISOARE PIERDUTA : 
DOINA - 11,30; 14,30; 17.30; 20.30.
® SPIONUL — cinemascop : LU- 

| MINA (completare în tainițele mu- 
I zeului) - 1130; 13 45 ; 16,15; 18.30;

20,45.
® LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : FLO- 
REASCA - 12 ; 14.30 : 18 ; 20,30.
© SUCCES, CHARLIE 1 — cinema
scop : GIUI.ESTl (completare Oas
peți de iarnă) — 15,30 ; 18 ; 20.30, 
DRUMUL SĂRII (completare De 
ziua mamei) — 15.30 ; 17.45 ; 20.

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE - 10 ; 16 ; 18.15 ; 20.30. 
® DOAMNA DF. PE ȘINE - cine
mascop • BUCEG1 (completare Isto
ria unui manuscris) — 12 ; 16 ;
18.15 : 20,45, la grădină — 20.
• A DISPĂRUT UN FRAGO
NARD : VITAN (completare Tine
rețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) —
15.30 : 18.
<» OMUL CARE L-A 
I5F.RTY VALANCE : 
15.30: 18 ; la grădină 
e ROBII ; MIORIȚA 
Mama lui Adrian) — 
16 ; 18.30 : 21. uur 
Portrete) — 15.30 :
• copiii lui r....
RAHOVA (completare 
atențiune se apropie !)
18 : 20,30.
® RIO CONCHOS — cinemascop : 
VOLGA - 11,15 ; 13.30 ; 16 ;18.30 : 21. , . ,
« JUANA GALLO: COLENTINA
— 15 : 17,30 : la grădină — 20.
® MOMENTUL ADEVĂRULUI — 
cinemascop: FLAGăRA — 14;
16.15 ; GRADINA VITAN — 20,15, 
® BUMERANGUL — cinemascop : 
LIRA (completare Mărturii de glo
rie nepieritoare din istoria patriei)
— 17,30 : 20
<» CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN: 
MUNCA — 15 : 17, COTROCENI — 
14 : 16.15 ; 20.45.
® ÎNAINTE DE RĂZBOI : PRO
GRESUL (completare Atentatul) —
19 ; 21.15.
a DRAGĂ BRIGITTE - cinema
scop : GRADINA RAHOVA — 20. 
® DIMINEAȚA, DEVREME — ci
nemascop : CRÎNGAȘI (completare 
Despre noi) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE: 
PACEA (completare Petrol) — 15 30- 
18 ; 20,30, . ’
o LENIN ÎN POLONIA - cine
mascop : VIITORUL (completare 
Mărturii de glorie nepieritoare din 
istoria patriei) — 15,30 ; i8 ■ 20iS0, 
® TUDOR — cinemascop (ambele 
serii) : COSMOS — 15,30 ; 19,15.

UCIS PE LI- 
MOSTLOR — 
- 20,30.

(completare 
11.15: 13.30; 

UNIREA (completare 
■ZZ : la grădină — 20. 
I DON QUIJOTTE : 

Atențiune,
- 15,30 ;

21.
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SPORTIVI FQTBAL ® Liderul a mai pierdut din avans
ROMANI ® Scorul etapei, la Timișoara S Luptă strînsă în cate

campioane 
la

Cronica

ÎN goria B ® Etapa viitoare - 4 iunie RAPID (fete)

Duminică dimineață a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre Co
penhaga, delegația Automobil Clu
bului Român (A.C.R.) condusă de 
tovarășul Nicolae Bozdog, președin
tele O.N.T. 
participa la 
ternaționale

ÎNTÎLNIRI
INTERNA-1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

TKWAILE9

LISABONA. Echipa selecțio
nată de rugbi a României a surcla
sat ieri la Lisabona reprezentativa 
Portugaliei. într-un meci contînd 
pentru a Il-a ediție a competiției 
„Cupa națiunilor". Scor final: 
46—6 (14—6).

In urma acestei victorii, rugbiștii 
noștri au ocunat locul al doilea în 
clasamentul general al competiției, 
după selecționata Franței, cîștigă- 
toarea trofeului.

ROMA. In primul său meci sus
ținut la campionatele europene de 
la Roma, boxerul nostru Hodoșan 
(categoria semiipijlocie) l-a învins 
pe Tamulis (U.R.S.S.). Celălalt pugi
list român care a urcat ieri în ring 
— e vorba de „'ușorul" Goanță — a 
pierdut la puncte în fața lui Dun
kel (R.D.G.). în gala de aseară, 
Ciucă l-a întrecut la puncte, în ca
drul categoriei muscă, pe olandezul 
Huppens.

Astăzi au loc primele gale ale 
sferturilor de finală.

H Sah
9

MOSCOVA. Turnei-’l interna
țional;, de; șah. de la Moscgva a 
contintiât 'c(i ' disputarea partidelor 
întrerupte. Portisch a cîștigat la 
Keres și Gligorici la- Filip. Parti
dele Gheorghiu—Bronstein și 
Stein—Boboțov s-au terminat re
miză. In clasament conduc Tal și 
Portisch, cu cîte' 3,5 puncte, urmați 
de Petrosian, Gheorghiu, Gipslis, 
Boboțov, Najdorf, Gligorici și 
Spasski cu cîte 3 puncte. Dumi
nică a fost zi de repaus. Turneul 
se reia astăzi cu runda a 6-a.

Gimnastica
AMSTERDAM. Cunoscuta gim

nastă cehoslovacă Vera Ceaslavska 
a cucerit la Amsterdam titlul de 
campioană europeană absolută, to- 
talizînd la individual compus 38,965 
puncte. Pe locul doi s-a clasat Zi
naida Drujinina (U.R.S.S.) cu 
38,533 puncte. Natalia Kucinskaia 
(U.R.S.S.), una din favoritele con
cursului, căzînd în timpul exerci
țiului la bîrnă, s-a clasat pe locul 
9. Elena Ceanipelea (România) a 
ocupat locul 17 cu 35,932 puncte.

Canotaj
LYON. La regatele de canotaj 

academic de la Lyon, echipajul ro
mân de schif 4 plus 1 a ocupat locul 
întîi cu timpul de 6’46”66/100. Pe lo
cul doi s-a clasat Franța, iar pe lo
cul trei echipajul R.F. a Germaniei. 
Tot pe primul loc s-a clasat și 
echipajul român în proba de 4 fără 
cîrmaci, înaintea echipajului Uni
versității Oxford.

H Scrima
SOFIA. Tînăra scrimeră româ

nă Ileana Drîmbă a obținut un 
frumos succes la campionatele in
ternaționale de la Sofia. în proba 
individuală de floretă, ea s-a cla
sat pe primul loc, întrecînd pe 
Sakovici (Ungaria) și pe campi
oana mondială de anul trecut, Sa- 
musenko (U.R.S.S.). La campiona
tele de la Sofia participă sportivi 
și sportive din 6 țări.

m Atletism
POTSDAM. cadrul întreceri

lor Dinamoviadei de. atletism, care 
se desfășoară la Potsdam, echipa 
masculină a clubului Dinamo Bucu
rești a cîștigat proba de ștafetă 
4X100 m cu timpul de 41” 8/10. La 
triplu salt, Vasile Dumitrescu a 
ocupat locul doi cu 16,14 m.

