
TARA
Biblioteca Centra .

ceq.3na>ă Proletari din toate tarile, uniți-vă!
ja-Deva

RODUL MUNCII NOASTRE! tinCTElului
Î

nregistrăm odată cu explozia ve
getală a mugurelui care devine 
floare, o imagine care — intrată 
în obișnuință — începe să devină 
un epitet al primăverii: aprilie 
adună în parcuri și pe șantierele 
țării mii și mii de gospodari ti
neri ieșiți la muncă patriotică, cu cîntece și 

veselie. Primăvara, s-ar spune, începe nu 
numai cu floarea de cireș, nu numai cu zben
guiala fericită a jocurilor dintre băieți și fete, 
rotite la soare, dar și cu această mereu tânără 
dăruire, semn al unor intime legături dintre 
om și lumea în care trăiește.

Duminică, în București, străzile, parcurile 
s-au umplut de mașini, de tineri cu tîrnă
coape și cazmale. în Giulești, în Floreasca, 
îrj. Drumul Taberei, în noua Baltă Albă, la 
Cocioc sau lingă Obor, în Pajura sau Vitan

Duminică, in toate raioanele si orașele tării, zed* » > *

și zed de mii de tineri au participat la actiwtle de 
patriotică,
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în Capitală

mii și mii de oameni au ieșit să netezească 
pămîntul, să curețe frunzele, să îngrijească 
arborii, să sădească flori.

In Floreasca, pe strada Chopin, nu era casă 
în jurul căreia să nu roiască gospodarii: la 
ora 12 aleile erau curățate, rondurile săpate 
și aranjate, zeci de pomi noi fuseseră plan
tați, alții așteptau să intre în gropile gata pre
gătite. Ne-au reținut atenția doi băieți, elevi 
la Școala medie „I. L. Caragiale", care cău- 
taseră tocmai la marginea orașului pomii cei 
mai frumoși și mai mari să-i sădească sub 
balcoane. Umerii lor se luaseră la întrecere 
cu greutatea și distanța, dar satisfacția era 
maximă — plantaseră, flecare, cite un pom ! 
E, oare, puțin lucru?

Tot în Floreasca, 200 de băieți și fete au 
înfipt hîrlețele într-un teren care, primă
vara aceasta, va deveni un parc cu o supra
față de 25 000 de metri pătrați, parc care în
cepe aproape de patinoarul artificial și în
conjoară lacurile, tocmai pînă la Pipera. 
Hărnicia tinereții va decupa astfel din mar
ginile vestitei „groape" de odinioară ultima 
porțiune, încă netransformată radical, înno- 
bilînd-o cu flori și cetină. Se adunaseră pen
tru aceasta, la chemarea Comitetului raional 
U.T.M. 30 Decembrie, tineri din mai multe or
ganizații, de diferite profesii. Ion Ștefan este 
lăcătuș, Alexandru Cînea — tîmplar, llie Ma
rin — electrician, Florica Feroiu — funcțio
nară, Vasile Neagu — arhitect (toți de la 
Trustul 1 construcții) ; veniseră, de la Tele
foane 30 de tineri electromecanici (printre 
care Petre Someșan, Dinu Leonida, Mihai 
Mărăscu), de la „Automatica" ingineri sau 
muncitori, ca Hugo Zeidman, Ion Fieraru 
sau Vasile Sandu ; erau și tinere ca Nadia 
Palanchievici — vinzătoare, sau Eufrosina 
Constantinescu, contabilă (de la O.C.L. Ali
mentara).

Dar nici enumerarea profesiunilor, nici ci
tarea numelor nu este faptul cel mai însem
nat aici; remarcabil este acest răspuns la 
apelul primăverii, răspuns plin de dragoste, 
revelator prin însăși semnificația lui — grija 
tinerilor noștri de a face ca totul în jur, stra
da, orașul, 
moașe.
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Cu prilejul
eliberării

în orașul Craiova Tineri din comunele Mihai Viteazu și Sinoe, raionul Istria, regiunea Dobrogea, execută primele lu
crări de împăduriri din acest an pe colinele Caraburum.

Foto: N. STELORIAN

dza rcstrtirița. pe litoralul M4rH 
Negre, precua și In orașul 
„Gbeargh* G±ec.-ghru-De/'. a că
rui huxasete va ti sporită si prin 
alte creaîii ce artă monumentali, 
taspircie dia tatonări acestei lo- 
cchtătL

Ia urma «rudidcr «pedclișdfcr, 
■ci angarine. plete centrale, spi
tale. spam cin fala întreprinderi
le si isstimmior, complexe corner- 
dale ca cce.’ea ce pe Șoseaua 
Olteniței ii din orașul Ploiești vor 
ti Împodobite ca sculpturi adecva
te. In interiorul policlinicii de pe 
Șosecsa 
executa 
cspecte 
focurile _

Nai opere similare 
mai prevăd și 
tarea craselor 
Gherla.

Vitca din Capitală se va 
o frescă, ce va Înfățișa 

variate din basmele și 
populare romlnești.

de artă se 
pentru îniruinuîe- 
Brașov, Bacău șl

(Agerpres)

aniversării
Ungariei

satul să devină mereu mai fru-

E. FLORESCU

Biroul Comitetului orășenesc U.T.M. Craio
va, a declarat ziua de duminică „Ziua înfru
musețării orașului". Peste 1 000 de tineri și 
tinere, studenți, muncitori, funcționari, au 
împînzit în această zi parcurile, străzile, car
tierele noi ale orașului. In Parcul Poporului, 
peste 300 de studenți de la Institutul pedago
gic din Craiova au depus în cîteva ore o mun
că susținută, pentru ca acest loc de odihnă 
și recreere, atît de îndrăgit de craioveni. să 
se prezinte în această primăvară mai frumos 
decît pînă acum. La Ștrandul Tineretului din 
Lunca Jiului, aproape 100 de tineri munci
tori de la Uzina Electroputere au săpat gropi 
pentru a planta plopi ornamentali, au curățat 
bazinul și plaja. în noul cartier de locuințe

din Calea Lenin, studenți de la Institutul 
agronomic din Craiova, alături de tinerii de 
la Spitalul Unificat nr. 1, precum și de la 
cooperativa de consum, au transformat spa
țiile din jurul blocurilor în frumoase ronduri 
cu flori.

A

In satele bănățene

în orașul Calați

Duminică, înainte de orele 7, mii de cetă
țeni ai orașului de la Dunăre, Galați, avînd 
cu ei lopeți, casmale, greble și tîrnăcoape, 
s-au îndreptat spre obiectivele muncii patrio
tice aflate în diferitele colțuri ale orașului. 
De-a lungul șoselelor de intrare în oraș (ba
riera Brăilei, bariera Traian) la grădina pu
blică, în parcurile Ana Ipătescu, 11 Iunie, în 
Parcul pionierilor, pe Strada Traian, la fa
leza dintre Calea Prutului și stația C.F.R., 
sau la faleza Dunării în porțiunea cartierului 
Mazepa, în cartierul Țiglina sau în pădurea 
Gîrboavele, peste tot și în toate colțurile ora
șului au ieșit în această duminică, la muncă 
patriotică, mai bine de 20 000 de gălățeni din 
care peste 10 000 tineri. La grădina publică 
350 de oameni de la policlinica orașului, pre
cum și cadre din învățămînt au strîns vrea
scuri, au săpat și nivelat apoi cu grebla sute 
de metri pătrați de teren pe care urmează 
să fie plantate flori. 3 500 de muncitori, tineri 
și vârstnici de la S.N.G., D.R.N.C., de la Uzi
na Laminorul de tablă și Baza nr. 2 au venit

T. OANCEA

(Continuare în pag. a 111-a)

Duminică, în comunele regiunii Banat au 
fost organizate acțiuni de muncă patriotică 
la întreținerea pășunilor, plantarea de pomi, 
la defrișări, colectarea de fier vechi etc., la 
care au participat mii de tineri. In 15 locali
tăți ale raionului Orșova au ieșit de diminea
ță la muncă patriotică peste 900 de tineri. 
Obiectivul principal: întreținerea pășunilor. 
Tinerii din Plugova, de pildă, numai în acea
stă zi au tăiat mărăcini și au împrăștiat mu
șuroaie de pe o suprafață de 60 hectare. în 
Comereva, 110 tineri prezenți la întreținerea 
pășunilor de pe Valea Bolvașniței au contri
buit la curățatul celor 45 hectare de pășune. 
Numai într-o singură zi tinerii din raionul 
Orșova au executat pe 370 hectare de pășune 
toate lucrările de întreținere.

Tot duminică, cele 1 900 ore de muncă pa
triotică efectuate de tinerii din raionul Timi
șoara s-au concretizat în 573 hectare de izlaz 
întreținute. Tinerii din cooperativa agricolă 
de producție din Uivar au curățat 120 hecta
re, iar la Parța, în acțiunea de curățire a 
celor 80 de hectare, s-au evidențiat tinerii 
Rodica Sipetean, Francisca Kollar, Prisaca 
Hans, Rodica Secoșan și Munt'eanu Con
stantin.

NOI UTILAJE PENTRU
SCHELELE PETROLIERE

Ambasadorul R. P. Ungare la 
București, Jozsef Vince, a oferit 
luni după-âmiază un cocteil cu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist

Au luat parte tovarășii Gheor- 
glie Apostdl, Alexandru Bîrlă- 
deanu. Alexandru Drăghici, Le- 
onte Răutu, Ștefan Voitec, llie 
Verdeț, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor insti-

tuții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și cultură, zia
riști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

Au participat șefii unor misi
uni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au rostit toasturi ambasadorul 
Jozsef Vince și tovarășul Gheor- 
ghe Apostol.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Pe șantierul
Pe șantierul Complexului 

petrochimic de la Brazi, con
strucția obiectivelor șesenalu- 
lui se apropie de sfîrșit. Au 
fost puse în funcțiune prima 
parte din instalațiile fabricii 
de olefine (cu ajutorul cărora 
se obțin produse necesare pre
parării unor mase plastice) și 
fabrica de modificatori pentru 
industria de cauciuc. Intr-un 
stadiu avansat se găsesc lucră-

de la Brazi
rile la fabricile de polietilenă, 
oxid de etilenă și glicoli, ale 
căror procese tehnologice au 
un înalt grad de automatizare.

De curînd au început lucră
rile la fabricile de anhidridă, 
oxigen și azot. Pentru grăbirea 
ritmului de execuție s-a orga
nizat confecționarea stîlpilor 
necesari halelor de lucru, chiar 
pe locurile de montaj.

(Agerpres)

„Pe strada noastră, sub bal
coanele noastre vor înverzi, 
de anul acesta, doi pomi—'. 
(Elevii Nae Nicolae — cla
sa a IX-a K, și Victor Mol- 
doveanu — ciasa a X-a B, de 
la Școala medie ,J. L. Cara- 
giale' au participat dumini
că la activitățile patriotice 
de înfrumusețare a străzii 

Chopin).
Foto : ION CUCU

întreprinderea de re
parații utilaj electric 
din dmpma a pus a- 
nul acesta in producția 
de serie nci utilaje ne
cesare schelelor petro
liere. Dintre acestea 
fac parte noua stație 
transportabilă de tran
sformare a curentului 
de Ia linia de înaltă

tensiune la voltajul ne
cesar instalației de fo
raj a sondelor. Proiec
tată Ia întreprindere și 
construită din prefabri
cate, noua stație poate 
fi montată într-un ter
men scurt și deplasată 
de la o sondă la alta, 
fără a necesita cheltu
ieli de producție.

Folosite la sondele

în foraj de la exploată
rile Tg. Jiu, Moinești 
și Pitești, aceste stații 
de transformare aduc 
schelelor însemnate e- 
conomii la prețul de 
cost

Cabina pentru pro
tecția și acționarea fără 
întrerupere a motoare
lor electrice de la uni

tățile de pompaj-țiței, 
dotată cu elemente de 
automatizare, este, de 
asemenea, un nou pro
dus de serie din acest 
an a] întreprinderii. A- 
ceasta aduce anual 
schelelor de extracție 
economii de peste 
1200'060 de lei.

(Agerpres)

Astăzi se vor da rezultatele fazei regionale a tradiționalelor 
întreceri ale elevilor. Cîștigătorii, cei mai buni elevi la litera
tură romînă, matematică, fizică sau chimie, se vor întîlni curînd 
la faza finală. în fotografie: un aspect de la Olimpiada de lite

ratură romînă, desfășurată în Capitală

Foto : A. CARTOJAN
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O nouă linie tehnologică
I SUCEAVA (de la corespon
dent nostru). — La Fabrica 
de piele și încălțăminte „Stră
duința' din Suceava a fost 
dată în funcțiune o nouă linie 
tehnologică pentru încălțămin
te extraflexibilă.

p» Noua linie tehnologică pro
duce cite 600 perechi sandale 
pe zi în 5 modele și 9 cu
lori. Pentru funcționarea acestei 
linii tehnologice au fost mon

tate mașini de cusut și cu
rățat fețe. De asemenea, au 
fost calificați muncitorii nece
sari, în cursuri de scurtă du
rată. Numai zilele trecute au 
fost înmînate Ia încă 120 mun
citori carnetele de calificare. 
Pînă în prezent, au fost produ
se 18 000 perechi sandale. Pen
tru trimestrul II au fost pre
zentate pentru omologare încă 
4 modele de sandale.

