
Mii de tineri 
pe șantierele muncii 

:>■

patriotice Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

4 PAGINI — 25 BANIAnul XXI, Seria II. Nr. 4948

Cronica de conipunie
Se așteaptă doar

Marți 13 aprilie 1965

rav cxz:

Specialiști de la Uzinele „23 August" despre

semnalul termometrului

repede fi bora fi
prăsi r.cte

Ca și pînă acum, în aceste zile de primăvară, din 
regiuni, corespondenții noștri ne informează despre 
participarea entuziastă a zeci si zeci de mii de ti
neri la activitățile de muncă patriotică. Obiectivele 
principale: PLANTAREA POMILOR. REDAREA DE 
NOI TERENURI AGRICULTURII, COLECTAREA ME
TALELOR VECHI, ÎNFRUMUSEȚAREA ORAȘELOR Șl 
SATELOR PATRIEI.

In București3
Vremea, puțin zgribulită, 

s-a arătat sau a vrut să se 
arate oarecum neprielnică ac- 
țiunilor în aer liber: batea 
un vînt rece, surprinzi: ;• 
pentru luna lui april, dar en
tuziasmul și hotărirea tineri- 
lor de a face ca primăvara — 
1965 să găsească Bucureștiul 
cu podoabe noi de frumusețe 
față de alți ani. n-au putut 
fi împiedicate. Duminică, 11 
aprilie, Capitala a numărat 15 
șantiere importante ale mun
cii patriotice, pe care au lu
crat peste 5 000 de tineri.

Enumerînd șantier cu șan
tier, imaginea care rezultă 
este aceea a unui cerc al hăr
niciei. începînd cu cartierele 
Pajura și Podul Constanța 
(unde s-a lucrat la amenaja
rea de șosele și spații verzi’, 
cercul a inclus șantierul de la 
„Leu“ (unde 350 de tineri au 
scos piatră dintr-un fost te- 
rasament), șantierele „Dru
mul Taberei", „Cocioc", „Vi- 
tan“, „IOR“, „Balta Albă . 
Policlinica „Vergului", Groapa 
„Pantelimon" ajungîndu-se cu 
această „salbă" de viitoare fru
museți la Pădurea Mogoșoaia.

peste 3 CCC- ce băte'„ 
a căror prezență. în
de veseLa specifică 
a avnt ca rezultat >-

Șantierul cel maț mare al 
zilei a fost fără întinsa Ii. cel 
din Drumul Taberei, care a 
adunat 
și fete.
soțită 
vîrstei.
menajarea de spații verzi de-a 
lungul a kUometri de noi bu
levarde. abia deschise de con
structori în acest colț al 
Bucureștiului. Imaginea blocu
rilor noi. care amintesc sta
țiunea Mamaia, se potrivea 
cum nu se poate mai bine cu 
ritmul de lucru al tinerilor, 
cu grija lor pentru ca in fie
care colțișor iiiyr să crească 
iarba și florile. Erau tineri de 
la Uzinele de mașini eiectzice. 
de la Fabrica de tricotaje și 
confecții București, de la Fa
brica de ascensoare, de la 
Ministerul învățămir.tuiui. de 
la F.R.BF etc. Unii săpau, 
alții transportau materia țe. 
alții ajutau la curățatul spa
țiilor dintre clădiri.

Asemenea tablouri au pu
tut fi intRmte pe toate cele 
15 șantiere, in majoritate 
viitoare parcuri, locuri pe care 
vor crește florile.

E. FLORE'CU

In regiunea Cluj
în ultimul timp, in raionul 

Aiud au loc tot mai numeroase 
acțiuni de muncă patriotică 
pentru 
telor 
U.T.M. 
lectat pînă acum peste 40 tone 
de fier vechi și s-au plantat 
5 hectare cu pomi fructiferi. 
Organizațiile U.T.M. de la Vă- 
lișoara, Livezile, Fărău au 
transportat și împrăștiat prun- 
diș pe 15 kilometri de șosea.

în ultima săptămină, timpul 
fiind favorabil, sub îndruma
rea specialiștilor de la ocoa
lele silvice, a început acțiunea 
de împăduriri. Pînă acum, la 
Ocna Mureș, Gîrbova și Aiud 
s-au împădurit mai bine de 3 
hectare. Multe organizații

realizarea angajamen- 
pe care organizațiile 
și le-au luat. S-au co-

U.TAL au săpa: rânduri și au 
plantat mii de trandafiri in 
8 parcuri. în orașul Ocna Mu
reș, te impresionează vara și 
toamna covoarele nesfîrșite de 
Hori și spații verzi care te in
ti mpină de-a lungul străzii 
principale, precum și in parcul 
orașului. Aici a devenit o tra
diție ca tinerii din oraș să 
efectueze majoritatea lucrări
lor de amenajare și întreținere 
a rondurilor și spațiilor verzi 
pe tot parcursul anului. Tine
rii de la Uzinele de produse 
sodice de la Salină etc., lu
crează acum la un complex

I. RUS

(Continuare în pag. a Il-a)

ȘCOALA SUPERIOARA
Șl PRODUCȚIA

Inq. PAVEL MIHAILESCU
director tthaic al Uvseio* .23 August"

Ing. IONEL BIRSU
sectorul proiectări

în sectorul nostru, n-avem de-a face ăs-ect cu p-oasper 
absolrenți ai institutelor politehnice. Zi nr. la n» abea dupe 
2—3 ani de activitate in secțiile uzine:. Dar r.-.-m shzzAlegeri pentru locurile vacante in Marea AdunareNațională și Sfatul popular al regiunii București

Consiliul de Stat a stabilit 
prin decret data de 23 mai 
1965 pentru alegerea unor de- 
putați în Marea Adunare Na
țională în locurile devenite 
vacante din cricumscripțiile 
electorale nr. 1 Grivița Roșie 
(Orașul București) și nr. 22 
Răcari (regiunea București).