B Terns
PAK8S. La campionatele inter

naționale de tenis ale Franței, ce se 
dispută ne terenurile de la Roland 
Garros. Uie Năstase l-a înțîlnit 
duminică. în turul trei, ne ceho
slovacul Kodes. Tenismanul nostru 
a pierdut cu 4—6. 5—7. 3—6.

de
și al A.C.R., care va 
Congresul Alianței în
de Turism (A.I.T.).

★

Ion Moraru, adjunct al ministru
lui sănătății și prevederilor socia
le, a părăsit duminică dimineața 
Capitala, plecînd în Elveția, unde 
va reprezenta țara noastră la lucră
rile celei de-a 40-a sesiuni a Comi
tetului Executiv al O.M.S., ce se 
va desfășura la Geneva începînd 
din ziua de 29 mai.

Vizitele 
ministrului 
agriculturii 
din Iran

Delegația iraniană condusă
Ismail Rialii, ministrul agricultu
rii, a plecat duminică dimineața 
într-o călătorie în țară. In drum 
spre Ploiești, oaspeții s-au oprit la 
Combinatul avicol de la Crevedia, 
la stațiunea experimentală vitico
lă Valea Călugărească și la Com
plexul de sere din Ploiești. Mem
brii delegației au vizitat apoi rafi
năria Brazi.

După o scurtă oprire la Comple
xul zootehnic de la Băicoi, delega
ția iraniană și-a continuat călăto
ria spre Brașov, unde președintele 
sfatului popular regional. Ion Măr- 
cuș, a oferit un dineu. (Agerpres)

de handbal

(Agerpres)

(0—0). A marcat Oprea

TRIBUNEI

1—1 (0—1). Au marcat: 
Necula (min. 55) pentru
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Dan DEȘLIU
Ia

și-a permis 
pumnul pe

înțeles?
Priveam — și nu-mi venea 

să-mi cred ochilor 1
Deci, după toate cele petre

cute — după rușinea de la 
Zurich, după indignarea legi
timă care ne-a cuprins, după 
măsurile drastice, anunțate în 
presa de ieri, spre satisfacția 
opiniei publice — după toate 
acestea, fotbaliștii noștri „frun
tași" ies pe gazonul-model de 
pe stadionul „23 August" și ne 
oferă, fără pic de jenă, aceeași 
piesă proastă, care ne zgirie 
nervii de ani de zile. Evident, 
nu ne așteptam la o schimbare 
radicală ; speram, totuși, să 
observăm la toți cei 45 de ju
cători care au evoluat în cu
plajul interbucureștean anu
mite semne încurajatoare. Pu
blicul, ce-i drept, nu i-a primit 
cu ovații, deși doar cinci din
tre „eroii" tristei istorii au evo
luat în cele două meciuri, 
însă, dacă nu mă înșel, răs
punderea pentru nivelul fotba
lului românesc la ora de față

DIN COLȚUL

revine tuturor celor ce-1 re
prezintă, atît pesie hotare, cit 
și în competițiile interne. Era 
de presupus, așadar, că bă
ieții vor arăta cel puțin un 
început de înțelegere. Nădăj
duiam că vom asista la efor
turi susținute; la întreceri dîr- 
ze, dar corecte, pentru victorie, 
într-un spirit 
desăvîrșită.

Și ce ne-a 
dem ?

O bîlbîială
nute, în deschidere, soldată cu 
două goluri din greșeli de 
apărare, o parodie de meci, 
în care au abundat pasele gre
șite, faulturile, neregularitățile 
de tot felul. L-am văzut pe Pîr- 
călab bruscîndu-1 pe Matache, 
pe acesta lovind un adversar, 
după fază, și atrăgîndu-și 
avertismentul conducătorului 
jocului, pe Frățilă trăgînd de 
mînă pe același (excelent, de 
altfel) arbitru — oaspete po
lonez — pentru a-1 foița (? 1) 
probabil să acorde penalti la 
o cădere a lui Radu Nunweil- 
ler în careul advers, însoțită 
de teatrul obișnuit... Nereușind 
să obțină decît dezavuarea 
energică a tribunelor, Frățilă 
s-a răzbunat în final, arătîn- 
du-ne cum se trage afară de la 
cinci metri — singur, cu poarta 
goală 1

Pe aceeași linie, întrecerea 
vedetă ne-a dat ocazia să ad
mirăm durități reprobabile în
tre rapidiști și steliști, cram- 
poane reciproce Ionescu-Ne- 
grea, Voinea-Motroc, o izbitură 
a lui Răducanu care l-a făcut 
cnocaut pe Crăiniceanu și, mai 
ales, o ieșire insolentă a tînă- 
rului Neagu, care 
să-l amenințe cu 
arbitrul de tușă 1 1

Asta au înțeles 
jucătorii echipelor fruntașe ale 
campionatului categoriei A 
din toată frămîntarea, din tot 
ce s-a spus și ce se va mai 
spune în legătură cu momentul 
grav prin care trece fotbalul 
nostru ? Așa înțeleg ei să răs
pundă glasului hotărît al opi
niei publice și măsurilor de re
dresare grabnică, de la care 
așteptăm atît de mult ?

RAPID—STEAUA 0—0
DINAMO BUCUREȘTI—PROGRESUL 2—0 (0-0). Au marcat: 
Frățilă (min. 65) și Haidu (min. 77).
PETROLUL—UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—1 (1—0). Au mar
cat : Oprișan (min. A5), Dridea II (min. 85) pentru învingă
tori ; Oblemenco (min. 87).
POLITEHNICA—U.T.A. 4—2 (0—1). Au marcat: Cotormani 
(min. 46), Regep (min. 67), Lereter — din 11 m (min. 74), 
Mureșan (min. 82) pentru învingători ; Jac (min. 31), Țîrlea 
— din 11 m (min. 90) pentru învinși.
FARUL—C.S.M.S. 2—0 (1—0). Au marcat: Ologu (min. 3), 
Iancu (min. 86).
STEAGUL ROȘU—DINAMO PITEȘTI 
Țurcan (min. 18) pentru oaspeți ;
gazde.
JIUL—UNIVERSITATEA CLUJ 0—1
(min. 52).