Aloi izvoare termale
De curînd, Între

prinderea de stat 
\penfru explorări mi
niere de pe lingă 
Comitetul geologic 
București, în urma 
prospecțiunilor geo
logice efectuate în 
raza orașului Timi
șoara a descoperit 
intr-unui din parcu
rile orașului un im
portant șuvoi de iz
voare termale. In cî-

teva zile urmează să 
înceapă forarea. Cap
tarea izvoarelor ter
male ce curg la 1200 
metri adîncime va 
transforma orașul de 
pe Bega într-o vi
itoare stațiune bal
neară. Același co
lectiv geologic, între- 
prinzînd prospecțiuni 
și foraje, a găsit de 
asemenea într-unul 
din parcurile orașului 
Oradea, în apropiere

de Crișul Repede, la 
1900 metri sub pă- 
mînt un alt grup de 
izvoare termale, care, 
la nivelul solului, au 
o temperatură de 78 
grade Celsius. Calită
țile terapeutice deo
sebite ale acestor ape 
au făcut ca la Ora
dea să se înceapă lu
crările de amenajare 
a lor.

I. MARCOVICI

A Xl-a intîmpină maturitatea

I
I ' n acesl as' Tn cele

cinci școli medii

3® țț din orc; vorabsol- 
igw H vi clasa a Xl-a 

■ lUgi j{| peste 650 de tineri. 
I UBKil" Dorința lor este 

ca ei să treacă 
cu succes examenul maturității. 
Nu-s deloc puține faptele care 
vin să coniirme că această do
rință se va realiza, că cei care 
se apropie de țărm dovedesc 
seriozitate în muncă. Notele din 
cataloage, mai ales în școlile 
medii nr. 1, 3 și 4, spre satis
facția elevilor și a profesorilor, 
arată un nivel de pregătire 
ridicat. De asemenea, pregăti
rile speciale în vederea exame
nului de maturitate se desfă
șoară mult mai intens și cu mai 
multă exigență în acest an. 
Desprinzînd învățăminte preți
oase din experiența anilor tre- 
cuți, încă de la începutul anu
lui școlar s-a muncit în mod 
deosebit cu elevii din ultima 
clasă. în scopul însușirii temei
nice de către elevi a materiei 
la zi, cit și pentru consolidarea 
cunoștințelor predate în anii 
trecuți, în toate școlile s-au 
organizat consultații la mate

riile de examen. Orele de reca
pitulare se desfășoară pe baza 
unor programe judicios întoc
mite.

Încă din primele zile ale a- 
nului școlar ne-am ocupat în 
mod deosebit de îndrumarea 
organizațiilor din clasele a 
Xl-a. In adunările generale 
pentru alegerea organelor de 
conducere, prilej de stabilire 
a sarcinilor pentru întreg anul 
școlar, la organizațiile din cla
sa a Xl-a au participat membri 
ai comitetului orășenesc U.TM.. 
activiști, tovarăși din condu
cerile școlilor, profesori cu ex
periență. pentru a-i ajuta pe 
utemiști să-și precizeze un 
program de muncă adecvat, să 
găsească căi șl metode prin 
care să-și iacă activitatea mai 
rodnică.

O problemă de care ne-am 
ocupat și ne ocupăm, aș putea 
spune, cu prioritate, este im- 
bunătăți.-ea conținutului adună
rilor generale U.T.M. în majo
ritatea cazurilor, adunările ge
nerale ale organizațiilor din 
clasele a Xl-a au prilejuit 'dez
bateri combative și eficiente 
privind viața colectivului, mun
ca utemiștllor. Adunările gene

rale ale utemiștilor din clasa a 
Xl-a de la Școala medie nr. 3 au 
înscris pe ordinea lor de zi pro
bleme ca: răspunderile mături
le ții, alegerea profesiunii, cum 
se pregătește un examen, ce 
înseamnă cultură generală și 
altele- Intre aceste dezbateri și 
raptul că situația la învățătură 
a acestor clase s-a îmbunătățit 
mult chiar din primul trimes
tru, că notele bune și foarte 
bune predomină, că unele ten
dințe de „specializare", adică 
de neglijare a obiectelor la 
care nu se dă examen au fost 
repede înlăturate, există o le
gătură ’strinsă-

Desigur, tabloul activității u- 
temiștilor din ultima clasă este 
bogat și divers. Intr-o prezen
tare succintă trebuie menționa
tă mai întîi grija pe care o a- 
cordă organizațiile U.T.M. asi
gurării unui climat de seriozi
tate, de disciplină. 'Atît în ca
drul adunărilor generale, cit 
mai ales în activitatea de zi cu 
zi. comitetele organizațiilor 
U.T.M. din clasele a Xl-a (aș 
evidenția aici școlile medii nr. 
1 și 3) s-au străduit să asigure 
nu numai o frecvență bună,’ ci 
si o participare activă a tutu
ror elevilor Ia lecții. Cazurile

de indisciplină, de neglijență 
în studiu, datorită intervenției 
operative și energice a utemiș
tilor sînt foarte rare în aceste 
clase. Munca de atragere activă 
a tuturor elevilor la orele de 
consultații, de pregătire pentru 
maturitate, de planificare a 
timpului și organizarea judici
oasă a studiului de către fie
care elev sînt preocupări la or
dinea zilei pentru toate organi
zațiile U.T.M. La Școala medie 
nr. 3, de pildă, s-au organizat 
consfătuiri ale elevilor din- 
tr-a XI-a în care s-a vorbit des
pre modul cum trebuie organi
zată munca în această perioadă, 
despre exigențele pe care exa
menele le ridică în fața lor; 
elevi fruntași la învățătură au 
vorbit despre experiența lor. 
împărtășind colegilor metode
le lor de studiu, de recapitula
re a materiei pentru examen.

Asemenea metode care se do
vedesc valoroase am căutat să 
Ie generalizăm în toate organi
zațiile- Țin însă să fac o preci
zare- Dacă in cazul celorlalte 
organizații popularizarea expe
riențe! bune o facem îndeo
sebi prin organizarea unor în- 
tîlnlri mal largi, la nivelul șco

lilor sau al orașului (ziua acti
vului, ziua secretarilor etc.) în 
cazul organizațiilor din clasa 
a Xl-a, pentru o mai mare efi
ciență, popularizarea și gene
ralizarea metodelor bune, a 
acțiunilor interesante o facem 
printr-o îndrumare directă șl 
diferențiată a fiecărei organi
zații.

De mult interes se bucură în 
rindurile elevilor manifestările 
pe care le organizează comite
tul orășenesc U.T.M. în colabo
rare cu secția de învățămînt. 
E vorba de simpozioanele inti
tulate „De vorbă cu maturita
tea', care au loc o dată pe 
lună, în sala Teatrului de stat. 
La aceste simpozioane sînt in
vitați toți cei 650 de elevi din 
clasa a Xl-a. Cu prilejul unei 
astfel de întîlniri, tovarăși 
profesori cu experiență, care 
au făcut parte în repetate rin- 
duri din comisiile de examen 
au vorbit elevilor despre exi
gențele examenului de maturi
tate, dîndu-le sfaturi prețioase 
privind atenția pe care trebuie 
s-o acorde diferitelor discipline 
de studiu, unor capitole. La o 
altă întîlnire înșiși elevii au 
vorbit despre munca lor. Elevi 
fruntași ca: Opriș E. din clasa

a Xl-a de la Școala medie nr. 
4, Nicoleta Hanțiu de la Școala 
medie nr. 2 și alții au prezentat 
programul lor zilnic de muncă, 
metode pe care le folosesc în 
pregătirea pentru examen.

în întîlnirile care vor urma 
ne-am propus să invităm spe
cialiști din diferite domenii de 
activitate, precum și cadre de 
la institutele de învățămînt su
perior din Timișoara pentru a-i 
ajuta pe viitorii absolvenți în 
alegerea profesiunii, a drumului 
pe care-1 vor urma după exa
menul maturității.

Subliniez însă, că în trimes
trul care urmează vom pune 
accent pe munca directă cu 
fiecare elev, organizînd mai pu
ține acțiuni de amploare. A- 
ceasta, pentru a nu le răpi ce
lor dintr-a Xl-a din timpul atît 
de scurt care-i desparte de ma
turitate, pentru a le da posibi
litatea să-și concentreze efor* 
turile spre un studiu indivi
dual temeinic, riguros organi
zat-

ELENA TĂNASE 
secretar al Comitetului orășe

nesc U.T.M. — Arad



Pășunile naturale 
mai productive!

I n rai°nul ®ori Pa"
șunlle naturale se

l întind pe o supra-
I față ce depășește
i jg«l 18 000 hectare, din
I care aproape 3 000

hectare sînt goluri 
de munte. Cooperativele agri
cole de producție au în folosin
ța lor peste 16 000 hectare în 
zona luncilor, dealurilor și în 
zona muntoasă. Pentru a asi
gura animalelor cantități mai 
mari de masă verde și de fîn 
(este planificat ca timp de 6 
luni să se asigure circa 40—50 
kg masă verde pe zi pentru 
fiecare unitate vită-mare), în 
ultimii ani cooperativele agri
cole au executat importante 
lucrări pentru sporirea pro
ducției de iarbă la hectar.

De la 1 500 kg. 
la 12 000 kg. iarbă 

la hectar
Ajutați de specialiștii Insti

tutului agronomic din Craiova, 
țăranii cooperatori din comu
na Preajba au făcut în anul 
1964 o experiență deosebit de 
valoroasă, care demonstrează 
ce rezerve de creștere a pro
ducției de masă verde la hec
tar sînt în raion.

Cîmpul experimental de 15 
hectare a fost ales pe cea mai 
proastă pășune a unității, o 
coastă degradată, care in anii 
cei mai biini dacă producea 
1 500 kg iarbă la hectar. Cură
țată și împărțită în 30 de par
cele. pășunea din cîmpul de 
experiență a fost fertilizată cu 
îngrășăminte naturale și chi
mice în doze diferite, ceea ce 
a permis ca pe unele parcele 
să se obțină 12 000 kg. de iar
bă la hectar.

O experiență valoroasă au 
dobîndit și alte cooperative a- 
gricole din raionul Gorj, care, 
executînd lucrări de întreține
re și fertilizare și organizînd 
pășunatul rațional, au reușit să 
ridice producția de iarbă. A- 
nul trecut au fost curățate — 
în special de pilcuri de mără
cini — 940 hectare, dintre care 
650 hectare prin acțiuni de 
muncă patriotică întreprinse 
de tineri antrenați de organi
zațiile U.T.M. La cooperativa 
agricolă din Moi, acțiunea de 
curățire a pășunii a fost înso
țită și de fertilizarea a 25 hec
tare cu azotat de amoniu, ceea 
ce a dus la dublarea produc
ției de masă verde la hectar. O 
importantă creștere a produc
ției au obținut și țăranii coo
peratori din comuna Iași, care 
au fertilizat cu must de grajd 
30 de hectare de pășune. In go
lurile montane, pe 60 hectare, 
acțiunea de defrișare și cură
țire de arboret a fost urmată 
de supraînsămînțarea cu ier
buri perene. Deosebit de eco

nomică s-a dovedit fertilizarea 
pășunii prin tîrlire și tarlaliza- 
re. Anul trecut, cooperativa a- 
gricolă de producție din Ceau- 
ru a reușit, prin organizarea 
pășunatului pe tarlale, să ridi
ce pe 70 hectare producția de 
iarbă la 8 000 kg la hectar.

La începutul anului trecut 
consiliul agricol raional a or
ganizat, în scopul generaliză
rii experienței înaintate și a 
celor mai recente rezultate ale 
cercetărilor științifice cu pri
vire la exploatarea pășunilor 
naturale, o instruire a tuturor 
brigadierilor zootehnici, a vi
cepreședinților de unități care 
răspund de creșterea animale
lor, a inginerilor zootehnici și 
a medicilor veterinari. Ca ur
mare a măsurilor stabilite cu 
această ocazie au fost organi
zate 66 de tabere în care au 
pășunat peste 19 000 de ani
male. Unele unități ca cele din 
Bălănești, Ceauru și Moi au 
construit în apropierea unor 
surse de apă șoproane pentru 
vaci, padocuri pentru viței, ca
mere pentru îngrijitori, adă
posturi pentru păstrarea lapte
lui și a produselor lactate, 
pentru depozitarea nutrețuri
lor concentrate.