De asemenea, Consiliul de 
Stat a stabilit aceeași dată 
pentru alegerea unui deputat 
în Sfatul popular al regiunii 
București, în locul devenit 
vacant din 
electorală nr.

TELEGRAM

Amurg pe Dunăre (intrare in 
portul Galați)

Foto : AGERPRES

circumscripția
4.

A
COMITETULUI CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ 
CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE
PEKIN

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și 

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă ex
primă sincere condoleanțe în legătură cu pierderea grea su
ferită prin încetarea din viață a tovarășului Go Sin-și, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, 
vechi militant al Partidului Comunist Chinez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N 

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

szrcz-te problemele cere-i pricesc. Socotesc că haerii ingi
neri ea o bună pregătire teoretică, dar n-au o formație com
plexă. Se simte acut lipsa cunoștințelor practice, a căror 
însușire temeinică durează, după absolvirea facultății, 2— 
3 e-.i. Carf-etnt cauzele? După părerea mea, perioada de 
practică pe care o face studentul vara, la sfârșitul unui an 
de scoală, este insuficientă.

A- trebui pășită o modalitate de a mijloci studenților de
plasări mei dese în urine, pentru a-i familiariza cu mași
nile. cu procesele tehnologice, cu întregul proces de creație 
F execuție ce se desfășoară aici. S-ar putea eventual ține 
c~.ar anumite cursuri la locul de producție, s-ar putea rea- 
lixa o zi de pract:ci pe săptămină. Mi se pare interesant de 
studiez o asemenea posibilitate și aș propune politehnicii 
bncureștene experimentarea unor asemenea procedee. Dar 
c-.scr dacă s-ar mări in acest mod timpul în care studenții 
rta ia contact direct cu producția, problema n-ar fi încă 
•ezc-iccdă. Mi se pare că trebuie realizată o legătură mai or- 
gcucă a î-.zățcTr.intuIui cu practica. In acest sens, cred că 
se cere o mai mare legătură a cadrelor didactice, a catedrelor 
de specialitate cu multiplele aspecte pe care le ridică zi de 
r. nața uzinelor. Intr-o uzină mare și modernă ca a noas- 
trâ. de pildă, cadrele didactice ar găsi nenumărate aspecte 
•ute-esante, care să le ajute să-și îmbogățească cursurile, să 
le lege mai direct de realitățile practice. Apoi, nu mi se pare 
S-esc ca asistenții să fie recrutați din rîndurile absolvenți- 
’■trr, fără a avea un stagiu de cițiva ani în producție. Doar 
ei rin: cei mai aproape de studenți, ei îi întovărășesc vara 
■a practică. Ce fel de îndrumători de practică pot fi oamenii 
cura n-au avut contact direct cu producția? Și, in sfirșit, 
cred că ar trebui atrași mai mulți specialiști din producție 
1". activitatea didactică. Contactul viu și permanent al aces- 
:=ra cu producția ar contribui la o mai bună pregătire prac
tică a ctitorilor ingineri.
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de 10—12 grade ia soL Tunpui 
optim pervru smănat, la noi este 
3 doua decadă a hmH epribe. 
Vremea rece din ultimele zile ne 
creează anumite dificultăți. Fi
rește, am luai măsuri pentru ca in 
clipa cind putem începe semă
natul. să pornim cu toate forțele 
pentru scurtarea perioadei de 
lucru. Astfel, mecanizatorii au re
glat și rodat toate semănătorile 
2 SPC 2 și au făcut cu ele probe 
in ci mp. De asemenea, tractoriștii 
vor lucra în două schimburi — 
noaptea la pregătirea terenului și 
ziua la semănat. Am suplimentat 
numărul de atelaje pentru trans
portul seminței și al hranei calde 
la fiecare loc de munca al mecani
zatorilor. Cu forțele de care dis
punem, putem reduce timpul de 
lucru cu citeva zile, ceea ce va 
duce la încodrarea semănatului 
în epoca optimă. Avem încredere 
în tinerii mecanizatori și în cei 
recomandați organizația

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului’ 
pentru regiunea Oltenia

■

..

Inq. GAVRIL TORNIOȘ
director adjunct al sectorului producție

* cu

ii de ferestre bucu- 
reștene cărora in 
mod obișnuit ,g>ra 
stingerii" le-o anun
ța semnalul final 
al emisiunii „Noap
te bună, copii!“ au

rămas vineri și simbătă seara 
încă multă vreme luminate. In 
spatele lor — în camerele unde 
rafturile bibliotecilor găzduiesc 
deopotrivă peripețiile lui Nică 
a Petrei și aventurile grave ale 
unei molecule de oxigen din 
manualul de chimie, iar pe mese, 
compasul auster și solemnul a- 
tlas stau în vecinătatea mingei de 
celuloid și a nasturilor purttnd 
nume celebre de fotbaliști — a 
domnit pînă tîrziu o activitate 
febrilă. „Mămica, fierul de căl-

Lem-ra pregcnni economice a unui ctitor inginer estetncă 
deficitară. In facultate na se pune suficient accent pe fnsu- 
nrea cunoțv.nțeloT privind o~gar.:zarea producției, de plani
ficare și conmbil^cte. Ele sint de regulă tratate ca niște 
enexe r- — n-aș vrea să-: supăr pe studenți — dar din in- 
- r-raetnie pe care le am, n-am auzi: ca vreun student să ** 
praooceze examenele la aceste discipline. Este și ece&na o 
dovadă e ezriger.ței xâzate cu care sint tratate disciplinele 
eeomo-ilice. Rmlmtul: edetă intrat in prodacpe. proaspinu 
«bsoiacnr se loreșu de nenumărate greutăți legate de :nn- 
•eienta sc pregătire îs această direcție.