CLASAMENTUL

RAPID 24

12

7 5 37—21 31
DINAMO BUCUREȘTI 24 12 5 7 34—22 29
FARUL 24 10 7 7 37—33 27
UNIVERSITATEA CRAIOVA 24 12 3 9 33—30 27
STEAUA 24 10 5 9 35—26 25
JIUL 24 10 3 11 39—28 23
PETROLUL 24 9 5 10 24—25 23
PROGRESUL 24 9 5 10 27—30 23
DINAMO PITEȘTI 24 10 3 11 31—35 23
STEAGUL ROȘU 24 9 5 10 28—36 23
UNIVERSITATEA CLUJ 24 7 8 9 25—28 22
U.T.A, 24 6 9 9 28—34 21
C.S.M.S. 24 7 6 11 29—50 20
POLITEHNICA 24 6 7 11 32—41 19

Echipa masculină
Steaua a cucerit din nou supre
mația pe care tradiționala ei ri
vală, Dinamo,, nu o mai cedase 
din 1963. Evident mai echilibrată 
decît în alte edifii, lupta pentru 
titlu a dat loc în acest an unui 
duel pasionant ce s-a aflat sub 
semnul incertitudinii pînă în ulti
ma etapă, cînd cele două preten
dente au intrat pe teren cu ace-' 
lași număr de puncte. Prezeniîn- 
du-se în întîlnirea decisivă cu o 
singură șansă — victoria (dina- 
moviștilor, posesori ai unui gola
veraj superior, le-ar fi fost sufi
cient și un rezultat egal) — hand- 
baliștii de la Steaua au luptat cu 
multă ambifie și au învins la un 
scor clar: 17—11 (7—5). Partida 
a fost echilibrată doar în primul 
sfert de oră, cînd Ivănescu (Di
namo) și Gruia (Steaua) au in
serts alternativ cîte trei goluri. In 
continuare, avantajul s-a menfinut 
în permanenfă de partea steliști- 
lor, al căror principal atu la a- 
ceastă oră îl constituie, fără în
doială, plusul de prospețime și 
vigoare ce li-l conferă media de 
vîrstă mulf mai scăzută decîf a 
dinamovișfilor.

In cadrul festivității de înche
iere a campionatelor republicane, 
ce a avut loc sîmbăfă pe terenul 
Progresul din Capitală, o dată cu 
handbaliștii de la Steaua au pri
mit tricourile de campioane și 
componenfele echipei Rapid, vir
tuale cîșfigăfoare cu cîfeva etape 
înainte de încheierea întrecerii fe
minine. Pe locul al doilea s-a cla
sat Universitatea Timișoara, cam
pioana de anul trecut.

Ieri în (ară: vremea a fost 
relativ frumoasă, cu cerul va
riabil, în cea mai mare parte a 
tării. Unele înnorări mai ac
centuate s-au semnalat în Mol
dova, unde local a plouat, mai 
ales sub formă de averse. Ploi 
izolate s-au mai semnalat în 
Muntenia și în Ardeal. Vîntul a 
suflat potrivit cu unele intensi
ficări în Moldova. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 11 grade la Toplița, Avră- 
meni și Rădăuți și 24 grade la 
Turnu Severin și Turnu Mă-

gurele. în București: vremea a 
fost frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maxi
mă a fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 30, 31 mai și 1 iunie. în țară : 
vremea va fi frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin. Averse 
izolate se vor semnala la sfîrși- 
tul intervalului în nord-vestul 
țării. Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul nord-vestic. Tempe
ratura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar maximele între 20 și 
30 grade. în București : vremea 
va fi frumoasă. Cerul variabil, 
mai mult senin. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creș
tere.

ETAPA VIITOARE

Politehnica, Steaua — Petrolul, Steagul 
roșu — Progresul, U.T.A. — Dinamo Pitești, Universita
tea Craiova —■ Farul, Jiul — Dinamo București, Univer
sitatea Clui — C.S.M.S.

CATEGORIA B
SERIA I: Poiana Cîmpina — Metalurgistul București 
-0 ; Politehnica București — Progresul Brăila 4—1 ; 

Metrom Brașov — Oțelul Galați 7—1 ; Siderurgistul Ga
lați — Chimia Suceava 1—0 ; Flacăra Moreni — Dina
mo Victoria București — 2—2 ; Dinamo Bacău — Cea
hlăul Piatra Neamț 6—2 ; Oltul Rîmnicu Vîlcea — C.F.R. 
Pașcani 1—1.

In clasament conduce Dinamo Bacău, urmată de Si
derurgistul Galați (ambele cu cîte 32 de puncte).

Mare — Unirea Dej 3—1 ; C.F.R. Arad — 
Reșița '— Minerul Lu- 
Oradea 2—0 ; A.S.A.

SERIA a II-a : Industria sîrmei Cîmpia Turzii — Clu
jeana 1—0 ; C.F.R. Timișoara—C.S.M. Sibiu 2—0 ; Mi
nerul Baia
Gaz metan Mediaș 3—0 ; C.S.M.
peni 2—0 ; A.S. Cugir — Crișul 
Tg. Mureș — Vagonul Arad 2—2.

In clasament conduce A.S.A. Tg. Mureș (cu 34 
puncte), urmată de Minerul Baia Mare (33 puncte).

PE SCURT

Iată o întrebare firească, pe 
care și-o pune orice cetățean 
înainte de a încheia o asemenea 
asigurare. In cele ce urmează 
menționăm cîteva dintre carac
teristicile principale ale asigură
rii mixte de persoane, formă de 
asigurare în care utilitatea se 
îmbină cu prevederea și realiza
rea de economii.

Asigurarea mixtă de persoane 
are un dublu rol : pe de o parte 
constituie un sprijin material fie 
pentru asigurat, fie pentru fami
lia sa, în caz de invaliditate per
manentă sau decesul asiguratu
lui, .iar pe de altă parte dă asi
guratului posibilitatea de a eco
nomisi, în mod planificat, unele 
sume de bani pe care trebuie să 
le primească la expirarea asigu
rării sau mai înainte, cu ocazia 
tragerilor de amortizare lunare.

Administrația Asigurărilor ds 
Stat plătește sumele asigurate în
scrise în polițe în caz de invali
ditate permanentă totală, ca ur
mare a unui accident întîmplat 
la locul de muncă, în călătorie, 
pe stradă sau în orice altă îm
prejurare. In caz de invaliditate 
permanenta parțială se primește 
o anumită sumă, proporțională 
cu gradul de invaliditate, iar 
dacă aceasta este de peste 50 la 
sută; asiguratul este scutit de a 
mai plăti primele de asigurare, 
beneficiind pe mai departe de 
toate avantajele asigurării; de a- 
semenea, sumele se plătesc în 
caz de deces al asiguratului, în 
caz de amortizare a asigurării 
la tragerile la sorți organizate lu
nar, precum și la expirarea ter
menului pentru care s-a înche
iat asigurarea.

Asigurările mixte de persoane 
se încheie fără examinare medi
cală pînă la o anumită sumă a- 
sigurată și cu examinare medi
cală cînd asiguratul dorește să 
încheie o asigurare pentru o sumă 
mai mare.

Asigurările pot fi încheiate de 
către orice persoană în vîrstă de 
la 16 la 60 de ani inclusiv, pe 
diferite durate, la alegere, prin 
responsabilii cu munca ADAS 
din întreprinderi și instituții, a- 
genții și inspectorii de asigura
re sau direct prin inspectoratele 
ADAS.

Cei care încheie o asigurare 
mixtă de persoane plătesc o pri
mă de asigurare anuală ce se 
stabilește în funcție de suma a- 
sigurată, de vîrstă solicitantului 
și de durata asigurării, existînd 
posibilitatea plății acesteia și în 
rate semestriale, trimestriale sau 
lunare.

Primele de asigurare se plă
tesc de către asigurați, prin or
ganele care încheie asigurările, 
iar asigurații care sînt salariați 
le pot plăti și pe bază de con- 
simțămînt scris. Consimțămîntul 
scris constă în împuternicirea ce 
se dă lucrătorilor care le achită 
drepturile bănești să plătească 
din aceste drepturi Administra
ției de Stat primele de asigu
rare, atît pentru asigurările în 
curs, cît și pentru cele pe care 
le vor reînnoi.