Cu ajutorul tehnicienilor 
consiliului agricol raional, pă
șunile au fost împărțite, prin 
delimitarea cu țăruși vopsiți, 
în tarlale de 5—6 hectare (in 
funcție de productivitatea pă
șunii și numărul de animale) 
și au fost trasate drumurile 
de acces. în golurile mici de 
pădure, unde nu s-a putut or
ganiza o asemenea împărțire, 
pășunile au fost numerotate și 
în funcție de starea lor s-a 
stabilit un grafic al zilelor în 
care va fi pășunată fiecare. A- 
ceste măsuri au condus la rea
lizarea, în anul 1964, a unei 
producții medii pe raion de 
4 000—5 000 kg iarbă la hectar.

Se poate și mai mult
Ca și în anii precedenți, coo- 

perative'e agricole din raionul 
Gorj au stabilit pentru 1965 
importante lucrări pentru spo
rirea producției pe pajiștile 
naturale. S-a prevăzut împrăș- 
tierea mușuroaielor pe 165 de 
hectare ; 216 hectare vor fi cu
rățate prin tăierea lăstărișului 
și scoaterea butucilor ; pe 516 
hectare se va organiza comba
terea buruienilor ; pe 98 hec
tare vor trebui scoase cioatele 
și înlăturate pietrele, iar pe 
53 hectare se vor face lucrări 
de combatere a eroziunii. încă 
din toamnă au fost stabilite 
suprafețele ce vor fi fertilizate 
și amenajate prin tîrlire, cu în
grășăminte minerale, cu amen
damente. prin insămînțare. 
prin tarlalizare.

Un pian judicios, a cărui in-

Sesiune de comunicări științifice 
la Universitatea ieșană

deplinire va duce cu siguran
ță la creșterea producției de 
iarbă verde și de fîn. Impor
tant este însă ca acest plan să 
fie socotit minimal și obligato
riu în toate cooperativele agri
cole de producție din raion. 
Neîndeplinirea planurilor din 
anii anteriori, însoțită pe a- 
locuri și de o slabă organizare 
a muncii la recoltarea și con
servarea finului, a dus la si
tuația de acum, cînd unele coo
perative agricole din acest ra
ion care posedă peste 18 000 
hectare pășune naturală, merg 
să cumpere grosiere din raioa
nele de șes pentru a scoate 
animalele din iarnă.

Măsurile stabilite în acest 
plan constituie un larg cîmp 
pentru inițiativele și acțiunile 
organizațiilor U.T.M. Așa cum 
notam la începutul acestor 
rînduri, organizațiile U.T.M. au 
inițiat și organizat în 1964 ac
țiuni de întreținere a pășunilor 
pe o suprafață de 650 hectare. 
Este o realizare importantă, 
dar o analiză atentă arată că 
printr-o mai bună organizare 
a muncii exista posibilitatea 
îndeplinirii integrale a angaja
mentului luat la început de an 
de a întreține prin muncă pa
triotică o suprafață de 1200 
hectare de pășune.

Anul acesta lucrurile au în
ceput bine. Comitetul raional 
U.T.M. a luat măsuri de gene
ralizare a experienței acelor 
organizații care anul trecut au 
organizat bine munca patrio
tică a tinerilor pentru întreți
nerea pășunilor. La instruirea 
secretarilor U.T.M. din coope
rativele agricole de producție. 
Elena Vlăduleanu, secretara 
organizației U.T.M. de ia Peș- 
teana-Jiu, a vorbit despre mo
dul cum au organizat ei a- 
ceastă acțiune, despre felul în 
care au fost folosite „ferestre
le" bune de lucru din luna fe
bruarie a anului în curs, ast
fel că, la jumătatea lunii mar
tie, aveau curățate 15 hectare 
din cele 190 cit s-au angajat 
Cu același prilej, o experiență 
valoroa .1 a prezentat și Vasi- 
le Zam.na. secretarul organi
zației U.TJl din cooperativa 
agricolă de producție din 
Ceauru.

Comitetul raional a ajutat 
organizațiile U.T.M. să-și sta
bilească angajamente concre
te, pe măsura posibilităților 
reale ale tinerilor din fiecare 
unitate, și măsuri corespunză
toare care să asigure înfăptui
rea acestor angajamente. în
ceputul este bun. Se impune 
însă ca, in aceste zile, comite
tul raional U.T.M. să definiti
veze împreună cu consiliul a- 
gricol raional toate măsurile 
care trebuie luate astfel incit 
acțiunea de întreținere și im- 
txmătâtîre a pajiștejor natura
le să se soldeze cu unportante 
creșteri ale protecțâă de nuuă 
verde la hectar. Este una din 
prmcipalele căi prin care se 
poate obține sporirea produc
ției de lapte și carne în pe
rioada pășunatului.

ION ȘERBU
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lntr-o splendidă sărituri. Plocon trimite mingea prin blocajul lor- 
matiei sovietice

Foto: V. RAX'GA

Rapid
revanșa

1

a
cu

la volei,

n returul sferturi
lor de finală ale 
C.C.E.
echipa masculină 
Rapid s-a întîlnit 
cu Ț.S.K.A.-Mos- 
cova, cu care in

patru ediții precedente și-a 
disputat finala și și-a împărțit 
victoriile.

In anul acesta reeditarea fi
nalelor precedente s-a făcut 
mult mai devreme. Prima întîl- 
nire disputată la Moscova la 
14 III a.c. a revenit campioa
nei sovietice la un scor destul 
de mare (3—1). Se punea în
trebarea dacă jucătorii noștri 
vor învinge, dacă vor reface 
diferența ? Animați de o do
rință puternică de a învinge, 
voleibaliștii echipei Rapid s-au 
întrecut pe ei și au repurtat o 
categorică victorie cu scorul 
de 3—0 O» 5, 8, 4).

Referitor la desfășurarea jo
cului, de Ia început a apărut 
evidentă superioritatea echipei 
romine. Ea s-a caracterizat 
printr-o mare siguranță în 
prelucrarea mingilor dificile,

Concursul republican
de natație

ciștigat categoric
Ț.S.K.A.

modul cum și-a organizat 
cît și în

Moscova

Capitală.
Prtma întrecere da netsțse de 

mai mare amploare a oasis* 
promitea să corerpsmdă criptă
rilor, atît din punct de vedere 
al organizării, cit și si performan 
(dor înregistrate. Asfei. ba p-msa 
zi de concurs, Vlodasir Moreru 
iC-SS. București a stsbs-zt am 
nou record al R^JU in probe de 
800 m liber, rvdxzind 9'56 ~7 10. 
In proba care a urmat, 2£d wi 
bras. Anghei Șoptereeau a modi- 
ftcat ș, ei rec. -d:-: R FR. d 
probei, reuitziad 4 10. Du- 
mrnaai. Cornel Georțseacss Stea
ua cs T9C4 W ia MO si deifm. 
îmi Fairs ( 
& M le sense 
rcru ru 4"29 
400 m
noilor reeoniun ale

șt VMimri Mo
ld (le (miori pe 

liber au continuat sena 
R.P.R.

Dintre celelalte rezultate înre
gistrate, se cuvin menționate : 
59"l!10 — Voicu Emil (Dinamo) 
la 100 m liber; 1’06’1 10 — In
viți Ungur (Steaua) la 100 m 
uber; ă’Oo’M.'lO — Maria Klopz 
Mureșul Tg. Mureș la 200 m 

bras ; 2 267'6 10 Tibenu Șerban
Dinamo) la 200 m spate ; 1'1 f’

JDMORII MICI...
0MIȘ1 Dl U START
3 10 — Cristina Balaban (Dina
mo) la 100 m spate; 1’15’4 10 — 
Xicoleta Bărbulescu (Rapid 
București) la 100 m delfin ; 1'05" 
— Mihai Pctocuenu (Steaua 
MO * spate; WF10 — 1 
colae Toth ‘'Obmșna-Reșița 
4C4) m mirt băieți și 6705" 
Anca Trohani (C.S.S.) la 400 m 
mixt fete.

I Ia 
.Vi

la

Zilele acestea a avut loc în 
aula .,Mihai Eminescu" a Univer
sității „Al. I. Cuza" din Iași 
deschiderea celei de a XH-a 
sesiuni de comunicări a cercuri
lor științifice studențești.

In cuvîntul de deschidere, conf. 
univ. Dumitru Berlescu, prorec
torul Universității, a arătat prin
tre altele că în comparat:? c: 
anul 1952 — cînd existau 15 
cercuri cuprinzind doar 254 st-:- 
denți — anul acesta, în cele 61 
de cercuri științifice, activează 
peste 1100 studenți.

Lucrările sesiunii au continuat

apoi pe fecții fi cercxm. zoăe 
au fost prezentate 125 ccm-jui- 
cări.

Pentru bogăția argumentației 
și a informării au fost endess- 
țiate lucrările studenților Căriu- 
șu Alexandru. ApostoUche Dumi
tru — de 1* Facultatea de mate
matică, Grosu Ion, Ghelase Ilea
na, Dumitrescu Emil — de la 
Facultatea de fizică și «urce. 
Lucia Hopu, Costn Costmel, 
Stan Daniela — de la Faculta
tea de filologie etc.

DRAGOMIR HOROMNEA 
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Campania agricolă de primăvară i
■

In clasamentul general, locul 1 
a revenit C. S. S. București cu 
100 p. Urmează in ordine; 
Steaua (97 p., Mureșul Tg. Mu
reș (SO p.), Dinamo-București (71 
p. , Rapid-București (36 p.) etc.

Cel mai modest reprezentat 
a fost centrul de natație Reșița, 
care a avut la start... un singur 
concurent. Sportivii reșițeni, ca 
de altfel mulți alții din alte cen
tre de natație, au lipsit de la în
trecerile etapei finale a Con
cursului republican de hală da
torită unei „clauze" cel puțin... 
„ciudate" a regulamentului com
petiției, care nu a permis înscrie
rea la întrecere a juniorilor mici 
(15—16 ani). Astfel, Concursul 
republican de hală a scăzut in 
valoare prin absentarea impusă 
unor elemente talentate, care ar 
fi putut „asalta" cu șanse multi
ple seniorii și juniorii mari. De 
altfel, antrenorii i-au înscris to
tuși in unele probe pe juniorii 
mici și aceștia au dovedit că sînt 
capabili de fapte... mari. Dacă ar 
fi să cităm doar locul II obținut 
de dinamovista Cristina Stănes- 
cu, la 100 și 200 m bras și tot 
am avea un exemplu semnificativ. 
Regulamentul a privat-o însă de 
la un loc bine-meritat fiind con
siderată... în afară de concurs.

Clauza aceasta regulamentară 
a făcut ca participarea la finala 
Concursului republican de hală 
să fie neașteptat de redusă la 
unele probe, cei în afară de con
curs constituind majoritatea. Ast
fel, la 100 m bras fete, din 8 
concurente, 6 au evoluat neofi
cial, iar la 100 m spate băieți, 5 
din cei 11 concurenți figurează 
în listele de rezultate, tot în afa
ră de concurs.

Practic, în „concurs" au fost 
abia 50—60 de înotători yi 
înotătoare, ceea ce este mult sub 
posibilități pentru o finală de 
Concurs republican de hală, com
petiție cu tradiție și valoare în 
verificarea stadiului de pregătire 
a înotătorilor în această etapă.

prin 
jocul, atît în atac, 
apărare.

Un aport deosebit în organi
zarea jocului în atac l-au avut 
cei doi ridicători — cordona- 
tori, Fieraru și Drăgan. Prin 
felul cum au rezolvat situațiile 
in jocul din cele două linii, ei 
au putut prelua și ridica mingi 
foarte utile atacului.

Se punea problema ca 
care primeau mingile să 
poată finaliza cu succes, 
această linie s-au făcut remar
cate cunoștințele tactice deo
sebite ale jucătorilor Plocon și 
Bărbuță, care de fiecare dată 
găseau cea mai bună rezolva
re a situațiilor, prin alternarea 
loviturilor în forță, cu cele pla
sate. De asemenea, cu mult 
succes au atacat Grigorovici și 
Nicolau, aceștia remarcîndu-se 
prin forța loviturilor de atac.

In fața puternicului atac al 
jucătorilor sovietici, apărarea 
echipei Rapid a făcut dovada 
unei pregătiri corespunzătoare, 
atît sub aspect tehnico-tactic, 
cit și sub aspectul pregătirii 
psihologice. Blocajul a func
ționat în general bine — mai 
ales In ultimul set — fapt care 
a permis ca multe atacuri să 
fie oprite imediat. Foarte bun 
a fost plasamentul pe teren în 
linia a doua. Fieraru, Drăgan 
și Nicolau au ocupat cele mai 
corespunzătoare poziții pe te- 
teren, fapt care a făcut ca mul
te mingi puternice să fie pre
luate cu ușurință. Ceea ce s-a 
remarcat deosebit a fost sigu
ranța cu care s-au preluat min
gile dificile. Acestea nu s-au 
respins la întîmplare, ci au fost 
menținute în limitele terenului, 
dînd posibilitatea de a se con
strui atacul în bune condiții.