(Conmcucra tn peg. a II-al

Aspect de la întrecerea artiști că a școlilor din Capitală 
Foto : GR. PREPELIȚĂ

cat te rog! Am descoprnt o 
aiti pe bluză „Tărcule, os- 
cultă-mă. Mi se pare ci cm ui
tat ult:ma strofă!*. —Ah, nastu
rele ăsta nesuferit! Să-l mai în
tăresc un pic, că altfel se rupe 
chiar pe scenă..."

Și-apoi somnuL.. Cit de greu 
a cenți somnul după ce totul a 
fost gata, după ce, în sfirșit, 
bluza arăta imaculată, ca scoasă 
din vitrina „Romartei Copiilor", 
după ce pînă și bunicul, au
zind-o de atitea ori repetată, în- 
cățase poezia, după ce refrenul 
cintecului tineresc făcuse încon
jurul apartamentului, al clădirii, 
iar acum ținea tovărășie lui 
„nenea milițianul" din post... Un 
somn plin de neliniște și de emo
ție... „Dacă n-o să sune ceasul 
la șapte ?“. „Dacă o să mă în-

cure tocmai la figura aceea grea 
din dans ?"

Ei bine, zilele de simbătă fi 
duminică au meritat cu priso- 
• iță asemenea febrile pregătiri, 
■■liniști, emoții. Pentru elevii 
! colilor generale de 8 ani, ai șco- 
.lor medii, profesionale și teh

nice, aceste zile au reprezentat 
data mult așteptată, a „fazei ra
ionale" a tradiționalului lor Con
curs Cultural-Artistic. Simbătă 
fi duminică deci, au fost zile 
ale cântecului, poeziei, dansului. 
In spațioasele fi elegantele săli 
ale caselor tineretului, in sălile 
de festivități ale unor școli medii, 
pe scenele mai multor cluburi, 
mii de tineri fi foarte tineri ar
tiști amatori bucureșteni s-au în
trecut într-o demonstrație care 
anunță de pe acum „finala" ca o

mare manifestare artistică, capa
bilă să evidențieze efortul necon
tenit al școlilor noastre de a face 
ca frumusețea artei să devină 
inseparabilă frumuseței vieții pe 
care o trăiește tînăra generație.

Cintece slăvind măreția patriei 
și numele partidului, omagiind 
lupta constructorilor socialismu
lui, poezii inspirate din idea
lurile înălțătoare ale tinerilor de 
la noi, dansuri folclorice etalînd 
imensa bogăție a costumelor noa
stre populare, scenete și mate
riale de brigadă luminînd bilan
țuri insuflețitoare ale realizărilor 
din școli — toate acestea la un 
loc au sintetizat, în spectacole 
de o rară exuberanță, rezultatele 
unei munci pe care școala noas
tră o desfășoară cu o nemăsu
rată dragoste și pasiune.

Ne rezervăm acel „Bravo!" 
scris cu literă mare pentru „faza 
finală", dar ne e greu să nu-l 
adresăm și azi citorva formații 
care s-au distins. Am aplaudat 
astfel evoluțiile corurilor, școli
lor medii nr. 22, 122 și al Școlii 
profesionale de pe lingă Uzinele 
„Autobuzul", toate foarte bine 
pregătite fi aducind pe scenă 
formații alcătuite din 300—400 
de elevi. Cuvinte de luadă, me
rită brigăzile artistice ale școlilor 
de 8 ani nr. 53, 89, 147.

Duminica viitoare are loc așa 
numita „fază pe Capitală" a 
Concursului Cultural-Artistic al 
elevilor.

Deci: alte pregătiri, alte ne
liniști, alte emoții...

Succes, prieteni! Mult succes !
OCTAV PANCU-IAȘI



VĂITĂMlSA
j CĂRȚII TEHNICE i
■ artea tehnică a devenit în ultimii

i ani o armă de prim ordin a sute de 
I mii de muncitori, tehnicieni, ingi

neri, în bătălia pentru continua îm- 
j bunătățire a producției, pentru cre

șterea permanentă a productivității 
muncii, pentru însușirea celor mai 

noi cuceriri ale științei și tehnicii.
' ! an, numărul cărților tehnice, din cele 

mai diverse compartimente ale cercetării contem- 
este în continuă creștere.
! sînt pe delin edificatoare din acest 

punct de vedere : Dacă în perioada 1900—1944 
au apărut în total în țara noastră 1980 titluri de 

.. ' ’ io medie anuală
de numai 22 titluri cu 370 de coli), în ultimii 15 

Editura tehnică a publicat 3 700 titluri, în 
I un volum de 75 000 coli editoriale, în- 

tr-un tiraj de 19 milioane exemplare (adică o 
medie anuală de 240 de titluri cu 5 000 coli difu
zate în 1,2 milioane exemplare anual).