încheierea unei asigurări mix
te de persoane este recomanda
bilă pentru fiecare cetățean dor
nic să ia o măsură de prevedere 
pentru el și familia sa.

DE PESTE HOTARE
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OPTA 
ETAPĂ a Turu
lui ciclist al 
Italiei, Reggio 
Calabria — Co- 
senza (218 km), 
a fost cîștigată 
de francezul 
Jean Stablinski, 
în 6 h 14’ 52”. 
în clasament, pc 

loc a 
spaniolul 
Frances, 

la 3” de 
(Italia), 

fotografie : 
aspect din tim
pul sosirii 
Cosenza.
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Perez 
urmat 
Moser 
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e LA LONDRA se desfășoară în prezent campionatele 
mondiale de patinaj artistic rezervate profesioniștilor. Proba 
feminină s-a încheiat cu succesul sportivei austriece Regine 
Heitzer.

® EDIȚIA A 5-A a campionatelor mondiale de baschet 
(masculin) a început la Montevideo și în alte orașe uru- 
guaiene cu meciurile preliminarii. Iată primele rezultate : 
U.R.S.S. — Peru 84—46 (46—17) ; Iugoslavia — Mexic 
86—73 (43—34); Argentina — Japonia 69—63 (34—34); 
S.U.A. — Italia 67—56 (28—30); Brazilia — Paraguay 
85—41 (45—17).

• CU PRILEJUL unui concurs desfășurat la Modesto 
(California), doi tineri atleți de culoare, Jim Hines și Cecil 
Turner, au egalat recordul mondial la 100 m plat, acope
rind distanța în 10 secunde. Pînă acum au mai realizat 
acest, timp în clasica probă a sprintului alți 5 atleți : Annin 
Hary (R.F.G.) în 1960 la Ziirich ; Harry Jerome (Canada) în 
1960 la Saskaton; Horacio Esteves (Venezuela) în anul 
1964 la Caracas ; Bol? Hayes (S.U.A.) în 1964 la Jocurile

Olimpice de Ia Tokio ; Cen Ciua-ciuan (R. P. Chineză) 
anul 1965.

în

• DUPĂ PRIMA ZI, în meciul de tenis Mexic — S.U.A., 
pentru „Cupa Davis" (zona americană), scorul este egal : 
1—1. Rafael Osuna l-a învins cu 6—3, 4—6, 1—6, 6—3, 6—1 
pe Cliff Richey, iar Arthur Ashe a cîștigat cu 7—5, 6—2, 
7—5 la Marcelo Lara.

• LA LENINGRAD a avut loc ieri meciul amical de 
fotbal între reprezentativele U.R.S.S. și Mexicului. Întîl- 
nirea s-a încheiat cu scorul de 2—0 (0—0) în favoarea fotba
liștilor sovietici. Au marcat Cislenko și Bîșeveț.

® CEA DE-A 66-A EDIȚIE a Cursei cicliste Bor
deaux — Paris a fost cîștigată de belgianul Georges van 
Coningsloo, care a străbătut distanța de 557 kilometri în 
131155’38”.

® CONTINUÎNDU-ȘI TURNEUL în U.R.S.S., echipa 
braziliană de fotbal Flamengo a jucat la Baku în com
pania formației Neftianik. Au învins brazilienii cu 1—0 
(1—0), prin golul marcat de Almir.

în același timp, tot la 
„Electronica", jumătate din 
numărul cadrelor de condu
cere ce beneficiază de aceste 
mașini știe să conducă ; 
tovarășii au permis de con
ducere, dar n-au voie să 
conducă o mașină care nu le 
aparține; ei moțăie lingă 
șofer, apoi, ajunși la desti
nație, lasă șoferul să mo- 
țăie, în așteptarea lor.

Soluția ar fi, după părerea 
mea și a altor colegi de-ai 
mei, degrevarea statului de 
aceste cheltuieli inutile. 
Cei care au nevoia și 
dreptul de a folosi mașini 
puse la dispoziție de între
prindere să le preia in pro
prietate deplină, să le cum
pere în anumite condiții și 
să primească un anumit spri
jin privind întreținerea și 
consumul lor.

întreprinderea să rămînă 
doar cu mașinile de uz ge
neral : de pildă, din cele opt 
mașini menționate la „Elec
tronica", șase sînt pentru ca
drele de conducere și două 
pentru nevoi de ordin gene
ral ale întreprinderii.

în ce privește cumpărarea, 
ar fi vorba fie de o plată în 
rate a valorii reale a mașinii, 
fie de un credit, fie de o 
prioritate pentru cei ce-și 
cumpără mașini din comerț.

Din cîte am discutat cu 
cei ce beneficiază de mașini 
puse la dispoziție de între
prindere, conducerea ma-

șinii nu ar fi pentru ei o 
povară ; dimpotrivă, pot spu
ne că în ce mă privește (am 
permis de conducere și sînt 
înscris de un an pentru cum
părarea unei mașini) condu
cerea ar fi pentru mine un 
lucru plăcut, un mijloc de 
deconectare.

în ce privește munca de 
întreținere, spălare, gresare 
etc., proprietarii mașinilor ar 
putea fi sprijiniți fie prin zes
trea gata existentă a între
prinderilor — în cazul că 
acest lucru este convenabil 
economicește, pentru că în 
unele cazuri e mai convena
bil să degrevezi întreprinde
rea cu totul de mica gospo
dărie fărîmițată a cîtorva 
garaje vechi •— fie, mai cu- 
rînd, prin dezvoltarea și în
tărirea sectorului de deser
vire publică auto. în acest 
ultim caz — avînd în ve
dere că proprietarul mașinii 
o folosește și pentru necesi
tățile sale personale, ca să se 
plimbe etc. — s-ar calcula o 
cotă parte pe care o repre
zintă în medie pe timp de 
o lună drumurile sale în in
teres de serviciu și ar primi 
un sprijin în această direcție 
— de pildă, pentru un con
sum mediu lunar de benzină, 
pentru deplasările în provin
cie făcute în interes de ser
viciu etc. Prin această me
die, calculul ar fi gata făcut 
și n-ar mai fi necesară evi
dența complicată care se ține 
în prezent, cu bonuri de ben
zină și diferite manevre de 
scriptologie, care reprezintă

o sursă de mari cheltuieli 
și pierdere de vreme.

în ce-i privește pe șoferii 
degrevați astfel, se știe că 
transporturile publice — mai 
ales autobuzele, dar și taxiu
rile — se declară sufocate de 
lipsa șoferilor, la fel ca o 
serie de mari șantiere ; insist 
asupra acestora din urmă nu 
numai pentru interesul vital 
pe care-1 reprezintă pentru 
economia națională, dar și 
din cauză că setea de șoferi 
a dus la calificarea superfi
cială a unor elemente slab 
pregătite, camioanele deve
nind o sursă frecventă de ac
cidente și pierderi.

Ar fi necesară, o dată cu 
soluțiile propuse mai sus, o 
dezvoltare mai rapidă — cu 
cadre de mecanici și șoferi 
pricepuți — a stațiilor de 
servire publică auto.