Multe mingi puternice, a- 
proape imposibile, au fost sal
vate, jucătorii noștri neprecu- 
pețind nici un efort pentru asi
gurarea victoriei.

cei 
le 

Pe

Adversarul, care în compo
nența sa are mulți titulari din 
echipa reprezentativă a U.R.S.S., 
deținătoare a titlului de cam
pioană olimpică și mondială, a 
jucat destul de bine. S-a făcut 
remarcată siguranța în joc la 
primirea serviciului, buna or
ganizare a acțiunilor în atac, 
unde Mondzolevski a avut ro
lul de coordonator. Deficitar, 
față de alte apariții, a fost 
jocul din linia a doua unde s-a 
jucat static, cu greșeli de pla
sament pe teren și, de aseme
nea, fără puterea de luptă care 
caracterizează pe jucătorii so
vietici.

Prin felul cum s-au compor
tat, jucătorii echipei Rapid au 
demonstrat că alcătuiesc o 
echipă omogenă, cu multă ma
turitate și mare putere de luptă. 
Toți cei șase titulari au merite 
egale în obținerea victoriei. 
Este dificil a remarca 
în defavoarea altuia, 
un aport deosebit la 
și-au adus Drăgan, 
Plocon și Nicolau.

De la Ț.S.K.A., o bună com
portare au avut Burobin, Ces- 
nokov, Mondzolevschi și Ia- 
covlev.

Pentru întîlnirile viitoare, se 
impune ca jucătorii noștri să 
lucreze cu aceeași seriozitate 
și conștiinciozitate. Trebuie 
îmbunătățită execuția servicii
lor, sub aspectul forței, menți- 
nind constanța arătată. Se cere 
mai multă varietate în alcătui
rea combinațiilor tactice în 
atac și, de asemenea, o mai 
mare promptitudine în organi
zarea blocajului.

In lipsa arbitrului delegat, 
C. Armășescu a dat dovadă de 
o înaltă competență, asigurînd 
jocului o foarte bună desfășu
rare.

pe unul 
Totuși, 

victorie 
Fieraru,

prof. NICOLAE MURAFA 
antrenor de volei

PE SCURT
• In cadrul campio

natului republican de 
handbal, duminică s-au 
disputat în Capitală pe 
stadioanele Giulești și 
Ghencea mai multe 
întîlniri soldate cu 
următoarele rezultate; 
Rapid București — 
Mureșul Tg. Mureș (fe- 
min) 6—5 (1—3); Ra
pid București 
ta Sibiu ( 
18—14; 
București — 
magnetica 
15—10; Steaua — Ști
ința Galați (masculin) 
20—16; Confecția 
Știința București 
minin) 5—4.

i — Voin- 
(masculin) 
Progresul 

Electro- 
(feminin)

(fe-

re
ft

duminică

• Campionatul 
publican de rugbi 
programat 
alte întîlniri. In Ca
pitală echipa Grlvița 
roșie a învins cu sco
rul de 25—0 (9—0) 
formația Rulmentul 
Birlad. Steaua a dispus 
cu 9—0 (3—0) de Pro
gresul București. Farul 
Constanta jucînd pe 
teren propriu a între
cut cu 11—0 (6—0) pe 
Știința Petroșeni.

Dumitrescu, Ziegler, 
Stoica, Suciu și Arde- 
leanu. Asistăm la nu
meroase tentative care 
sînt însă contracarate 
de Dumitrescu, în ver
vă deosebită. Cu 1 000 
m înainte de sosire a- 
tacă Dumitrescu care 
insă nu se poate des
prinde. Aproape de 
start, la numai 100 m, 
Ion Stoica sprintează 
și reușește să-și creeze 
avantajul necesar vic
toriei. Clasamentul fi
nal: 1. Ion Stoica 
(Steaua) a parcurs 80 
km în lh58'47*, 2. W. 
Ziegler (Dinamo) ace
lași timp; 3. C. Dumi
trescu (Olimpia) ace
lași timpi 4. I. Arde- 
leanu (Steaua) lh59’ 
40*i 5. Gh. Moldovea- 
nu (Steaua) același 
timp etc.

• La Londra s-a des
fășurat meciul atletic 
pe teren acoperit In
tre echipele Angliei și 
S.U.A. Scorul final a 
fost de 70—47 la mas
culin și 38,5—33,5 la 
feminin, în favoarea 
oaspeților.

Iată clteva rezulta-

de yarzi: Ferrel
(S.U.A.) 7".

• Joi de la ora 19 
în sala sporturilor de 
la Floreasca va avea 
loc întîlnirea de box 
dintre selecționatele 
secunde ale R. P. Ro
mine și R. D. Germa
ne. în vederea acestei 
întîlniri, federația 
noastră a alcătuit ur
mătoarea formație (în 
ordinea categoriilor): 
C. Ciucă, N. Gîju, C. 
Buzuliuc, V. Antonio, 
I. Dinu, Gh. Vlad (I. 
Hodoșan), I. Covaci, 
I. Olteanu, V. Tranda
fir si M. Ghiorghioni. 
După întîlnirea de Ia 
București, echipa ger
mană va întîlni, dumi
nică dimineața la Ga
lați, în meci revanșă, 
echipa noastră, care 
va avea în componen
tă la cat. ușoară pe 
T. Mitrea, iar la semi
grea pe campionul 
tării St- Cojan.

In ceea ce privește 
prima echipă repre
zentativă a țării, ea 
va întîlni, la 9 apri
lie la Berlin, selecțio
nata R. D. Germane.

i

PITEȘTI (de la corespondentul nostru).
în regiunea Argeș, în deosebi în raioanele din sud unde teressuriie 

sînt mai zvîntate, lucrările agricole se desfășoară din plin. S-zu 
executat pînă acum arături de primăvară pe o suprafață de 21000 
hectare ji s-au însămințat culturi din epoca I pe o suprafață de 
18 286 hectare. In toate cooperativele agricole de producție și G_AS. 
se acordă atenție deosebită plantelor furajere care au fost însămi n- 
țate pe o suprafață de 9 811 hectare din care, în livezi, 1 541 hectare. 
Printre raioanele fruntașe în campania de însămințiri sînt: Drăgă- 
nești-Olt — cu 4 408 hectare, Costești — cu 2 856 hectare, Slatina — 
cu 2 704 hectare.

A. CONSTANTIN i
*•

Manole Auneanu:

■
 e multe ori a

doua carte con- 
, firmă impresiile 
. debutului. Con

secvența cu sine 
I însuși e vizibilă la 

lectura prozelor 
din volumul lui Manole Au
neanu intitulat cam preten
țios „Destinul îngerilor”. Au
torul e un pasionat colecțio
nar de întîmplări care-i par 
semnificative pentru destinul 
eroilor urmăriți. Noțiunea de 
destin e aici însă pur meta
forică pentru că nicăieri sub
stanța povestirilor nu are gra
vitatea necesară unor auten
tice dezbateri filozofice. Me
ritul lor e însă de a pune în 
circulație niște situații pe care 
viața le confirmă ca atare. în 
cea mai întinsă dintre bucă
țile volumului „Destinul înge
rilor", eroina e pusă în îm
prejurări diverse nu pentru a 
se releva, spectaculos ori nu, 
vreo modificare a existenței ei 
spirituale căci de fapt e ace
eași pe tot parcursul poves
tirii. Existența ei agitată în
lesnește rememorarea unor 
momente pe care le-a trăit, 
descrierea corectă a unor îm
prejurări, prezentarea unor e- 
roi care au avut și mai au, u- 
nii, spațiu distinct în conștiin
ța ei. Intenția era realizarea 
unei confruntări între moduri 
diferite de a trăi, din care să 
rezulte o pledoarie pentru no

blețea muncii făcută cu sin
ceritate și conștiința valorii 
ei, chiar dacă aparent modes
tă. Cineva chiar exprimă a- 
nacronismul unui mod indi
vidual de viață inofensivă, de 
o placiditate absolută, in a- 
fara răului ca și a binelui, dar 
conținînd de fapt o nocivitate 
oricînd periculoasă. Prin ac
țiunile lor mai toți eroii nu
velei probează un ideal de 
viață activă, pusă în slujba 
fericirii omenești. Dar poves
tirea este mult ramificată, 
construcția ei nesigură și de 
aceea nu izbutește să impri
me decisiv cîteva idei, altfel 
generoase. Personajele sînt in
consistente ele înșile pentru a 
mai fi și exponenții unor idei 
susținute artistic. Nararea 
faptelor e calmă, uneori obo
sitor de egală, tensiunea dia
logului e artificioasă și de-a 
lungul unor pagini, nuvela se 
citește greu.

O întîmplare capabilă să 
imprime adînci sensuri etice 
povestirii se petrece cu Voi- 
can („în adînc“). Suportînd o 
condamnare de trei ani, aces
ta se întoarce să lucreze în 
echipa unde e și fostul ad
versar, Tudose. Aici nu e în
să vorba de o regenerare mo
rală de mari proporții (cînd a 
dat cu cuțitul omul fusese 
beat), ci de complexele lui 
față de modul cum e privit de 
ceilalți care-i știu vina. Intre-

Stări In proba seniorilor dis
putată duminică pe șoseaua 

București — Ploiești

4 ."

„Destinul îngerilor"
barea e, pusă de tînărul Oni- 
că, dacă „aici e locul tău, mă 1 
Ce cauți tu printre noi In
tr-adevăr, situația e dificilă, 
abia de acum încolo un om 
vinovat, Voican, puțind sau 
nu să-și afle locul intre ai săi 
pentru că, adăugată comple
xelor sale, o atitudine rece, 
respingătoare a celorlalți l-ar 
fi făcut să-și ia lumea in cap. 
Gestul sinuciderii e ca și fă
cut — omul aruneîndu-se în- 
tr-o roabă ce alunecă de la e- 
tajul șase — dar intervenția 
celui lovit cu cuțitul, Tudose,

fapt o sărăcire conștientă a 
spiritului uman căci „Ispas, 
avea o anumită teamă față de 
bucurii. Ca să nu-1 ia prin 
surprindere, le aștepta din 
vreme, la pîndă". Dar, cum 
zice eroul mai departe, pîn- 
dite așa, bucuriile trec aproa
pe neștiute, n-au plenitudi
nea normală. Aceasta e teo
ria eroului care se bucură în
cet, calmul fiind postura sa de 
neclătinat. Fost aviator, Ispas 
se angajează la șantierul na
val, unde mai muncise dar 
auzind că va lucra cu Tase, e

NOTE DE LECTOR
îl salvează. Oricine va recu
noaște ușor în rezolvarea dată 
acestui caz o schemă dintre 
altele. Autorul a mers la su
prafața unei situații de viață 
asupra căreia putea medita 
mai mult pentru a-i releva cu 
forță semnificațiile generoase.

Nu altfel stau lucrurile în 
„Ispas", de fapt un portret de 
om calm, cu o filozofie pro
prie modului de a se deda 
bucuriilor vieții și muncii. I- 
deea nu e nouă. Drămuirea 
avară a sentimentelor e de

neliniștit pentru că acesta e 
un tip arțăgos. Cam aici se 
oprește interesul acestei pro
ze, pentru că restul e descrip
ție fără semnificații. Descrie
rea primei zile de lucru e co
mună, la care ideea de mai 
sus n-are nici o aderență — 
cauză din care și finalul, vrînd 
să sugereze o bucurie plină, 
completă a eroului e nesu
gestiv.

Bucățile în care tînărul 
scriitor pare a se regăsi sînt 
„Barca" și „Sub arșița verii",

ambele bune mai ales dato
rită manierei de a sugera o 
atmosferă, de a descrie nuan
țat un cadru, de a crea, în- 
tr-un cuvînt, un aer natural 
mediului și întîmplărilor na
rate.