Bibliotecile tehnice ale întreprinderilor, biblio
tecile școlilor de toate gradele, bibliotecile publice 
pun la dispoziția muncitorilor și tehnicienilor mii 
de volume, tratînd diverse probleme, de la cele

I w
Inoi cucei

An de

Iporane, e
Cifrele 

punnJ* rlo

Iau apărut în total în țara noastră 
cărți, însumînd 16 200 coli (adică {Jz-, OO 4-44-1,,z>,, 0^70 ~„1

(ani, Ec 
sumînd

I
I
I
I

privând industria extractivă sau industria siderur- I 
gică la cele privind problemele industriei mate- ■ 
rialelor de construcții sau industria alimentară. 1

Au văzut lumina tiparului în anii din urmă “ 
originale lucrări de sinteză pe teme tehnice, cu- B 
noscutele manuale inginerești, impunătorul Lexi-1 
con tehnic care au adus o contribuție substan- ■

1
I
I

ra și Reșița, minerii din Valea Jiu- I 
de la Uzinele „Electroputere" din I -.. ... ....... (

I

țială la popularizarea valorilor tehnicii contem
porane.

In întreaga țară se desfășoară în aceste zile, 
tradiționala „Săptămînă a cărții tehnice", minu
nat prilej de trecere în revistă a celor mai noi 
lucrări editoriale, de popularizare, de răspîndire 
în masă a noilor publicații pe teme tehnice.

In această perioadă au loc întîlniri ale autori
lor și redactorilor cărții tehnice cu metalurgiștii 
de la Hunedoara și Reșița, minerii din Valea Jiu
lui, muncitorii <’ ' '
Craiova, de la uzinele din București, Brașov, Plo
iești, Săvinești.

Paralel cu marea expoziție a cărții tehnice, des
chisă ieri la Biblioteca centrală universitară, au 
mai fost organizate în aceste zile, în multe uzine 
din țară, standuri și expoziții cuprinzînd cele 
mai noi lucrări

Traulerul „Constanța" 
s-a înapoiat din cursă Sâ înceteze

In cartea ing. C. Moldovan, M. 
Epure, N. D. Cîrțu sînt explicate 
circuitele electronice de bază uti
lizate în comanda mașinilor-unel- 
te : amplificatoare, redresoare, 
circuite de măsură, relee electroni
ce, circuite logice, circuite utiliza
te in telemecanică etc. Este pre
zentată schema-bloc a comenzii 
electronice a mașinilor-unelte, ex- 
plicîndu-se și elementele ei com
ponente. Sînt descrise, de aseme
nea, schemele echipamentelor
leetronice pentru comanda mașini
lor-unelte : strunguri, freze, rabo- 
teze, mașini de rectificat, de gău
rit, de alezat, de filetat, de pre
lucrat prin electroeroziune ș.a.

e-

Urbanismul
„Urbanismul' de R. Laurian, 

tratează probleme legate de apari
ția, formarea și dezvoltarea ora 
șelor, analizînd In mod deosebit 
structura și modul de organizare 
și funcționare a orașelor. Organi
zarea și construirea teritoriului o- 
roșului, după zone cu funcțiune 
distinctă, precum și organizarea și 
tratarea cadrului în care se des
fășoară circulația de diferite tipuri, 
sini analizate din punct de vedere 
iuncfional. igienic, constructiv, e- 
conomic. și estetic. Aceste pro
bleme, prezentate în intercbndilio- 
narea lor, se bazează pe fructuoa
sa experiență din tara noastră și 
pe cele mai valoroase cercetări și 
realizări din străinătate.

I
Normarea muncii |

pe teme tehnice.
Oră de studiu la pian. (Un aspect de la Facultatea de mu

zică de la Institutul pedagogic de 3 ani din Timișoara)

12 aprilie 1965, ora 20. în portul 
Galați ancorează venind din cursa 
de pescuit oceanic nava trauler 
„Constanța". Peste 300 de soții, 
copii, rude, prieteni, cunoscuți au 
venit aci în întîmpinarea celor 
dragi încă cu mult înainte de sosi
rea navei. Revederea a fost emo
ționantă. Plecat la data de 29 oct. 
1964 din portul Constanța, vasul 
cu același nume a navigat mai bine 
de 160 de zile din care 104 fără 
a acosta în nici un port, par- 
curgînd în total mai mult de 20 009 
de mile marine. Programul de 
pescuit s-a desfășurat în apele de 
nord ale Oceanului Atlantic, în 
zona insulelor Faier-Oer și în 
Atlanticul de Mijloc în jurul insu
lelor Canare, «la 40 mile de Coasta 
de Vest a Africii.

Acum oamenii aceștia curajoși 
aduc patriei rodul muncii lor smuls 
naturii din nesfîrșita bogăție a 
oceanului. Din peste 1940 tone de 
pește pescuit au rezultat la o pri
mă fabricație 880 tone pește conge
lat, peste 200 tone făină și ulei de 
pește, preparate cu ajutorul insta
lațiilor de pe vas.