în plus, nu știu de ce spă
larea unei mașini — care 
pentru omul modern e un 
act foarte obișnuit, aproape 
ca spălatul pe dinți — ca și 
adăpostirea ei ar trebui să 
fie atît de complicate. Mai 
precis, mă refer la sfaturile 
populare și la sistemul biro
cratic după care se dau în 
prezent (mai mult nu se dau) 
autorizații pentru construirea 
de garaje. Afară de prudența 
elementară contra primejdiei 
de incendiu, nu știu de ce 
e nevoie de atîtea forme ca 
să faci pe propriii tăi bani 
un garaj în fundul curții 
unde locuiești sau să parti
cipi din fondurile tale la con
struirea unuia colectiv, pen-

tru blocuri ; sînt destui oa
meni care dispun de bani 
și au găsit și locul potrivit 
și totuși nu pot răzbi prin 
rețeaua de formalități.

O trecere la condusul cu 
mînă proprie ar cere mări
rea capacității școlilor de șo
feri și a numărului de ma- 
șini-școală, care în prezent se 
închiriază — contra cost, cu 
ora ■— și, deși rfeprezintă o 
sursă de venituri, nu fac față 
cererii.

Socot că organele de cir
culație ale miliției — care 
au luat o serie de măsuri 
bune pentru reglementarea 
circulației și au făcut sugestii 
utile pentru adaptarea unor 
străzi, ca să fie mai lesni
cioase circulației rapide — ar 
putea da ajutor mai mare 
prin buna programare a exa
menelor pentru permisul 
auto : în prezent, candidatul 
e programat pentru examen 
la trei-patru luni după ce s-a 
înscris.

Nu am pretenția de a fi 
epuizat problema. Principal 
mi se pare faptul următor : 
statul e în prezent apăsat 
de cheltuieli pe cît de consi
derabile, pe atît de inutile. 
Achiziționarea mașinilor de 
către cei ce le au în folosință 
ar permite orientarea unor 
importante fonduri și energii 
umane spre sectoare mai vi
tale ale economiei și în ace
lași timp ar fi un prilej de 
satisfacție pentru oamenii că
rora le place să fie în pas 
cu civilizația modernă și cu 
mijloacele oferite de aceasta,



Stare de urgentă 
în Nigeria
S-A HOTĂRÎT RETRAGEREA 

PROVINCIEI ORIENTALE 
DIN FEDERAȚIE

LAGOS 28 (Agerpres). — Adu
narea Consultativă a Nigeriei Orien
tale, reunită sîmbătă seara la Enugu, 
a hotărît retragerea provinciei din 
Federația nigeriană și proclamarea 
ei ca stat independent sub numele 
de Republica Democratică Biafra. 
Totodată, a fost adoptată o rezolu
ție în care se precizează că Biafra 
va stabili relații' diplomatice cu ce
lelalte țări și intenționează să adere 
la Organizația Națiunilor Unite, la 
Organizația Unității Africane și 
Commonwealth.1 Pe plan legislativ, 
noul guvern va adopta o constituție 
federală, plecînd de la realitatea 
unor noi unități provinciale.

La scurt timp după ce această 
știre a fost transmisă de postul de 
radio Enugu, colonelul Gowon, șe
ful guvernului central, a anunțat în- 
tr-un discurs radiotelevizat împăr
țirea Federației nigeriene în 12 sta
te independente: șase state în nord, 
patru în est, unul în vest și un stat 
care cuprinde regiunea Lagosului, 
fosta capitală centrală a țării. Noile 
state, a menționat el, corespund di
viziunilor etnice și lingvistice ale 
populației din Nigeria.

Totodată, Gowon a precizat că, 
pentru a preîntîmpina dezordinea 
și eventualele neînțelegeri, în în
treaga țară este introdusă „pentru 
o scurtă perioadă" starea de ur
gență. Armata și poliția și-au asu-' 
mat depline puteri, iar orice acti
vitate politică este interzisă.

Un partizan din Vietnamul de sud pornește la atac 
împotriva unei baze militare americane

Noi bombardamente barbare 
asupra R. D. Vietnam 
Numărul avioanelor agresoare 
doborîte pînă acum: 1972

HANOI 28 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că 
la 27 mai, forțele armate și populația din Ha Bac au 
doborît două dintre avioanele americane, care au bom
bardat în cursul zilei zone populate ale acestei pro
vincii nord-vietnameze. Piloții au fost capturați. Po
trivit unor rapoarte suplimentare, zilele acestea dea
supra provinciilor Nghe An, Quang Binh și Nam Ha 
au mai fost doborîte încă șase avioane inamice. Agen
ția V.N.A. precizează că numărul total al avioanelor 
pierdute de S.U.A. pe teritoriul R. D. Vietnam se ridică 
in prezent la 1 972.

★

Peste 300 de oameni de afaceri americani, președinți, 
vicepreședinți și directori ai unor firme din S.U.A. au 
publicat in ziarul „New York Times" un mesaj către 
președintele Lyndon Johnson in care iși exprimă pro
testul față de războiul din Vietnam. „Considerăm, se 
arată în mesaj, că acest război contravine intereselor 
noastre naționale, intereselor întregii lumi".
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H Incidente grave în Guadelupa ® ARTICOLELE DISCRIMINATORII 
FAȚA DE ABORIGENI VOR FI SUSPENDATE DIN CONSTITUIA AUSTRALIEI 

E Rezultatele „rundei Kennedy": avantaj pentru S.U.A.

în capitala Guadelupei, 
Pointe-a-Pitre, s-au produs incidente 
grave între poliție și muncitorii con
structori care au declarat grevă în spri
jinul revendicărilor lor de îmbunătă
țire a condițiilor de muncă. Potrivit 
bilanțului oficial, trei persoane au fost 
ucise, iar 60 rănite. Populația Guade- 
lupei, teritoriu francez din regiunea 
Caraibilor, scrie agenția France Presse, 
este victima unui șomaj cronic. Tot
odată sînt prezentate cereri, îndeosebi 
din rîndurile tineretului, de a se ex
tinde competența organelor locale.

DRUMUL PARCURS DI.CIPSY MOTH IV'AVIND IA BORD Pt NAVIGATORUL PRANCI5 CHICHPVCR

Evoluția crizei din Orientul Apropiat
® NASSER : Orice violare a apelor teritoriale egiptene va 
fi considerată un act de agresiune • Consultări la Tel 
Aviv ® Sudanul va trimite trupe în sprijinul R.A.U. ® Con

siliul de Securitate se întrunește din nou astăzi.

Salonul tehnicii
Cele mai diverse ti

puri de avioane, păduri 
de rachete, satelifi, o 
sinteză mondială a ulti
melor'noutafi in dome
niul aeronauticii și spa
țiului, dar totodată o 
prefigurare a evoluției 
de mîine a avionului — 
astfel poate fi apreciat 
cel de-al 27-lea salon 
international deschis pe 
aeroportul Le Bourget 
din Paris. In total sînt 
expuse 150 de avioane, 
54 elicoptere și cîteva 
zeci de rachete.

Ce noutăți oferă a- 
ceastă impresionantă 
confruntare î O primă 
impresie : era transpor
tului supersonic bate la 
ușă. O anunfă macheta, 
în mărime naturală, 
a avionului supersonic 
„Concorde", producție 
franco-britanică, expus 
pentru prima oară. A- 
ceasta este replica la 
concurența „Jet"-urilor 
americane. Apariția lui 
„Concorde" în fe
bruarie 1968 va mar

ca trecerea la trans
portul supersonic de pa
sageri. 136 de persoane 
vor putea străbate dis
tanța Paris-New York în 
trei ore și 20 minute.