In „Barca" e remarcabilă 
sugestia unei despărțiri imi
nente dintre Șonca și Mia, re- 
întîlniți după o absență care 
marcase sfîrșitul copilăriei. 
Un cadru natural schimbat, 
decăzut parcă (mai de mult 
apa ajungea pînă la dig, acum 
apele Brateșului s-au tras 
spre mijlocul albiei, abia aco
perind o dungă de pămînt alb 
cu crăpături adînci), susține 
dialogul trist al celo doi foști 
îndrăgostiți. Plimbarea cu 
barca e acum parodia senti
mentală a motivului romantic 
cunoscut. Schița e de o con
cizie exemplară, construită cu 
precizie de bijutier și arată 
foarte bine posibilitățile pro
zatorului. Ca și, parțial, „Sub 
arșița verii" a cărei desfășu
rare epică are loc pe un șan
tier din sudul Moldovei unde 
se construiește o fabrică de 
amoniac. Bune intuiții de pei
saj canicular, observație ri
guroasă a detaliului plastic, 
sugestiv, bună cunoaștere, în 
general, a cadrului natural — 
iată calități care ni-1 reco
mandă pe Manole Auneanu ca 
pe un prozator descriptiv cu 
reală îndemînare, dar lipsit

încă de forța surprinderii și 
analizei adînci a tipurilor u- 
mane. Din această cauză și 
ideile propuse spre meditație 
(prozele acestea au un pro
nunțat caracter demonstrativ, 
ele relevă îndeosebi o etică 
a relațiilor de muncă, pe șan
tiere, în întreprinderi etc) nu 
ajung la cititor prin purtătorii 
lor firești, personajele poves
tirilor, care sînt slab contu
rate, la un nivel scăzut de e- 
vidență. Remarcabilă e, în a- 
ceastă nuvelă, în schimb, per
cepția stărilor de ansamblu și 
dintr-o întreagă nuvelă se de
tașează vizibil episodul săpării 
șanțului pentru conductă sub 
o arșiță cumplită. Adăugate 
acestuia celelalte episoade 
relevă notele particulare 
ale muncii cotidiene pe un 
șantier, cu greutățile dar 
și satisfacțiile, bucuriile ei. E 
o atmosferă aici, în general 
bine surprinsă, care face sen
sibilă o ordine normală a vie
ții, în care evenimentele per
sonale nu se petrec altunde și 
altcum decît în fluxul coti
dian al muncii. Dacă autorul 
ar fi reușit să distingă mai 
nuanțat individualitățile, să 
le dea o mai mare adîncime, 
întreaga nuvelă ar fi cîștigat. 
Oricum, încercarea e cu totul 
meritorie, îngăduind oricîte 
reveniri.

,C. 8TANESCU

Canotorii clubului „Olimpia" la primele antrenamente ale sezonuluiI 
I
I
!
I
I
I

• Cicliștii noștri 
fruntași care se pregă
tesc pentru „Cursa 
Păcii* și campionatele 
mondiale au evoluat 
duminică într-o nouă 
competiție de verifi
care dotată cu „Cupa 
Flacăra". Desfășurată 
pe șoseaua București- 
Ploiești (varianta Buf
tea) de-a lungul a 80 
km cursa a prilejuit 
multe momente intere
sante. în apropierea 
punctului de întoarce
re ia km 40 au fugit 
din pluton Gh. Clo- 
banu și Șt. Simion 
dar imediat tn urmă
rirea lor au plecat C.

te tehnice: masculin:
60 de yarzi: Pender 
(S.U.A.) 6"3/10; 1 milă: 
Whetton (Anglia) 4’08" 
5/10; 60 de yarzi gar
duri: Boston (S.U.A.) 

7“4/lpi 440 de yarzi
Mike Larrabee (S.U.A.) 
50“7/10; lungime: Lynn 
Davies (Anglia) 7,85 
m; greutate: Mac
Grath (S.U.A.) 18,61 m; 
feminin: lungime:
Mary Rand (Anglia) 
6,10 mi înălțime: 
Winslow (S.U.A.) 1,67 
mi greutate: Graham 
(S.U.A.) 15,11 m, 600 
de yarzi: Smith
(S.U.A.) 1'25*2/10, 60

Antrenorii echipei, C. 
Nour și Lucian Po
pescu, au alcătuit ur
mătoarea formație: C. 
Pop, N. Mlndreanu, A. 
Iliescu, (C. Stanef), 
FI. Pătrașcu, I. Miha- 
lik, I. Marin, V. Ba
dea (V. Mîrza), Mihai 
Mariuțan, M. Nicolau 
și Vasile Mariuțan. La 
cat. cocos, N. Mtn- 
dreanu 11 înlocuiește 
pe N. Puiu care este 
bolnav. Boxerii ro- 
mini si cei germani 
vor susține revanșa la 
11 aprilie la Halle.

(Agerpres)
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Colocviul internațional 
„Teatrul contemporan — 

contemporaneitatea teatrului"

PRIMEȘTE, TARA
în orașul Galati

-* -»

la muncă patriotică pentru amenajarea fale
zei Brateș (un loc unde in viitor va tm.zu 
și o frumoasă bază nautică). Deocamdată .- 
această zi, aproape toți cei venrți la baza 
Brateș au lucrat la scoaterea fi taaafeataaa 
a 1 000 tone de piatră «fia amrginaa piajet. si 
la taluzarea unui mal. Cei 1 MS de eonrtm: - 
tori navali, tot atfțta mnneiaori de la DJLKd 
șl peste 1 500 liminfwiftt W axncfton de la 
Baza nr. 2 au împresurat întreaga coastă a 
malului unde va fi baza B-ate»

La numai citeva sute de metri. pe ua pla
tou al unui deal. întCnim peste 300 ce i 
ci tori de la I.S.C.L. Tbvarăfni Stanaa 
tian, directorul tr.trecrmderu. ne spune

— Am făcut pini acum (In două ore) peoM 
100 gropi pentru plantarea de arbori ce vor 
împrejmui viitoarea zonă verde a GalafăiM 
din imediata vecinătate a lac-ului Brateș.

Aproape de amiază, după ce vizităm ți alte 
obiective ale muncii patriotice, I***!***-*- ta 
pădurea Girboavele.

— La acest obiectiv lucrează peste 400 de 
tineri de la B.RJ’TL, Ofîcrul farmacetri-c re
gional. I.CJLTJ„ Romtransporti Cooperat:-. a 
muncă și artă. Sanepid ți <Ln alte întreprin
deri din oraș, precum și tineri din cartierele 
orașului — ne spune tovarășul Gh. Obogea- 
nu, secretarul Comitetului crâșenesc U.TM. 
Galați, tn duminica aceasta am efectuat aââ 
prima ieșire la muncă patriotică. Iată ș; bi
lanțul : numai in decurs de 4 ore cei 4M de 
tineri au efectuat săpături șt greblări de te
renuri pe o suprafață de 600 m.p. șt an cules 
frunzele și uscăturile de pe suprafața de 12 
hectare. S-au evidențiat foarte mul",: finer., 
dar în mod special am vrea să amintim pe 
tinerii Grigore Bîrlă de la BR.P.R^ Ion Va- 
sile de la Sanepid și Litvinenco Elena. La 
plecare tov. Gheorghe Obogeanu ne-a asigu
rat că în duminica viitoare vor veni din nou 
aici pentru a continua și termina acțiunea de 
curățire alocărilor de agrement din pădurea 
Gîrboavele.

Pe lingă obiectivele arătate mai sus, la care 
s-a lucrat cu mult elan, «taputaU din cele 3M 
de circumscripții electorale ale orașului au 
mobilizat și ei aproape 6 000 de cetățem dm 
oraș pentru amenajarea rondurilor de flori, 
pentru acțiunile de curățirea rigolelor ș. a 
străzilor orașului. în acțiunile de muncă pa
triotică Inițiate ieri in orașul Galați au fost 
efectuate circa 70 000 de ore in care timp 
s-au săpat și greblat pentru plantarea flori
lor și semănatul gazonului 8O6D0 m.ț . s-au 
curățat terenuri cu greble pe 250000 mp. 
s-au încărcat și descărcat 12 500 tone de pă- 
mînt și moloz, s-au nivelat 40 000 mp. de 
teren, s-au faiezat pe valea grădini: publice 
alți 30 000 m.p. teren, s-a transportat și sti
vuit o cantitate de 1000 tone piatră la piaja 
Brateș, s-au văruit 1000 pomi etc. La toate 
aceste rezultate tinerii, mobilizați de organi
zațiile U.T.M., și-au adus o importantă con
tribuție, dovedind încă o dată dragostea pe 
care o poartă orașului lor, dorința de a-1 ve
dea cît mai frumos.

eras-

x. tae Fetre

Lei

Duminică, la ora 7, străzile orașului Baba
dag, raionul Istria, erau pline de tineri care 
se îndreptau spre obiectivele de muncă pa-

Aspect de la spertfsW o^JvJ-dutractiv „Studenții au cuvmtul , transmis la televiziune; 
spectacolul a avut ioc «taatmfcă ceara la Casa de cultură a studenților din București. Succe
sul spectacolului, ressfileie interpretative, dovedite cu acest prilej — pot ii un îndemn către 
cei care răspund de organizarea activității artistice studențești pentru realizări și mai. bune, la 
nivelul adevăratelor posibilităt: Dovada o așteptăm cu prilejul apropiatului Festival al artei 
studențești, care va even Ioc in Capitală. Iar pentru televiziune — un îndemn la solicita

rea, Jn continuare, a artiștilor-amatori studen/i în cadrul emisiunilor de varietăți

Cerc de inițiere 
muzicală

„...August 1881. Margine de 
țară. In Livenii Dorohoiului o 
casă bătrînească, modestă în care 
locuiau Costache și Maria Enes- 
cu, părinții marelui nostru muzi
cian"... Așa și-a început tinăra 
Maria Mladin, coristă la Filarmo
nica de stat „Doina Moldovei" 
din lași, expunerea pe care o fă
cea în fața a 45 de tineri. Cei 
care luaseră loc pe scaune și 
ascultau, cu atenție, erau tineri 
de diferite profesii de la Fabrica 
de uleiuri vegetale „Unirea". In- 
tr-una din recentele adunări ge
nerale ahe organizației U.T.M. de 
aici ei au propus ca în fabrică 
să ia ființă un cerc de inițiere 
muzicală. Organizația U.T.M. a 
cerut sprijinul organizației U.T.M. 
de la filarmonică. Și s-a întocmit 
o tematică a cercului, incluzînd 
teme propuse de tinerii înșiși: 
cîteva audiții închinate unor lu
crări de Beethoven, Mozart, 
Brahms, Enescu. Inaugurarea ac
tivității cercului a avut loc re
cent. Expunerea tinerei Maria 
Mladin a fost însoțită de unele 
exemplificări ale creației enescie- 
ne. S-a stabilit ca ședințele nou
lui cerc de inițiere muzicală să 
aibă loc lunar. La viitoarea șe
dință, tinerii prieteni ai muzicii 
de la această fabrică ieșeană vor 
participa la o seară închinată vie
ții și operei lui Ciprian Porum- 
h&sctis

ALEXANDRINA ALEXEI 
activistă a Comitetului 

regional U.T.M. Iași

de are 
cernu-

__ 13 brigăzi artistice de ași’.atie slnt tn uzină. 13 reporteri 
care, „discutlnd* probleme ce mare actualitate In producție, 
se adresează muncitorilor din grupul cărora s-au născut. Pres
tigiul lor este de necontestat.

Intensa circulație a brigăzilor (spectacole In secții, la con- 
sfătuiriie de producție, pe scena clubului) pune in mișcare 
inițiativele pentru organizarea unei bogate vieți culturale 111 
liecare secției. Semniiicalive «Int serile cultural-distractive, 
de organizarea cărora răspunde, pe tind, liecare secție.

Secția .sape ioraj' și-a Înscris in programul ultimei acțiuni 
montajul de versuri „Figuri ae comuniști din literatura noas
tră', și, apoi, un concurs care dezbate o problemă actuală 
pentru secție: reducerea rebuturilor. Concursul „Să ne cu
noaștem temeinic meseria de strungar', desfășurat în două 
laze, a cuprins pe toți tinerii participant la cursurile de ridi
care a calificării.

Experiența celor de Ia ..sape-toraj’ circulă, stimultnd ac
țiuni similare, organizate in secțiile „montaj', „electrică', 
„turnătoria de oțel' și serviciile tehnice. Schimburile de expe
riență organizate cu prilejui instruirii activului U.T.M. al 
consfătuirii comune cu responsabilii culturali din comitetele 
U.T.M. ți comitetele sindicatului, au contribuit la generaliza
rea inițiativelor valoroase, existente in fiecare secție'.

(din „Scinteia tineretului” 23 mai 1964)

(Jzina „1 Mai" Ploiești. Cer
cetăm agenda culturală. în 
ultimele luni: două manifes
tări culturale. La secția 
turnătorie de oțel, sărbători
rea celor mai harnici munci
tori și decernarea titlului de 
secție fruntașă pe uzină în 
anul 1964 au prilejuit organi
zarea unei reușite seri cultu
ral-distractive, la care briga
da artistică de agitație a pre
zentat programul „Portrete 
ritmate".

în sala culturală a secției 
sape-foraj, o problemă de ma
re actualitate — „calitatea sa
pelor de foraj" — a constituit 
tema unui concurs „Cine știe, 
răspunde" și a programului 
brigăzii artistice de agitație. 
Două manifestări interesante, 
dar, numai atit.

apropiere. care
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Vizitele delegației de activiști

a Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia
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Cum au evoluat brigăzile 
artistice de agitație ? Din 13 
cite erau consemnate la mij
locul anului trecut, doar două 
și-au continuat activitatea.

întrebarea „Ce activități 
deosebite a înscris în progra
mul clubului organizația 
dv. adresată mai multor 
secretari ai organizațiilor 
U.T.M. care, cu un timp în 
urmă, au contribuit cu acțiuni 
meritorii la viața culturală 
din uzină, a rămas fără răs
puns.