T. OANCEA

acțiunile agresive ale
S. U. A. în VietnamI

Mitingul din Capitală

Oamenii de știință din Ca
pitală, alături de întreaga 
opinie publică din țara noas
tră, și-au manifestat protestul 
lor împotriva acțiunilor agre
sive ale S.U.A. în Vietnam, 
în cadrul unei ședințe a Co
mitetului de conducere al 
Asociației omenilor de Știin
ță din R. P. Romînă, care a 
avut loc în sala Lectoratului 
central luni la amiază, au luai 
cuvîntul acad. N. Teodorescu. 
vicepreședintele Asociației, a 
cademicienii Iorgu Iordan, 
I. S. Gheorghiu, Remus Rădu- 
leț, Miron Nicolescu, precum 
și Corneliu Penescu, Radu 
Voinea, Alexandru Balaban 
membri' corespondenți ai A- 
cademiei R. P. Romîne. Vor
bitorii și-au exprimat solidari
tatea cu lupta dreaptă o po
porului vietnamez și profunda 
indignare față de actele de răz-

boi ale S.U.A. îndreptate îm
potriva R. D. Vietnam. Ei au 
subliniat că utilizarea napal- 
mului și a gazelor toxice îm
potriva populației sud-vietna- 
meze este condamnată de oa
menii cinstiți din toată lumea. 
Dînd glas protestului oame
nilor de știință din țara noas
tră, vorbitorii au cerut res
pectarea cu strictețe a acor
durilor de la Geneva din 1954.

în încheiere a fost aprobată 
o scrisoare adresată Asociației 
Oamenilor de Știință din R. D. 
Vietnam în care se exprimă 
solidaritatea cu poporul viet
namez, este condamnată agre
siunea S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam și se cere retrap*'"ea 
trupelor americane pentru a 
astfel poporul sud-vietnamez 
să fie lăsat să-și hotărască sin
gur soarta.

*

in construcții
,,Evolufia normării muncii în I 

construcții, în R.P.R.", „Caracterul ■ 
și importanta normării muncii', ■ 
„Condițiile de calitate și formele I 
de exprimare a normelor de mun- I 
că", „Etapele elaborării normati
velor de muncă", „Normele gru
pate în construcții", „Organizarea 
activității de normare a muncii în 
construcții" — iată cîteva din 
pitoiele unei ample lucrări ( 
normarea muncii în construcții, re
cent apărută în Editura Tehnică.

De-a lungul a aproape 300 de 
pagini, inginerii C. Hidoș, St, 
Gheorghiță, I. Belfert, M. Flores- 
cu, tratează pe larg diverse pro
bleme legate de elaborarea și apli
carea normativelor și a normelor 
tehnice de muncă la nivelul pro- 
giesului construcțiilor.

I
lin ca- ■ 
despre I 
:tii, re- ■

•I
I

Mai multă atenție 

difuzării presei!

I 
I
I 
I
s
I
I 
I

Semnificațiile unei expoziții

I 
I
I 
I
I

început de aprilie 1965 ; mă a- 
aflu în biblioteca Uzinelor .Inde
pendența"—Sibiu. Un grup de ti
neri strungari își înscriau in fisă 
cartea „Noutăți în strungărie". ri
nul din ei s-a adresat biblioteca
rului : „Participăm la concursul 
„Cine știe, răspunde" și v-am ru
ga să ne spuneți dacă în „Ma
nualul inginerului" găsim...*.

E o imagine întîlnită cu frec
vență cotidiană în toate fabricile 
și uzinele noastre. Cartea tehnică 
a devenit necesitate vitală pentru 
tineri ca și pentru virstnici, pen
tru muncitori ca și pentru tehnici
eni și ingineri. Mi-am amintit de 
această imagine, ieri, cu prilejul 
deschiderii expoziției cărții tehni
ce, în holul aulei Bibliotecii uni
versitare, expoziție ce cuprinde 
1 000 de titluri.

Vtzionînd expoziția cârtii teteî- 
ce, organizată cu prilejul aniversă
rii a 15 ani de la înființarea Editu
rii tehnice, privitorului i se inla'..- 
seazâ complexitatea si varietate? 
tematică a cârtii tehnice editate in 
tara noastră. Expoziția realizează 
un tablou vast al cărții tehnice care 
stă la baza studiului organizat de 
însușire a culturii de către 
citor, tehnician și inginer, 
cum stă manualul la baza 
tăturii elevului in școlile de
tură generală. Din toate domeniile 
— fizico-matematică. instalații pe
trol și gaze, energetică, construc
ții de mașini, arhitectură, metalur
gie. construcții, industrie chimică, 
electrotehnică, transporturi, meta
lurgie, industrie alimentară, indu
strie ușoară, mine, automatica in
stalațiilor etc. — sînt expuse lu-

■un- 

învâ-
CU:-

îse•esE.jce. tătara n 
JrVa î II Fiwia

ro&ix. CbiriM ^itjoâaWr 
iagiaerstsi de x.xâ eâc I; 
— voiwe 4 - ce* fi 4* 
aice. tredese ie diferi» 1 
intrate ea tacrăn o* val 
literatura tehnici nvifiai 
taiorul este atras in ex> 
de vitrina cu cârti pre»-?1 
cursul „Cele mai frusoas 
din 1963 : Dictionaml te 
glot (tradus in peste 30 c< 
Studiu-proîecte-cUdiri. d 
tre Antonescu.

Cultura tehnică pe cai 
sușesc sute de mii de 
si specialiști iși află o confirmare I 
convingătoare in expoziție.

FL. POPA ț

mu. “I

I IUW 0 Tfdacția ziarului 
nostru a sosit o 

MH i scrisoare de (a un 
Mflll 1 grup de tineri din 

raionul Baia Mare 
care sesizau fap
tul că nu primesc 

cu regularitate ziarele ia care 
sînt abonați. Tor Elvira Moza, 
șefa Direcției regionale a di
fuzării presei fi totarășul Pe
tre Ilișiu, șeful difuzării presei 
— raion P.T.TJL Baia Mare, 
cărora ne-am adresat, au con
firmat justețea celor semna
late. citind printre cauze NE- 
EXPEDIEREA DE CĂTRE 
OSEP A NUMĂRV1XI TO
TAL DE ABONAMENTE EXI
STENTE PE REGIUNE.