O noutate a salonului 
este începutul erei geo
metriei variabile în a- 
viație. Primul exemplar 
îl constituie avionul a- 
merican „F-111" de 
mare viteză (2 800 km 
pe oră) și cu mare au
tonomie de zbor. Aripile 
sale se desfac sau se 
închid la comandă : se 
desfac la viteză joasă și 
se repliază la viteza su
personică, dînd avionu
lui forma de triunghi. 
Datorită acestui proce
deu, la comandă, avio
nul poate ateriza mai 
încet, deci poate folosi 
piste mai scurte.

Printre avioanele de 
transport se remarcă 
cargoul gigant sovietic 
„Anteu", care poate 
transporta 700 persoane 
și cel mai mare elicop-

spațiale
fer din lume ,,Mi-10 
Kg.", care poate ridica 
25 tone încărcătură la 
3 000 m. Trebuie men
ționate, de asemenea, ca 
noutăți ale salonului a- 
vionul-pompier (Cana
da), conceput contra in
cendiilor din păduri 
(poate încărca apa din 
zbor — 4 800 de litri), 
cel mai puternic mono- 
reactor din lume „Mi
rage F-2" (Franța), exoti
cul avion de afaceri ja
ponez „Mifubiși", aero
buzul „Boeing-747”.

Asfronauticii i-a fost 
rezervat un loc de frun
te. Salonul cuprinde ul
timele modele de nave 
spațiale sovietice și a- 
mericane. Printre ele 
este și „fierul de călcat 
zburător" — un aparat 
care va permite cosmo- 
nauților să se întoarcă 
pe pămînt fără . para
șută.

Al. GHEORGHIU
Paris, 28,

i “■ ■
' RYAD. Ministrul de interne al 
Arabiei Saudite a făcut cunoscut 
sîmbătă că forte militare saudite au 
bcupat pozițiile ce le-au fost desti
nate pe coasta răsăriteană a Golfu
lui Akaba. Ministrul saudit a adău
gat în cadrul declarației sale de presă 
că „trupele sînt pregătite de luptă".

CAIRO. Luînd cuvîntul duminică 
în fata a 300 de ziariști, președintele 
Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, a reafirmat poziția 
tării sale în actuala criză din Orien
tul Mijlociu și Apropiat, declarînd că 
R.A.U. nu va renunța la drepturile 
sale asupra Golfului Akaba și a 
strîmtorii Tiran, întrucît acestea „se 
află în apele teritoriale ale R.A.U.". 
Președintele Nasser a precizat că 
orice violare a apelor teritoriale egip
tene va fi considerată drept „un act 
de agresiune". El a relevat că con
venția de armistițiu izraeliano-egip- 
teană stipulează în mod clar că „nici 
una din cele două țări nu va încălca 
apele teritoriale ale celeilalte părți". 
Nasser a menționat că se împotri
vește reîntoarcerii forțelor O.N.U. la 
Gaza.

KHARTUM. Surse oficiale din 
Khartum au anunțat sîmbătă seara 
că guvernul sudanez a hotărît să tri
mită trupe în sprijinul Republicii 
Arabe Unite, decretînd, în acest 
scop, mobilizarea generală.

TEL AVIV. După ce în tot cursul 
nopții la Tel Aviv au avut loc con
sultări între Levi Eshkol, președinte
le Consiliului de Miniștri, și Abba 
Eban, ministrul de externe, reîntors 
dintr-o vizită oficială la Washington, 
cabinetul izraelian s-a reunit dumini
că dimineața pentru a examina evo
luția situației din Orientul Mijlociu 
și rezultatele întrevederilor dintre 
Abba Eban și reprezentanții guver
nului american. După cum mențio
nează agențiile occidentale, oitînd 
presa din Tel Aviv, președintele 
Johnson ar fi cerut Izraelului „un ră
gaz" pentru a-i permite să desfășoare 
o ofensivă diplomatică vizînd înlătu
rarea blocadei instituite de R.A.U. 
asupra Golfului Akaba.

NEW YORK. La sediul O.N.U. s-a 
anunțat că Consiliul de Securitate se 
va întruni luni la orele 19,00 G.M.T., 
la cererea Republicii Arabe Unite, 
pentru a relua examinarea situației 
din Orientul Apropiat.

Thomas Curtis, membru repu
blican al Camerei Reprezentanți
lor, a declarat că concesiile acor
date și obținute de S.U.A. în 
cursul negocierilor tarifare din ca
drul „rundei. Kennedy" se vor 
solda cu un avantaj de 7—8 mi
liarde dolari în favoarea S.U.A. 
Curtis a participat la negocierile 
de la Geneva.

Sosirea triumfală a navigatorului solitar
Chichester, în vîrstă de 66 de ani, care a înconjurat globul pămîntesc la 
bordul micului yacht „Gipsy Moth IV", străbătând 28 500 mile marine în 
227 zile, și-a încheiat duminică seara neobișnuita sa cursă în portul brita
nic Plymouth. El a fost primit ca un erou. Yachtul său a fost escortat de 
14 ambarcațiuni. Aproape 500 000 de persoane au asistat la primire.

Protocol chino-nepalez.
La încheierea convorbirilor dintre dele
gațiile guvernamentale chineză și ne- 
paleză, la Katmandu a fost semnat un 
protocol, în baza căruia R. P. Chineză 
urmează să acorde ajutor Nepalului în 
vederea construirii unei hidrocentrale 
cu o capacitate de circa 10 000 kW.

Cadru

PETROLUL AFRICAN
(Urmare din pag. I)

...FAJĂ
CU REALITATEA

In 1966 producția mon
dială de țiței a atins
1 697,2 milioane tone. In 
acest context, capitolul 
african a totalizat 128,7 
milioane tone. Prin ritmul 
de creștere a extracției 
— de 28 la sută de la un 
an la altul — țările afri
cane laolaltă s-au plasat 
din acest punct de vede
re înaintea unor pro
ducători tradiționali, ca 
Orientul mijlociu (+ 11,5 
Ia sută) sau America La
tină (—0,6 la sută)*).

Extracția de țiței a A- 
fricil este astăzi dominată 
de producțiile a trei 
țări — Libia, Algeria și 
Nigeria. Luînd ca bază 
anul 1961, extracția de 
petrol brut a crescut, în 
răstimpul a numai șase 
ani, în Libia — de la 700 
mii la 72 milioane tone ; 
în Algeria — de la 
15 638 000 la 33 milioane 
tone ; în Nigeria — de la
2 292 mii la 20,5 milioane 
tone La sfîrșitul anului 
1965, R. A. U„ Gabon, 
Congo (Brazzaville), An
gola și Maroc totalizau 
aproape 10 milioane 
tone. Alte țări se pre
gătesc, de asemenea, 
să intre în arenă. Pers
pectivele de viitor sînt 
promițătoare. Noi peri
metre au fost descoperite

*) cf. datelor publicate de 
„Petroleum Information 
Bureau".