Locul schimburilor largi de 
experiență prilejuite de „zile
le secretarilor", de manifestă
rile organizate de fiecare sec
ție, în cele 13 săli culturale 
sau la club, de trecere în re
vistă a programelor brigăzi
lor artistice de agitație a fost 

Eaiuziusm și t-nerețe. Con- 
Uructori. metalurgiștl, tunc- 
Uonar:. iagineri — mii de 
‘ăneri ca participat dumini- 
ti. 4 april>e. pe șantierele 
taneii pclrlotice la actit^i- 
îe de Inîraeaatetare a Capi

lară o imagine din vii- 
parc care se ac.ena- 

llrsgă întreg.-, ader e« 
ties'
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IN Mm UNEI EXPUMII
luat de activități minore, sta
bilite în cea mai mare parte 
din birou, fără a fi cunoscu
te, pentru că nu sînt solicita
te, părerile tinerilor.

lată ce spun tinerii:
Aurel Georgescu — frezor, 

secția sculerie-centrală. în u- 
zina noastră fiecare al treilea 
tînăr învață la liceul seral. 
Mulți sîntem studenți. O sim
plă recenzie — care de cele mai 
multe ori este o rezumare 
schematică a conținutului căr
ții — rezervată secției noastre 
de planul comun pe februarie 
(U.T.M., sindicat, conducerea 
clubului) nu poate să ne mul
țumească. Viața secției noas
tre recomandă acțiuni pe te
me ca : dragostea pentru me
serie, disciplina în producție 
(care a și constituit tema ulti
mei noastre adunări generale 
U.T.M.).

Pîrvu Gheorghe — ajustor. 
Noutățile tehnice, descoperiri
le științifice ne interesează pe 
toți. Sînt in uzină oameni care 
au însoțit peste hotare in
stalațiile noastre de foraj, sînt 
ingineri și tehnicieni cu o 
înaltă calificare, care urmă
resc în mod curent revistele 
de specialitate. Trebuie să se

La recentul Colocviu interna
țional „Teatrul contemporan -— 
contemporaneitatea teatrului", 
organizat de Societatea austriacă 
pentru literatură, au luat parte 
ca invitați regizorul și actorul 
Liviu Ciulei și dramaturgul Ho
ria Lovinescu. Intr-o convorbire 
cu un redactor al Agenției Ro
mine de Presă „Agerpres", ei 
au împărtășit impresii de la
ceasta manifestare. desfășurată 
în capitala Austriei.

„De la început, a declarat Li
viu Ciulei, țin să apreciez iniția
tiva de a te organiza Colocviul 
de la Viena, care a prilejuit un 
dialog util și interesant intre spe
cialiști din numeroase țări. Re- 
putați dramaturg;, regizori, cri
tici de artă eu dezbătut, mir-o 
atmosferă de ințeiegere h priete
nie, aspecte merere ale seșcin: 
teatrale coatemponne.

Fiâmdu-se ecosd rotor pmocu- 
pâri generale. Cdoerâd a msm« 
U ioc de fnotte pe agenda «a 
de lucru probleme cssm sim: ca
pacitatea opens daemaha de a 
og/mdi aspecte esențiale eU «se
lf coaăearporasse. âmporienta rr- 
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apeleze la specialiști care ne 
pot comunica multe lucruri 
interesante (de la impresiile 
străinilor despre tara noastră, 
despre produsele noastre și 
pînă la ultimile noutăți tehni
ce). în general, dorim ca să-i 
ascultăm vorbind — fie des
pre o temă de muncă, despre 
cultură, știință sau viață — 
pe specialiștii din domeniul 
respectiv, pe oamenii cei mai 
competenți.

Constantin Chioașcă — a- 
justor. Nu-mi plac serile cul
tural-distractive așa cum se 
organizează ele acum : confe
rințe, jocuri distractive fără 
bun gust. Nici nu mă mai 
duc, de aceea, la aceste seri. 
Și ca mine fac mulți alții.

Ruja Teodor — ajustor. Să 
nu se mai discute așa de mult 
despre cercurile de educație 
estetică și să se treacă odată 
la înființarea lor. Le aștep
tăm.

Ing. Nicolae Constantin — 
Avem în uzină și alte genuri 
de formații : teatru, teatru de 
păpuși, cor, dansuri, orchestră 
de muzică populară, orchestră 
de muzică ușoară etc. Multe 
dintre ele sînt cunoscute în 
întreaga țară, datorită faptu
lui că am obținut locuri frun
tașe pe care le-au ocupat în 
diferite concursuri. Cred însă 

ral și complex evoluția socială și 
istorică contemporană, orientarea 
creatorilor spre teme majore ale 
vremii noastre, precum și do
rința de a se stabili un contact 
cit mai direct cu publicul.

In legătură cu problemele a- 
bordate, am ținut o comunicare. 
Ea urmează să fie publicată în 
reviste internaționale de specia
litate'.

Jntilnirea de la Viena, a de
clarat scriitorul Horia Lovinescu, 
se înscrie ca o manifestare de 
prestigiu tn viața teatrală inter
națională. Ea ne-a dat posibilita
tea si avem un schimb larg de 
vederi in probleme însemnate ale 
artei teatrale contemporane. Ca 
dramaiurg, cm urmărit cu deo
sebită aterjie lucrările Colocviu- 
lui, consacrate creației dramatice, 
pe cere o socotesc chemată *d 
dea ciați ideilor inamtate ale 
tiwpadui nostru. Cermța de • 
răspunde pros operele noastre, în 
•orme cit asai adeevate, teardor 
«enHeaae ele epocă pe cert o
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să aceste formații ar trebui să 
fie cunoscute mai mult și de 
salariații uzinei noastre. Deci, 
mai multe spectacole aici în 
uzină. Puține concerte a pre
zentat orchestra de muzică 
populară în fața salariaților u- 
zinei. Formația de teatru frun
tașă pe țară timp de un an de 
zile nu a mai prezentat nici un 
spectacol. în pragul celui de al 
IV-lea Festival bienal de tea
tru — fiind vorba de noi în
treceri — formația și-a reluat 
activitatea. Oare numai în 
preajma concursurilor activi
tatea formațiilor noastre poate 
fi bogată ?

Introducere 
la un răspuns

Ce a generat un astfel de 
regres în activitatea culturală 
din uzină ? Printre cauze : a- 
utomulțumirea, neconsultarea 
tinerilor, un slab spirit de ini
țiativă.

în programul comun pe 
luna februarie, au fost trecu
te două seri cultural-distracti
ve pentru tineret, în dreptul 
cărora scria: „răspunde de or
ganizare tovarășul Niculescu 
Florian, membru al biroului 
U.T.M." Dar, „răspunderea" 
pentru prima acțiune care 
trebuia să aibă loc a rămas
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-Sentea*. Restul delegafiel 
a vizitat Institutul de cerce
tări pentru cereale g plante 
tehnice de la Fundulea.

Delegația de activiști
Uniunii Comuniștilor din 
goslavia își continuă vizita în 
țara noastră.
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CINEMATOGRAFE
UCIGAȘn DE FEMEI rulează la 

Melodia (orela 10; 12; 15; 17; 19; 
21). Grivita (orele 10; 12, 14; 16;
18.15; 20,30). SPĂRGĂTORUL — 
cinemascop — rulează la Festival 
(orele 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21) 
Giuleștl (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Miorița (orele 10; 
12,15; 14,30; 17,15; 20), Flamura 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21). PARISUL VESEL rulează la 
Floreasca (orele 16; 18,15; 20,30; 
duminică 10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 21). GAUDEAMUS
IGITUR rulează la Republica (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). SĂR
BĂTOAREA SFlNTULUI IORGEN 
rulează la Carpați (orele 10; 12; 
14; 16). SCARAMOUCHE — cine
mascop — rulează Ia Luceafărul 
(orele 8; 10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , București (orele 9; 11; 13;
15; 17; 19; 21), Excelsior (orele 9; 
11,13; 15; 17, 19; 21). ARMATA 
CODOBATURILOR rulează la Vic
toria (orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  Bucegi (orele 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). ZBORUL ÎNTRE
RUPT rulează la Central (orele 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.45) . TOVARĂȘII rulează la
Buzești (orele 15; 17,30; 20). LE
GEA ȘI FORȚA rulează la Union 
(orele 14,30; 16,30; 18,45; 21). Doi
na — PROGRAM PENTRU CO
PII (dimineața) ; STRĂINUL 
(ambele serii) rulează de 
Ia orele 11,30; 16; 19,30), Pro
gresul (orele 15,30; 19). AVENTU
RILE UNUI T1NĂR — cinemascop 
— rulează la Timpuri Noi (orele 

numai pe hîrtie. Seara cul
turală n-a avut loc. Tovară
șul Niculescu : „Eu am făcut 
mobilizarea. Conferința tre
buia asigurată de directorul 
clubului". Părerea aceasta, că 
mobilizarea ar fi singura con
tribuție a comitetului U.T.M. 
la realizarea planului comun 
de activitate a clubului, ex
primă o limitare nefireas
că a contribuției organiza
ției U.T.M. la o activitate ai 
căror organizatori și partici- 
panți sînt, se știe, în primul 
rînd tinerii.

Analizîndu-și contribuția la 
buna desfășurare a activității 
cultural-educative, comitetul 
U.T.M. a înregistrat, într-o șe
dință din luna decembrie, vi
zionarea colectivă a unui nu
măr de spectacole, a consta
tat existența unui număr de 
prieteni ai cărții, a conchis că 
e necesară o activizare a 
brigăzilor de agitație. Asta a 
fost tot. Și așa e și acum. Nu 
se cere de către tineri organi
zarea unor manifestări spec
taculoase, ci a unei activități 
constante, care să răspundă 
practic preocupărilor lor. Iar 
la o asemenea cerință, comite
tul U.T.M. este dator să dea 
răspunsul cel mai exact și cît 
mai repede.

VIORICA GRIGORESCU

I

Cocstanun Pr.snea, membru in 
Consiliului General 

A F.-L U-S , a plecat luni la Mos- 
cc. i. la imitația Asociației da 
prietenie sc . -eto-roaune, în ve
derea semnăm planului de cola, 
r- rare pe ar.ul 196F intre cele 
două asociații.

La plecare, au fost de față 
metnbr. ai ccnduceni Consiliului 
Geaeni A.R.L-U.S-, precum și 
seneseotanți ai Ambasadei Uniu-

La aeroportul Șeremetievo 
din Mosccva. delegația a fost 
fniÎBpmaiă de aaaabri ai condu
cem Asociației de prietenie so- 
vieto-mniine. Au fost prezenți 
Titus Sinu, însărcinatul cu afa
ceri ad-intenm al R.P. Romine, 
și membri ai ambasadei.

★
La invitația agenției de presă 

„Sinhua”, o delegației de lucră
tori ai Agenției romine de presă 
..Agerpres", condusă de Andrei 
Vela, directorul general al agen
ției. a plecat luni intr-o vizită în 
R. P. Chineză.

La plecare, pe 
neasa. a fost de 
ambasadorul R. 
București.

aeroportul Bă- 
față Liu Fan, 

P. Chineze la

^Agerpres)

10; 1245; 15,30; 18.15; 21) ELENA 
DIN TROIA — cinemascop — ru
lează Ia înfrățirea Intre popoare 
(orele 10,30; 15,30; 18; 20.30). UN 
ENORIAȘ CIUDAT ruleaza la Cui, 
tural (orele 15; 17; 19; 21). Cotro- 
ceni (orele 16; 18.15; 20.30L UN 
NOU GHILGAMEȘ rulează Ia 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20.30). 
PĂDUREA SPINZURAȚILOR — ci
nemascop (ambele serii) rulează 
la Feroviar (orele 10,30; 13,45; 
17; 20,30), Modem (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Patria (orele 10; 13.30; 
17; 20,30). SOȚII IN ORAȘ rulea
ză la Dacia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop — rulea- 

14; 16; 18,15; 20,30). DJURA - 
cinemascop — rulează la Tomis 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30). UN PUMN DE NOTE ru
lează la Flacăra (orele 15; 17; 19; 
21). MOFTURI 1900 rulează Ia Vi- 
tan (orele 16; 18,15; 20,30), Viitorul 
(orele 15; 17, 19 21). CINE-I CRI
MINALUL ? — cinemascop — ru
lează la Munca (orele 14,30; 16,30; 
18,45; 21). MA IUBEȘTE, NU MĂ 
IUBEȘTE rulează la Popular (orele 
15; 17; 19; 21). VREMEA PĂGÎNI- 
LOR rulează la 'Arta (orele 16; 
18,15; 20,30). STRIGĂTUL CORLEI
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.30) , Colentina (orele 16; 18,15;
20.30) . MISTERELE PARISULUI —
cinemascop — rulează la Aurora 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
PATRU FETE INTR-O CURTE ru
lează Ia Cosmos (orele 15,45; 18; 
20,15). REGINA ClNTECELOR ru
lează la Volga (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Lira (orele 
10,30; .14; 16,15 ; 18,30; 20,45).
MICUL PESCAR — cinemascop -— 
rulează la Rahova (orele 16; 18,15;
20,30).  NEVASTA NR. 13 rulează 
Ia Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20), Pacea (orele 15,30; 13; 20,30).