Tovarășa Roma*. Vestite», 
dirigintă la Oficiul P.T.TJL

La Sibiu, în premieră 
pe tară:

„Regele
Cymbelioe

c*c 
al n

4GE

Baia Mare, ne-a trimis urmă
torul răspuns :

„Abonamentele în primele 
luni ale anului 1965 la ziarele 
centrale, cît și locale, le-ăm 
primit deseori necomplete. Așa, 
de exemplu, în ziua de 27 fe
bruarie 1965. ne-au sosit lipsă 
100 bucăți „Scînteia". Am în
tocmit proces verbal de acea
stă diferență către OSEP 
București, care ne-a răspuns 
că „intr-adevăr au fost expe
diate mai puține ziare și se 
cercetează". Uneori și tovarășii 
de la oficiul regional de carta
re, din neatenție, ne expe
diază greșit sacii cu ziare. Așa 
se face că in ziua de 3 martie 
abonamentele la ziarul „Pen
tru socialism" au sosit cu 250 
bucăți lipsă, fiind expediate 
la Oficiul nr. 4. La data de 9 
fi 10 martie 1965 am primit 
lipsă un sac de ziare centrale, 
aceste ziare fiind aduse numai 
a doua zi. Mulți abonați ne-au 
trimis sesizări, și pe bună drep
tate.

Sin: cazuri cind și la Oficiul 
special de expedierea presei.
ziareSe sirt cariat gresii. ceea 
ce face să semsa abonațu cu

plat uneori, să cumpărăm ziare 
de la vînzarea cu bucata pen
tru â le distribui abonațilOr 
care sesizau neprimirea lor.

Pentru toate aceste neajun
suri am informat Oficiul 
P.T.T.R. raional, Difuzarea 
presei și OSEP, prin procesele 
verbale încheiate în ziua neso- 
sirii publicațiilor respective. 
Totuși, fenomene de acest fel 
se mai repetă".

Din răspunsurile primite re
iese cu limpezime că există 
unele deficiențe in difuzarea 
presei. Ele au mai multe cau
ze. așa cum s-a văzut. Unele se 
datoresc OSEP-ului, altele u- 
nor neglijențe ale serviciilor 
de cartare. Fără îndoială că un 
răspuns ca cel dat de OSEP o- 
ficiului P.T.T.R. Baia Mare 
(„într-adevăr au fost expe
diate mai puține ziare și se 
cercetează") nu este in măsură 
a rezolva problema. Este cazul, 
ca cei răspunzători să fie cu 
seriozitate trași la răspundere, 
pentru ca în viitor ABONA
MENTELE SA AJUNGĂ LA 
TIMP ȘI CU REGULARITATE 
LA ABONAȚI.

M GHTTLUCA

Comitetul Central al Crucii 
Roșii a R. P. Romîne a adresat 
Crucii Roșii din R. D. Viet
nam o telegramă în care se 
arată că, împreună cu între
gul nostru popor, Crucea Ro
șie romînă cere respectarea 
acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam, 
încetarea fără întîrziere a răz
boiului agresiv dus de S.U.A. 
în Vietnamul de sud șl a a- 
tacurilor împotriva Vietnamu
lui de nord.

într-o altă telegramă trimi- 
de președintele C.C. alsă

Crucii Roșii a R. P. Romîne, 
Anton Moisescu, președinte
lui Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii, Samuel Go- 
nard, se adresează un insis
tent apel Crucii Roșii interna
ționale de a acționa cu toată 
fermitatea și prestigiul său 
pentru a se pune capăt de ur
gență actelor de agresiune ale 
forțelor armate americane îm
potriva poporului vietnamez 
și a preîntîmpina extinderea 
unui război cu urmări catas
trofale pentru omenire.

(Agerpres)

Premiera filmului
„Neamul Șoimăreștilor

La cinematograful „Patria" 
din Capitală a avut loc luni 
seara premiera noului film ro- 
mînesc „Neamul Șoimărești
lor". Regia filmului aparține 
lui Mircea Drăgan, scenariul 
este semnat de Alexandru 
Struțeanu și Constantin Mitru 
și are la bază romanul cu ace
lași titlu de Mihail 
nu. Muzica aparține 
dor Grigoriu, iar 
operatorilor George
Aurel Samson. Rolul titular al 
căpitanului Tudor Șoimaru 
este deținut de Mihai Boghiță, 
debutant în cinematografie. 
Din distribuție fac parte de 
asemenea. George Calboreanu, 
Ștefan Ciubotărașu, Colea 
Răutu, Dina Cocea, Ana Ma-

Sadovea- 
lui Theo- 
imaginea 
Cornea și

ria Nicolau, Ion Besoiu, Amza 
Pellea, Ioana Drăgan, Bem. 
Radulescu, Ernest Maftei, 
Constantin Rauțchi, George 
Măruță, Toma Dimitriu, Fory 
Etterle, Oleg Danovschi și 
alții.

Cu acest prilej, artista eme
rită Tanți Cocea a prezentat 
publicului pe principalii reali
zatori ai filmului.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Artiștilor le-au fost Oferite 
flori. Spectacolul s-a bucurat 
de succes.