Grevă în India. Greva celor 16 000 de muncitori și funcționari de la 
Corporația de transporturi din statul indian Andhra Pradesh continuă. Poliția 
a intervenit făcînd uz de gaze lacrimogene pentru a împrăștia demonstrațiile 
organizate de greviști. Sindicatele din statul Andhra Pradesh au chemat la grevă 
generală pentru data de 30 mai în sprijinul satisfacerii revendicărilor greviștilor 
privind majorarea salariilor.

Referendumul din Australia desfășurat sîmbătă a dat următorul 
rezultat: populația s-a pronunțat în proporție de 90 la sută în favoarea sus
pendării din constituția țării a articolelor discriminatorii față de aborigeni. Gu
vernul australian a fost autorizat, de asemenea, să adopte o serie de legi în 
favoarea aborigenilor, lucru pe care nu l-a putut face pînă în prezent în vir
tutea unor articole ale constituției.

lată ce a mai rămas din clădirea care adăpostea marele magazin „Innova
tion" din Bruxelles, distrus zilele trecute de un incendiu catastrofal. Ultimul 
bilanț oficial al victimelor : 61 cadavre dezgropate, 236 dispăruți, 70 răniți

pendenței economice a 
țării.

festiv — 
preocupări 
presante

Începînd de astăzi, capitala Ita
liei va găzdui timp de două zile 
conferința la nivel înalt a țărilor 
membre ale Comunității Economi
ce Europene — Piafa comună 
consacrată celei de-a zecea ani
versări a Tratatului de la Roma, 
care a dat naștere C.E.E.

Prezenfa la conferință a doi șefi 
de state, președintele Franfei, 
Charles de Gaulle, și președintele 
Italiei, Giuseppe Saragaf, a șase 
președinți de consiliu și a fot a- 
tîfia miniștri de externe ai țări
lor membre ale Pieței comune a 
stimulat la Roma pregătiri dintre 
cele mai ample. Ele vădesc in
tenția organizatorilor de a da cît 
mai mult fast acestui eveniment. 
Dar, firește, nu acesta este o- 
biectivul principal. Reunirea la 
Roma a unui număr atîf de mare 
de personalități politice care, îm
preună cu consilieri și experfii lor,

Illium
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în înseși țările socotite 
astăzi ca mari producă
toare, precum și în alte 
cîteva, ceea ce va schim
ba cu repeziciune, într-un 
sens pozitiv, estimările 
privitoare la valoarea 
cantitativă a zăcăminte
lor. Astfel, zăcămintelor 
însemnate de la Hassi — 
Messaoud, Edjeleh, Zarza- 
itiere, Ohanet și El Gassi 
(descoperite după 1956 
numai în Algeria) li s-au 
alăturat cele de la Zel- 
ten, Dahra, Sidra, Amal 
și Nafora (Libia), de la 
Kokori, Afam, Apara, E- 
butu și Oloibiri (Nigeria), 
El Borma (Tunisia), Diam 
Niade (Senegal), Tobias 
(Angola), Pointe — Clai- 
rette — Cap, Lopez — 
M'Bega — Animba — O- 
zouri și Alewana (Gabon 
și Congo-Brazzaville) și 
în sfîrșit, acelea din Gol
ful Suezului **)... Statisti
ca relevă că rezervele 
petroliere probante atin
geau, la începutul anului 
trecut, peste 23 miliarde 
de barile (1 baril = 159 
de litri), reprezentînd — 
pentru Africa — o pro
porție de 6,3 la sută din 
rezervele mondiale cu
noscute la acea dată.

W ROM DE
FURNIZOR DE 
MATERII PRIME

De mare actualitate 
este acest petrol pen
tru fiecare dintre ță-

**) .,Jeune Afrique" (1.1. 
1967).

rile în subsolul căreia să
lășluiește. In primul rînd, 
datorită faptului că ele 
prezintă aspectul comun 
al unor țări pe cale de 
dezvoltare ; în acest sens 
extracția de aur negru 
constituie o importan
tă sursă de venituri și 
devize ; în al doilea 
rînd — ca factor potențial 
pentru propășirea econo
miei naționale. In Africa 
însă, se repetă ca și la 
„înaintașele' sale — A- 
merica Latină, Orientul 
Apropiat și Mijlociu — fe
nomenul ce constă în a- 
ceea că, în ultimele două 
decenii, industria extrac
tivă se concentrează din 
ce în ce mai mult în ță
rile în curs de dezvoltare, 
îngustînd coia-parte a ță
rilor dezvoltate în extrac
ția mondială. Oglindit 
statistic, fenomenul in
dică pentru aceste din 
urmă țări o reducere la 
36 la sută a greutății spe
cifice a extracției de pe
trol.

Această „preluare" a 
unei părți tot mai mari 
din greutatea specifică a 
extracției de țiței ds către 
țările în curs de dezvol
tare, le este acestora cu 
atît mai defavorabilă, cu 
cît ele se află la începu
tul procesului de indu
strializare, iar nivelul 

•» consumului lor intern de 
produse petroliere este 
încă scăzut. Acesta re
prezenta, în 1965, pentru 
întreaga Africă, numai 2 
la sută din consumul 
mondial. In aceste con
diții, cu excepția unor 
țări ca R.A.U. sau Alge
ria, aproape întreaga ex
tracție a celorlalte țări

africane se îndreaptă 
spre exportul de petrol în 
stare brută. După cum 
observa un specialist în 
problemele petrolului, dr. 
Nikolas Sarkis, Africa ex
portă astăzi 3/4 din pro
ducția sa de petrol, impor- 
tînd însă o bună parte din 
produsele rafinate nece
sare propriului consum. 
Deși în industria africană 
de rafinare s-au produs 
unele schimbări, în sen
sul că numărul întreprin
derilor s-a ridicat, între 
1960—1966, de la 7 la 23, 
în marea lor majoritate 
ele sînt de proporții mo
deste ***), capacitățile de 
rafinare din Africa re
prezintă mai puțin de 2 la 
sută din capacitatea tu
turor țărilor capitaliste. 
Iar marile companii inter
naționale nu vădesc nici 
un interes pentru dezvol
tarea unei industrii na
ționale de raiinare în ță
rile africane. Ne găsim 
astfel, după cum se ex
primă autorul citat, „în 
prezența unor țări care 
nu profită cu nimic de pe 
urrra diferitelor activități' 
legate de transformarea 
și prelucrarea petrolului “ 
și care „reimportă. o par
te a bunurilor exportate, 
de această dată în for
ma unor produse finite și, 
evident, la prețuri mai ri
dicate".

Astfel arată strategia 
marilor companii inter
naționale. Căci ursitoa
rele care s-au aflat la 
leagănul noului născut a- 
frican purtau nume ca :

***) „La rivista italiana 
del petrolio e delle altre 
fonti di energia" (nr. 5, 
1966).

Esso și Shell, Standard Oii 
și British Petroleum, Mobil 
Oil, S. N. Repal sau Te
xaco... Acești uriași ai 
petrolului au adus cu ei 
un șir de serioase pri
mejdii pentru țările în 
care operează. Libia o- 
feră un exemplu tipic în 
această privință. Sînt cu
noscute, de pildă, preju
diciile pe care reducerile 
continui de prețuri de că
tre companiile concesio
nare le aduc vistieriei a- 
ceștei țări. La acest capi
tol, de la începutul pro
ducției petroliere libiene 
și pînă la sfîrșitul anului 
1965, pierderile globale 
suferite de stat au însu
mat circa 261 milioane 
dolari (1) „Ne-am sătu
rat pînă în gît de această 
exploatare a bogățiilor 
noastre" — spunea nu 
de mult M. Gerouchi, re
prezentantul Libiei în 
O.P.E.C.