Televiziune
MARȚI 6 APRILIE

18,30 Universitatea tehnică 
Ia televiziune: „Alcooli". 19.00 
Jurnalul televiziunii. 19,10 
Pentru școlari: Glasul păsă
rilor. 19,35 Vitrina literară. 
20,35 „G. Fr. Haendel" — evo
care cinematografică. 21,40 
Poșta televiziunii. în încheie
re: Buletin de știri. Buletin 
meteorologic.

JOI 8 APRILIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Pentru tineretul școlar: 
„Oaspeții noștri". 19,40 Reci
talul pianistei Marjorie Mit
chell (S.U.A.) 20,05 Emisiune 
de știință: Ce este microcli
matul și cum țin seama de el 
arhitecții. 20,25 Revista spec
tacolelor. 21,25 De la o melo
die la alta. în încheiere: Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic.



împotriva R. D. Vietnam
• 57 avioane americane doborite in două zile

HANOI 5 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., înal
tul comandament al Armatei 
populare vietnameze a publicat 
un comunicat cu privire la re
centele bombardamente efectuate 
de avioane americane asupra te
ritoriului R. D. Vietnam. In zi
lele de 3 și 4 aprilie — se arată 
în comunicat — unitățile Armatei 
populare vietnameze au doborît 
57 de avioane americane (din 
care 37 — duminică), au avariat 
numeroase altele, au capturat 2 
piloți americani, au omorit mulți 
alții și au incendiat o navă duș
mană.

Misiunea de legătură a înaltu
lui comandament al Armatei 
populare vietnameze a transmis 
un mesaj președintelui Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control, cu privire la atacul de la 
4 aprilie.

Pe de altă parte, Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a publicat o declarație în 
care condamnă bombardarea la 
3 aprilie a teritoriului R. D. Viet
nam. Trebuie arătat, se sublinia
ză în declarație, că de această 
dată, avioanele americane au pă
truns mai adînc ca oricînd pe 
teritoriul R. D. Vietnam.

au efectuat un nou bombarda
ment asupra unor localități din 
provincia Nghe An și din regiu
nea de coastă Vinh Linh, din 
R. D. Vietnam. Numeroase sate 
au fost atacate cu bombe cu fos
for și cu napalm. In urma ripos
tei unităților armate din aceste 
regiuni, 4 avioane au fost dobo- 
rîte, iar altele au fost avariate.

Ședință a Consiliului 
de Miniștri 

al RD. Vietnam

din viata tineretului Înmii
Madrid:

0 măsură care nemulțumește
studențimea spaniolă

HANOI 5 (Agerpres). — Agen
ția vietnameză de informații a- 
nuntă că în dimineața zilei de 5 
aprilie forțele aeriene americane

HANOI 5 (Agerpres). —
După cum anunță Agenția 

vietnameză de informații, la 
Hanoi a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că 
in primele zile ale lunii aprilie 
a avut loc o ședință a Consi
liului de Miniștri al RD- Viet
nam, în cadrul căreia preșe
dintele Ho Si Min a prezentat 
un raport- Au fost dezbătute 
sarcinile care decurg din inten
sificarea războiului S.U.A. în 
Vietnamul de sud și din extin
derea acestuia în RD. Viet
nam-

Consiliul de Miniștri a adop 
tat o hotărîre cu privire la sar
cinile urgente ale întăririi e- 
conomiei naționale și apărării 
naționale.

Protestul opiniei publice
al păcii la care au luat 
peste 10000 de cetățeni. 

Manifestații asemănătoare
avut loc la Bari, Ravenna. Cata
nia și in alte localitățt

• în întreaga Italie continuă 
să se desfășoare marșuri ale pă
cii și manifestații de solidaritate 
a oamenilor muncii cu lupta 
poporului vietnamez.

Duminică, a avut loc la Reggio 
Emilia un marș al păcii la care 
au participat peste 30 000 de 
persoane. La mitingul care s-a 
desfășurat apoi în Piața Cavour 
participanții și-au manifestat pro
testul față de războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam. La Napoli a 
avut loc, de asemenea, un marș

parte

de la Camp David

• Un grup de rrnwsrați pu
bliciști și oameni de știință ja
ponezi an adresat prinuihri mi
nistru al Japoniei, Eisaku Sate, 
o scrisoare deschisă cetind eter
nului să facă o declarație oociali 
în care să arate că zm sa per
mite folosirea bazelor mdîtaxe a- 
mericane din Japonia pentru du
cerea războiului în Vietnam. 
Subliniind că acțiunile militare 
ale S.UA în Indochina pot duce 
la un război de mari proporții, 
autorii scrisorii insistă ca guver
nul să facă o declarație în care 
să arate că Japonia nu va fi a- 
t.-asă niciodată intr-un asemenea 
conflict intemaționaL

cțiunile studenților 
spanioli pentru li
bertăți democratice 
continuă. Ultimele 
fapte și desfășurări 
par să indice, po
trivit observatorilor

din capitala Spaniei, perspectiva 
unor noi înfruntări între masele 
studențești și autoritățile fran- 
chiste.

Agențiile de presă relatan că 
sîmbătă. Consiliul de Miniștr 
spaniol a adoptat un decret po
trivit căruia sindicatul oficial al 
studenților spanioli (S.E.U.) sa f- 
înlocuit provizoriu printr-o comi
sie ministerială compusă din 
funcționari ai Ministerului Educa
ției Naționale și ai altor organis
me. Imediat după aceasta, s-a 
aflat despre demisia conducăto
rilor organelor naționale și pro
vinciale ale &E.U. Referâdu-se 
la opinia cercurilor stnder.test 
spaniole. agenția FRANCE 
PRESSE relesa că demsia res 
pectivilor conducători e o urma
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Tratativele 
de la Paris

studențești din Madrid. Bare—le
na și Valencia.

Comentatorii ager 
dentale de presă 
prăpastia dintre . 
chiste și masa si 
dincește. „Deru 
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~ j~~..neață că din evoluția propriu-zisă a 
oocvortririior rezultă că -divergențele de 
păreri n-au fost deloc disimulate-. Ob
servația este întemeiată. intrucit în 
probleme cum ar fi situația din Vietnam. 
cLstanța dintre poziții s-a menținut in 
Întregime. Politica engleză, care s-a ma
nifestat în ultimul timp tot mai pregnant 
ca sprijinitoare a politicii agresive ame
ricane in Vietnam, nu s-a modificat cu

nimic. Or, după cum subliniază cores
pondenții bine informați de la Paris, 
Franța condamnă tot mai mult ameste
cul brutal al Statelor Unite în Vietnam, 
politică agresivă care poate genera com
plicații internaționale evidente. De aceea, 
se scria, de pildă, că pozițiile în pro
blema Vietnamului „sint direct opuse" 
•FRANCE PRESSE). Marea Britanie ig- 
norind, practic, obligațiile ce-i incumbă 
in calitatea sa de copreședintă a confe
rinței de la Geneva. Comunicatul este în 
acest domeniu la fel de categoric. în co
rn „-..cat se arată că „deși există diferen
țe de vederi între cele două guverne, a- 
cestea recunosc pericolul pe care îl poate 
aduce această situație și necesitatea de 
a se ajunge la o reglementare pașnică și 
durabilă a situației din Vietnam". Un 
purtător de cuvânt al Minierului de Ex- 
.err.e francez a declarat că ..punctele de 
edere diferă în ceea ce privește meto
dele* pentru a se ajunge la o reglemen
tare pașnică.

Au fost pe larg evocate problemele 
ecoooctice și financiare care au dominat 
ș: continuă să domine relațiile interocci- 
dentale. Era firesc ca în discuții, aceste 
chestiuni să ocupe un loc important da
că ținem seama de manifestări cum au 
fost cele privind instituirea suprataxei 
britanice, coavertibiittatea unei părți a 
rezervelor de dolari franceze în aur, 
care au dus la momente de acută scin
dare. Primul ministru britanic a amin
tit interkeutorflor săi francezi despre 
-presiunile fnetm» asapn lirei sterli
ne â efectul conversiunii dolarilor în 
aur*. în același timp. insă, la Paris se 
consideră că rolul Angliei in problemele 
ecooomico-financiare este încă redus 
datorită pozițiilor slabe ale lirei sterline 
in economia mondială.

Dir declarațiile apărute, rezultă în 
această chestiune un fapt important ți 
anume că Marea Britanie a căzut de 
acord asupra principiului că actualul 
sistem monetar internațional „trebuie 
ameliorat", menținîndu-și rezerve asu
pra mijloacelor și modalităților propuse 
pentru această ameliorare. Dar chiar așa 
stind lucrurile, se pare că poziția engle
ză s-a depărtat in această problemă de 
cea americană, care respinge orice revi
zuire a actualului sistem monetar occi
dental, revizuire concepută de cei care o

propun în spiritul slăbirii influenței do
larului. Astfel, la conferința de la Tokio, 
unde va fi discutată problema sistemu
lui monetar occidental, delegația france
ză urmează să prezinte un document ale 
cărui prevederi de bază i-au fost pre
zentate premierului Wilson la Paris. Un 
fapt care reține atenția este atitudinea 
în problema relațiilor cu țările socialiste. 
Comunicatul prevede astfel că „ținînd 
seama de evoluția situației actuale, este 
de dorit să se caute o cale de îmbunătă
țire progresivă a relațiilor" cu țările so
cialiste.

în sfîrșit, problemele bilaterale s-au 
concretizat numai la nivelul afirmațiilor 
despre „o comunitate de interese sufici
entă pentru a explora probleme de co
laborare aeronautică" (FRANCE PRES
SE). Se prevede o întrevedere anglo- 
franceză la nivelul miniștrilor de război 
și o întîlnire a oficialităților corespunză
toare în problemele de transport aerian. 
In orice caz, ziarul „L’AURORE" consi
deră că prevederile în acest domeniu se 
referă la construcția unui bombardier 
supersonic în comun, fapt despre care în 
presă s-a mai scris la scurt timp după 
participarea președintelui de Gaulle la 
funeraliile lui Winston Churchill.

Problemele europene, eventuala aso
ciere a Marii Britanii la Piața comună, 
se mențin într-un stadiu de simplă 
enunțare. Comentind rezultatul discuții
lor in această problemă, ziarul laburist 
„SUN" scria că este din ce în ce mai 
evident că „Marea Britanie nu va adera 
la cei șase".

Astfel. întrevederile de la Paris par 
mai curînd să constituie o etapă în dru
mul de examinare mai largă a probleme
lor spinoase, generate de relațiile inter- 
occidentale ; de altfel se pare că ambele 
țări doresc formal ca frontispiciul rela
țiilor anglo-franceze să apară într-o lu
mină trandafirie. în fond însă prea multe 
nu s-au schimbat. Nu este exclus ca una 
din misiunile importante ale premierului 
Wilson să fie încercarea de a prezenta la 
convorbirile pe care Ie va avea tot luna 
aceasta cu președintele Johnson, punc
tul de vedere al președintelui de Gaulle 
într-o tentativă de ameliorare a relații
lor franco-americane.

P. NICOARĂ

Camp David a devenit, pen
tru două ore, scena unei întil- 
niri „la nivel înalt" americano 
canadiană. Lester Pearson, pri 
mul ministru al Canadei, a în
treprins în S.U.A. un voiaj de 
scurtă durată la invitația ce i-a 
fost adresată de Universitatea 
din Philadelphia. In aceste îm
prejurări, contactul 
ședințele Johnson era 
mai degrabă împlinirii 
protocolar decît unei 
țări atente, profunde, 
telor de vedere în problemele 
de actualitate.

Cele două ore de discuții s-au 
încheiat printr-o conferință de 
presă. Johnson a prezentat o 
declarație scurtă în care a men
ționat abordarea unor „pro 
bleme de interes comun' 
Pearson s-a referit la o sferă 
mai largă de probleme, afir- 
mind că a discutat cu președin
tele S.U.A. situația mondială 
care „nu este atit de satisfăcă
toare pe cit ar trebui să fie' 
Premierul canadian a subliniat 
„înțelegerea" pe care guvernul 
său o arată poziției S.U.A. în 
problema vietnameză („țin să 
spun că guvernul nostru s-a 
străduit să înțeleagă poziția 
americană din Vietnam și do
rim să ajutăm efortul american 
în această parte a lumii...").

Observatorii au reținut însă 
că Ia Philadelphia, cu puține 
ceasuri înainte, Pearson se 
pronunțase pentru întreruperea 
bombardamentelor americane în 
nordul Vietnamului, deoarece 
o asemenea întrerupere „at 
putea înlesni folosirea unor re
surse diplomatice care nu pot 
fi puse în practică cu ușurin
ță în actualele circumstanțe". 
Distanța dintre atitudinea cana
diană și cea americană poate 
fi apreciată și după declarația 
ministrului de externe canadian 
Paul Martin care a apreciat că 
inițiativa celor 17 țări neanga
jate conține „numeroase ele
mente pe care Canada le poate 
sprijini". Ministrul a adăugat 
că „orice inițiativă constructi
vă, luată în vederea reducerii 
în primul rind a tensiunii, și 
pentru a se ajunge la o solu
ție echitabilă și trainică, me
rită aprobarea și încurajarea".