(Agerpres)

Școala superioară 

și producția
Mulți dintre cei care și-au 

spus părerea la această inte
resantă dezbatere au avut ob
servații critice cu privire la 
pregătirea practică a studenți
lor. Observațiile sînt pe deplin 
întemeiate. De mai bine de 10 
ani răspund din partea uzinei 
de practica de vară a studen
ților. Și eu consider că cele 
3 luni de practică prevăzute 
în programul de școlarizare 
(exceptând practica pentru 
proiectul de diplomă din anul 
V, studenții fac. începînd din 
anul II, o lună pe an practică 
în producție) sînt total insufi
ciente pentru pregătirea unui 
inginer. Această perioadă îi 
este relativ utilă doar pentru 
informare, pentru cunoașterea 
unei uzine. Dar făcînd această 
observație n-am venit încă în 
sprijinul instruirii multilate
rale, teoretice și practice, a 
studenților, pentru că, propu- 
nînd aritmetic mărirea dura
tei de practică am propune 
implicit mărirea duratei de 
școlarizare. Trebuie să găsim 
alte soluții. Una dintre ele mi 
se pare a fi stabilirea unor re
lații mai strînse, și în timpul 
anului școlar, între studenți și 
uzine. S-ar putea încheia chiar 
convenții între facultăți și 
uzine care să prevadă anumite 
demonstrații practice în secții 
și ateliere, ținerea unor 
cursuri în uzină, efectuarea 
unor lucrări practice de către 
studenți în secțiile cu un sin

gur schimb ete. Mai multă 
strădanie din partea conduce
rilor facultăților și a uzinelor 
ar duce cu siguranță la găsi
rea unor noi forme și metode 
de mărire a duratei de instru
ire practică și nu numai a 
duratei, ci și a calității aces
teia.

Ing. VICTOR ILIESCU 
șeful secției mecanică ușoară 

și aparataj

Școala superioară oferă vii
torului inginer posibilitatea în
sușirii unei serioase baze teo
retice, dar nu-i poate finaliza 
profilul de conducător al pro
ducției ; acest lucru îl reali
zează fabrica cu multiplele-i 
posibilități. Stagiul pe care-1 
face, imediat după absolvire, 
în uzină, îi completează și îi 
lărgește orizontul, întregin- 
du-i formația sa de specialist.

Cu totul altfel se petrec lu
crurile cu cei care înainte de 
a deveni studenți au fost 
muncitori. Se încadrează rapid 
în muncă, dovedesc pricepere 
organizatorică, inițiativă. Am 
să dau un exemplu. Din pro
moția de anul trecut au venit 
în secția no-stră șapte tineri 
ingineri. Apreciem că în com
parație cu cîțiva ani în urmă 
ei dovedesc o mai bună pre
gătire profesională, mai multă 
disciplină. Sperăm că în cite- 
va luni să se încadreze pe de
plin în activitatea secției.

URMĂRI DIN
Unuia dintre ei am fost în 
măsură să-i încredințăm de pe 
acum o muncă de conducere. 
Este vorba de ing. Apostol 
Cornel, care răspunde de ate
lierul de mașini de găurit și 
mașini de alezat și strunjit 
orizontale. El însă a muncit 
în uzină ca strungar înainte 
de a deveni student.

De aici se desprinde o con
cluzie : practica în producție 
este indispensabilă în forma
rea viitorului specialist. Nu 
putem absolutiza însă susți- 
nînd că este bine ca înainte 
de a merge la facultate tînărul 
să muncească efectiv în pro
ducție, să facă acest lucru în 
timpul studenției sau după 
absolvirea ei. Dar că trebuie 
studiată posibilitatea îmbună
tățirii actualei forme de in
struire practică a viitorului 
inginer, atît în ceea ce priveș
te latura sa organizatorică, cît 
mai ales conținutul ei — a- 
ceasta mi se pare necesar.

Ing. ILIE SIMIONESCU

După absolvirea facultății 
am lucrat trei ani într-unul 
din atelierele uzinei și apoi 
am trecut în munca de pro
iectare. Deși specialitatea mea 
e mașini-unelte, mărturisesc 
că la început atît eu, cît și alți 
colegi, aveam o „teamă" de 
mașini; nu le cunoșteam pen
tru că în timpul studenției nu 
ni s-a încredințat o lucrare de 
care să răspundem singuri, să 
urmărim îndeaproape mișca

rea unei mașini. Desigur, a- 
ceastă „teamă" a fost învinsă 
și ne-am încadrat curind in 
munca atelierului respectiv. 
Socotesc însă că o asemenea 
situație ar putea fi prevenită 
dacă în timpul facultății, mai 
ales în specialitatea noastră, 
în locul „zilelor de atelier", 
care se desfășoară în atelierele 
institutului (oricît de bine ar 
fi ele utilate nu pot fi la ni
velul celor din uzină) să exis
te „zile de uzină' în care stu
denții să muncească efectiv la 
bancurile de lucru.

Trecînd la proiectare mi-a 
apărut evidentă și o altă la
cună din pregătirea noastră 
de specialitate. Așa. de pildă, 
unele teme ale proiectelor pe 
care le-am făcut în facultate 
s-au dovedit rudimentare, ele 
fiind uneori chiar anacronice 
din punct de vedere tehnic. 
Așa, de pildă, nu înțeleg la 
ce ne-a folosit proiectarea — 
la cursul organe de mașini — 
a lagărului cu cuzineț și inel 
de ungere, a îmbinărilor cu 
pene transversale cind acum 
se proiectează și se execută lo
comotive Diesel electrice ?