împotriva unor astfel 
de realități păgubitoare 
se îndreaptă eforturile u- 
nor țări ale continentului. 
Se vorbește adesea des
pre „exemplul algerian" 
în ce privește valorifica
rea în folos propriu a re
surselor naturale. Un eve
niment semnificativ în a- 
ceastă direcție îl consti
tuie în anul acesta înlo
cuirea inițialelor „B.P." 
(British Petroleum) cu 
„S.H." (Sonatrach) la cen
trele de comercializare a 
produselor petroliere din 
Algeria. La fel de semni
ficativ este și proiectul, 
prevăzut tot pentru acest 
an, al începerii construi
rii unui nou oleoduc, pro
prietatea statului. Toate 
acestea sînt coordonate 
și executate sub egida 
Sonatrach, Societatea al
geriană de stat, în atri
buțiile căreia intră toate 
fazele exploatării petro
lului, pe linia creării unei 
industrii în întregime na
țională, a întăririi inde

DE LA AMBUSCA
DE LA „RĂZBOIUL 
PETROLULUI11

...In mai 1965, un șir de 
explozii au scos din func
ție cinci sonde în Libia ; 
îndată după aceea alte 
explozii au distrus trei 
rezervoare în porturi. Di
versiuni puse la cale de 
unii americani — au scris 
ziarele libiene. Motivul ? 
Să „inspire" guvernului 
libian ideea că singurul 
său sprijin îl pot consti
tui principalele cinci com
panii străine, care au in
terese în petrolul libian, 
din care firește Esso și 
Mobil Oii nu puteau 
lipsi...

In drama pe care o tră
iește astăzi Nigeria, statul 
cu populația cea mai nu
meroasă din Africa, aflat 
în preajma unei sece
siuni, monopolurile pe
troliere sînt adînc im
plicate. O greșeală de 
pilotaj sau un defect 
la motor a provocat în 
toamna trecută acciden
tul unui avion american 
pe teritoriul Camerunu
lui. Dintre rămășițele a- 
paratului s-au ivit, spre 
surprinderea tuturor, 42 
de lăzi pline cu puști mi
traliere. Am greșit ruta 
— a spus un membru al 
echipajului — trebuia să 
aterizăm la Port-Harcourt. 
Cine pronunță în Nigeria 
acest cuvînt se gîndește 
inevitabil la țiței, Port- 
Harcourt fiind centrul in
dustriei petroliere din Ni
geria. Venind la putere, 
guvernul federal aî colo
nelului Gowon și-a expri
mat intenția de a impune 
un astfel de sistem de ta
xare a beneficiilor socie
tăților petroliere conce

sionare care să aducă 
mai multe venituri țării. 
Bine implantate în subso
lul nigerian ca prime ve
nite, Shell și British Petro
leum păreau să se îm
pace pînă la urmă cu a- 
ceastă situație.

Dispunînd de o vastă 
„gospodărie petrolieră' 
în această țară, ele pot, 
și în noile condiții, să-și 
asigure un procent ridicat 
de profituri. Nu aceeași 
e însă situația societăților 
americane care, avînd 
doar un cap de pod în 
Delta Nigerului, încearcă 
să-și croiască drum spre 
interiorul Nigeriei. După 
cum a declarat secre
tarul general al Mi
nisterului de Finanțe ni
gerian, Abdul Ata, cele 
patru companii america
ne nu numai că nu au 
acceptat noile condiții ale 
guvernului federal, dar 
se amestecă în politica 
internă, „străduindu-se să 
se folosească de unele 
autorități locale".

★
Politica petrolieră ur

mată de marile companii 
care s-au năpustit asu
pra zăcămintelor de țiței 
ale Africii nu putea să 
nu vină în conflict cu in
teresele generale ale ti
nerelor state producă
toare. Măsurile pe care 
le-au luat sau le iau un 
șir de guverne din țările 
africane pentru a zăgăzui 
știrbirea independenței 
lor și a valorifica într-o 
măsură sporită, în intere- 

' sul țărilor respective, a- 
ceste uriașe bogății, sînl 
dictate de interesele na
ționale, urmăresc să întă
rească independența eco
nomică a acestor țări și 
să creeze condiții pentru 
ridicarea nivelului gene
ral de viață al populației.

E. MIRONESCU

totalizează 340 persoane, ilustrea
ză desigur preocupări presante. 
Este vorba, după cum consideră 
majoritatea comentatorilor, despre 
candidatura Angliei la Piafa co
mună, despre reluarea dialogului 
cu privire la uniunea politică a 
statelor din C.E.E. și despre tra
ducerea în fapt a hotărîrii de fu
zionare a comisiilor executive ale 
acestui bloc economic.

In lumina rezervelor exprimate 
la recenta sa conferință de presă 
de către generalul de Gaulle, u- 
nii observatori consideră că a- 
cesta nu se va opune începerii 
tratativelor privind aderarea An
gliei la Piața comună, dacă cei
lalți parteneri o doresc. Nu se 
face însă un secret din faptul că 
s-ar putea ca președintele Fran
ței să folosească toate mijloacele 
de care dispune fie pentru a 
descuraja Marea Britanie în inten- 
fia sa, fie pentru a diviza pe cei
lalți membri ai C.E.E. în proble
ma intrării Angliei în Piafa co
mună. In orice caz agenția 
„France Presse" consideră, în- 
fr-un comentariu transmis la 28 
mai, că „nimeni nu se așteaptă 
ca o discufie de fond asupra a- 
cestui subiect să fie angajală a- 
cum". Unii comentatori sînt de 
părere că la conferință se va face 
și un schimb de vederi asupra 
principalelor evenimente interna
ționale, îndeosebi cele privind 
războiul din Vietnam și situația 
din Orientul Mijlociu.

In ce privește dialogul cu pri
vire la „uniunea politică", în 
cercurile de presă de aci se cre
de că timpul limitat rezervat dis
cuțiilor de lucru — trei ore mărfi 
dimineața — nu va permite să se 
treacă dincolo de eventuale de
clarații de intenții.

în problema fuzionării executi
velor celor trei organisme econo
mice vest-europene — Comisia 
Piefei comune, Comisia Eurato- 
mului și înalta autoritate a Comu
nității Economice a Cărbunelui și 
Otelului — s-au ivit divergente 
privind componenta comisiei uni
ce. în legătură cu succesorul lui 
Hallstein la președinția Comisiei 
Piefei comune, se avansează pru
dent numele francezului Jean Ray 
și al italianului Scelba.

O notă aparte o va imprima 
probabil dezbaterilor poziția 
Franței care, în numeroase rînduri, 
»-a opus creării unor organe su
prastatale, în contradicție cu inte
resele nafionale.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclntell*. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele «e tac la otlclUe poștale, factorii poștali șl dlfuzoril voluntari din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligon Casa Sclntell 1