Corespondentul lui „FRANCE 
PRESSE" la Camp David re
marca faptul că președintele 
Johnson „s-a arătat foarte re
zervat" la conferința de presă. 
Johnson a luat cuvîntul încă 
o dată după expozeul lui Pear
son și a precizat că „problema 
vietnameză nu a constituit mo
tivul acestei vizite".

„Pentru voi, ziariștii, nu exis
tă nimic deosebit pe care să-l 
puteți exploata, amplifica sau 
dramatiza" — a replicat pre
ședintele Ia întrebările insis
tente ale ziariștilor. „Johnson, 
contrar obiceiului său, s-a ară
tat puțin înclinat să răspundă 
întrebărilor care i-au fost puse" 
— notează trimisul lui 
„FRANCE PRESSE". L-au indis
pus poate cele două ore petre
cute în compania Iui Lestei 
Pearson ?

Ciocniri la Cleveland
cu pre
destinat 
unui act 
confrun- 
a pune-

• Comitetul <.r: mal al Fe
derației SindicateJcr dm î.atrexza 
Coree a dat puooctă _i o deco
rație în care arată că ciasa sms- 
citoare din R. P. D Coreeană 
este gata să vini in ajutorul po
porului sud-srietnamez in lupta 
comună împotriva ajțreszuzzi 
perialiste americane. In declarare 
se cere ca S.U_A să pună capăt 
războiului de agresiune dm Viet
nam și să-și retrază toate forțeie 
din această reghxne-

• Un grop de membri labu
riști ai Parlanentvlui bntanc cu 
adoptat o rezoluție în oare con
damnă poziția guvernului de 
sprijinire a politici S.L’-A H 
Vietnam. Rezoluția cere guver
nului să sprijine propunerea de 
încetare a războiului dm Vietnam.

Duminică seara a acut loc la 
Londra o manifestație de protest 
împotriva intervenției SX'-A H 
Vietnam. Poliția a intervenit, »• 
rostind 17 persoane.

E. O.

Localizarea acestoi 
ciocniri la universită
țile din Cleveland și 
in alte mari centre 
de incățămint supe
rior dtn statele nor
dice din S.VA. este 
bizară dacă se ține 
seama că instituțiile 
respective sînt „in
tegrate", adică ală
turi de studenții albi, 
acolo învață și o mi
noritate de studenți 
negri. La Universita
tea din Cleveland — 
Collinwood High 
School — printre cei 
3300 de studenți, se 
numără vreo 600 de 
negri. „Violențele — 
scrie revista mențio
nată — au început 
când studenții negri 
au găsit intrarea blo
cată de vreo 700 de 
studenți albi". Au ur
mat încăierări, inter
venția poliției și a- 
restări de... negri.

Scena s-a repe
tat tn nord, ca și în

sud. Poliția a ridicat 
studenți de culoare, 
pur și simplu la în- 
timplare, chiar și 
mai pentru cina 
s-au adunat 
grupuri la colț 
stradă. Totodată, 
rinții unor studenți 
negri au fost bătuți 
pentru că au îndrăz
nit să se ducă la o 
adunare a lui Col
linwood Neighbor
hood Association, ai 
cărei membri sînt, în 
general, rude ale 
studenților albi. Ten
siunea în orașul Cle
veland a sporit în
tr-o asemenea măsu
ră, incit autoritățile 
au fost nevoite să 

temporal 
La redes-

sălile de

nu
că 
în 
de 

pă-

suspende
cursurile, 
chidere, 
cursuri au fost puse 
sub o pază poliție
nească seceră.

Z. FLOREA

LA WASHINGTONWILSON VA SOSI

ÎJP’fî' Iflț

TURCIA. In centrul orașului

Ankara

LONDRA 5 (Agerpres). — La 
Londra s-a anunțat că primul 
ministru britanic, Harold Wilson, 
intenționează să plece la 13 a- 
prilie la New York și Washing
ton unde va avea întrevederi cu 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și cu președintele 
S.U.A, Lyndon Johnson.

Agențiile de presă informează

că nu au fost dezvăluite pro
blemele care vor fi abordate de 
premierul britanic în timpul în
trevederilor de la New York și 
Washington. Se crede, însă, că el 
va discuta 
legate de 
actuală și _ 
Vietnam.

o serie de chestiuni 
situația internațională 
în special criza din

însemnări

Petrolul 
angolez 
■ ngola, teritoriu cu

noscut prin resur
sele sale petrolife
re, atrage din ce 
în ce mai mult pri
virile rasiștilor de 
la Pretoria.

Nu demult, ziarul „CAPE 
ARGUS" din Capetown, a a- 
nunțat că societatea petrolieră 
sud-africană „Federale Mein- 
baw“, duce tratative cu autori
tățile portugheze pentru a ob
ține concesionarea terenurilor 
petrolifere situate în partea de 
sud a Angolei. Tratativele s-au 
încheiat recent, printr-un acord 
care stabilește drepturile com
paniei sud-africane în această 
regiune. Fără îndoială că în 
spatele acestui aranjament se 
află serioase interese politice.

După cum se știe, rasiștii din 
Republica Sud-Africană și co
lonialiștii portughezi își în
tind unul altuia mîna pentru a 
lupta în comun împotriva miș
cării de eliberare africane, co
laborarea lor militară împle- 
tindu-se cu cea economică. In 
sprijinul reciproc pe care și-l 
acordă cele două regimuri tre
buie căutată și explicația re
centului acord de exploatare 
în comun a resurselor petrolie
re ale Angolei.

Autoritățile sud-africane au 
urmărit ca în acest fel să se 
pună Ia adăpost în fața ame
nințării ca numeroase țări 
producătoare de petrol să-și 
sisteze livrările în semn de 
protest față de inumana poli
tică de apartheid practicată 
în R.S-A. Iar oficialitățile por
tugheze au avut ocazia să-și a- 
rate recunoștința pentru livră
rile de arme din R.S.A., care 
au asigurat în ultimii trei ani 
mai bine de jumătate din ar
mele și munițiile folosite în 
Angola.

Numai că și unii și alții au 
scăpat din vedere un singur 
fapt: acela că adevăratul stă- 
pin al bogățiilor Angolei este 
poporul acestei țări, care luptă 
cu arma în mînă pentru a-și 
cîștiga independența și care, 
în cele din urmă, va dispune și 
de petrolul țării sale.

V. URSU

Vizita delegației de partid și de stat 

a R. P. Romine in R. P. Ungară
BUDAPESTA 5. — Cores

pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite :

Delegația de partid și de 
stat a R.P. Romîne, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
care a participat la festivități
le ce au avut loc cu ocazia 
celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Ungariei, a vizitat 
în cursul zilei de luni expo
ziția „Douăzeci de ani de de
mocrație populară", amenaja
tă în sălile Muzeului Națio
nal din Budapesta.

Delegația a fost însoțită de 
tovarășul Jeno Fock, membru

al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Tărănesc Ungar.

★
Tovarășul Jeno Fock a ofe

rit luni seara o cină la resta
urantul Gelert, în cinstea de
legației de partid și de stat 
a R.P. Romîne, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș.

PE SCURT
Aspect din timpul desfășurării 
unei ore de curs la o școală 

profesională din Dahomey

0 delegație de partid și guvernamentală 
sovietică a sosit la Varșovia

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 
La invitația C.C. al P.M.U.P. și 
a guvernului Poloniei, la 5 a- 
prilie a sosit Ia Varșovia într-o 
vizită oficială de prietenie de
legația de partid și guverna
mentală sovietică, condusă de 
Leonid Brejnev, prim-secretar 
al C C. al P.C.U.S. Din delega
ție face parte și Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. In 
timpul vizitei, va avea loc 
semnarea tratatului de priete

nie, colaborare și asistență mu
tuală între cele două țări.

La gara Gdansk, delegația a 
fost întîmpinată de Wladyslaw 
Gomulka, Josef Cyrankiewicz 
și de alți conducători de partid 
și de stat ai R.P. Polone. La 
mitingul care a avut loc în 
piața din fața gării, au luat cu
vîntul Wladyslaw Gomulka și 
Leonid Brejnev.

După-amiază, au început tra
tativele între delegațiile de 
partid și guvernamentale ale 
celor două țări.

Piața comună

Divergențe in stabilirea 
politicii economice

întrevederile avute săptă- 
mîna trecută la Washington de 
Jean Rey, membru al Comisiei 
Pieței comune, cu O. Freeman, 
ministrul american al agricul
turii, Connor, ministrul co
merțului, George Ball, sub-se- 
cretar de stat pentru politică 
externă, și cu alte personali
tăți americane pe marginea 
negocierilor din cadrul Rundei 
Kennedy, sînt comentate pe 
larg de presa occidentală. Se 
subliniază că Rey a cerut cu 
insistență să se caute soluții 
de compromis în vederea unui 
acord asupra problemelor a- 
grare în cadrul acestor nego
cieri.

Referindu-se la negocierile 
tarifare asupra produselor in
dustriale, reprezentantul Pieței 
comune a declarat că, după 
părerea sa, acestea ar mai pu
tea face obiectul unor impor
tante dezbateri încă o perioadă 
de aproximativ 6 luni.

Jean Rey a arătat că pre
lungirea discuțiilor de la Ge
neva se datoresc unor diver
gențe care se manifestă între 
țările membre ale Pieței co

mune. In această direcție, el a 
amintit că Italia și Franța au 
dat dovadă de reticențe cu pri
lejul negocierilor de la Geneva 
și că Germania occidentală a 
constituit principalul obstacol 
în timpul discuțiilor asupra 
politicii agrare comune. De a- 
semenea, Rey a amintit că 
Belgia se opune proiectului 
unei politici comune a trans
porturilor în timp ce Italia 
a slăbit intensitatea discuții
lor privind sectorul financiar.

„Cele două principale pro
bleme, care se află în prezent 
în fața Pieței comune, se re
feră, după cum a spus Jean 
Rey, la definitivarea politicii 
agrare a Pieței comune și la 
punerea la punct a unei „uni
uni politice" între cei „șase". 
La cei doi poli ai discuțiilor 
referitoare la problema uni
unii politice, a conchis Rey, 
sînt olandezii, care se pro
nunță pentru uniune — și 
francezii care se arată puțin 
entuziasmați față de acest pro
iect".
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ATENA. — Vicepreședintele 
Institutului romîn pentru rela
ții culturale cu străinătatea, 
Octav Livezeanu, care se află
la Atena la invitația Ligii de 
prietenie greco-romîne, însoțit 
de ambasadorul R.P. Romîne la 
Atena, dr. Mircea Bălănescu, 
au făcut o vizită ministrului a- 
facerilor externe al Greciei, 
Stavros Costopoulos. A avut 
loc o convorbire, în cursul că
reia s-au discutat probleme le
gate de posibilitățile organiză
rii unor acțiuni culturale pe 
linia dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări.

Acad. Gh. Mihoc, rector al 
Universității din București, și 
Octav Livezeanu, au făcut o vi
zită secretarului general al 
ministrului educației din Gre
cia, I. Papanutzos. S-au discu
tat probleme privind dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
țări pe plan științific și cultu
ral.

NEW YORK. — Luni au în
ceput lucrările Comitetului pen
tru comerț și dezvoltare, or
gan permanent al Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare. Reprezentantul permanent 
al Pakistanului la O.N.U., Amjad 
Aii. a fost ales în unanimitate 
președinte al comitetului. La lu
crările sesiunii, care vor dura trei 
săptămîni, participă reprezentanții 
tuturor celor 55 de țări alese ca 
membre ale comitetului în pri
măvara anului trecut, cu excep
ția Indoneziei.

WASHINGTON — Agenția 
Associated Press informează că 
președintele Johnson a aprobat 
componența Comitetului spe
cial, compus din 12 specialiști, 
însărcinat cu studierea posibili
tăților de extindere a comerțului 
S.U.A. cu țările din Europa răsă
riteană. In fruntea comitetului se 
află Irwin Miller, a cărui numire 
fusese anunțată anterior.

OMAN. — Patrioții omanezi 
continuă atacurile împotriva ba
zelor și punctelor militare brita
nice întărite din Oman. în loca
litatea Azky, anunță agenția 
M.E.N., partizanii au făcut să 
explodeze o bombă în apropierea 
întăririlor militare, provocîndu-le 
serioase pierderi. Încercînd să se 
răzbune, autoritățile au operat 
arestări în rîndul cetățenilor paș
nici din localitate. Ele au luat, de 
asemenea, măsuri de securitate și 
de pază deosebit de severe atît 
la punctele militare cît și în toate 
cartierele localității Azky.

S.UA