Ing. CORNEL POPESCU

Am terminat de cîțiva ani 
Facultatea de tehnologia con
strucției de mașini și de a- 
tunci muncesc în uzină. La 
început într-o secție și apoi 
la proiectări. Socotesc că fa
cultatea nu-ți poate da totul 
în specialitate, ci acea pregă- 

paq. i
tire de acuTb?: care-ți per
mite să te adaptezi rapid actl- 
vitățu prodorttre. Dar aceasta 
depinde in ntemâ rimanță de 
fiecare student in parte- Dacă 
in timpul facultății manifest: 
o curiozitate deosebită față de 
specialistei pe care ti-ai 
ales-o. dacă nu te limitezi 
doar la cursuri, ci studiezi o 
largă bibliografie, ești la cu
rent cu tot ce e nou. dacă folo
sești pe deplin timpul petrecut 
in uzină pentru pregătirea ta 
practică, la absolvire nu mai 
ești un începător, ci un om 
cu o formație complexă. Vor
besc din experiență. Eu n-am 
încercat ..teama" de mașini la 
care se referă unii colegi. Am 
avut marele avantaj de a face 
practică tot in Uzina „23 Au
gust". Și în zilele petrecute in 
uzină mă interesa tot ce se 
lucra în secțiile pe unde am 
trecut, chiar și aspectele nele
gate de specialitatea mea. în
trebam. ceream să fiu lăsat 
să lucrez la mașini, mă pasio
nau toate problemele care-i 
preocupau pe muncitori. După 
absolvire, încadrarea mea ca 
inginer mi s-a părut o con
tinuare firească.

Acum, la cîțiva ani de la 
absolvire și după ce am deja 
un stagiu de activitate prac
tică, simt nevoia unei mai 
mari specializări. De aceea so
cotesc că ar fi utilă crearea 
unor cursuri postuniversitare 
care să ne permită să ne con
tinuăm pregătirea noastră — 
evident, pe un plan superior.

Mii de tineri pe șantierele 

muncii patriotice
sportiv. La Școala agricolă din 
Ciumbrud. organizația U.T.M. 
s-a angajat ca în această pri
măvară să amenajeze spații 
verzi in jurul școlii și un com
plex sportiv simplu. Lucrările 
de amenajare a rondurilor au 
început. Recent s-a terminat 
și complexul sportiv care cu- 
nrinde terenuri de volei, fot
bal și handbal.

în raionul Turda organiza
țiile U.T.M au mobilizat in 
ultimele săptămini la acțiu
nile de muncă patriotică a- 
proape 5 000 de tineri. Pină in 
prezent s-au împădurit 10 hec
tare și s-au curățat circa 
4 000 hectare izlaz. Ca și în anii 
trecuți. comitetul raional 
U.TAL. în colaborare cu Oco
lul silvic, au deschis 4 șantiere 
de împăduriri. La Moldove
nești. în cursul zilei de sîm- 
bătă. 200 de tineri au împădu
rit aproape 2 hectare. Băieții 
săpau gropile, iar fetele trans
portau puieții și ii plantau. La 
Petrești. peste 80 de tineri au 
curățat in 3 zile 210 hectare 
de pășune. O contribuție im
portantă prin mobilizarea unui 
număr de tineri Ia acțiunile 
de muncă patriotică și-au a- 
dus-o organizațiile U.T.M. din 
Bolduț. Boian, Frata etc.

Comitetul raional Gherla al 
U.T.M. și-a propus ca numai 
prin forțele tineretului să fie 

împădurite 20 hectare de te
ren. Pină în prezent, s-au îm
pădurit 17 hectare.

în regiunea 
Maramureș

La Baia Mare și Lăpuș, în 
satele Vișeulul ca, de altfel, 
în întregul Maramureș, mii de 
băieți și fete participă cu en
tuziasm la acțiunile de muncă 
patriotică. Ne aflăm în Satu 
Mare. Parcul Libertății, Bule
vardul Republicii și multe alte 
străzi ale orașului au îmbră
cat haina primăverii. în locu
rile de odihnă cele mai pre
ferate se muncește acum de 
zor. în săptămînă trecută — 
de pildă — aproape 2 000 de 
tineri sătmăreni au luat parte 
la curățirea ștrandului și a 
grădinii Publice. în primul 
trimestru al acestui an, 
organizațiile U. T. M. din 
Satu Mare au plantat 1000 
de pomi fructiferi, sute de 
arbori și arbuști ornamen
tali și decorativi. Colectării 
fierului vechi i se acordă în 
continuare toată atenția. Can
titatea prevăzută pentru a fi 
colectată în trimestrul I a fost 
depășită cu aproape 35 tone. 
Valoarea lucrărilor efectuate 
pină acum prin muncă patrio
tică se ridică la 400 000 lei.

V. MOINEAGU

în regiunea Argeș
Peste 1 000 de tineri și tinere din 

întreprinderile și instituțiile orașu
lui Pitești au participat duminică 
Ia numeroase lucrări de înfrumu
sețare a orașului. Pădurea, aleile, 
și rondurile parcului Trivalea au 
răsunat de veselia muncii a 300 de 
tineri care au strîns frunzișul, au 
curățat aleile și trotuarele, au să
pat și au nivelat locurile unde se 
vor planta flori și au săpat 180 de 
gropi pentru pomi și arbuști orna
mentali. Pe șantierul de termofica- 
re a orașului, 80 de tineri au aju
tat la eliberarea străzilor de pă- 
mînt și moloz, transportînd 15 ca
mioane cu moloz. în noul cartier 
București, tinerii au lucrat la ame
najarea parcului și la pietruirea 
unoi alei.

în raionul Găești, ziua de dumi
nică a fost declarată ziua curățirii 
și amenajării izlazurilor și pășuni
lor. în fiecare comună din acest 
raion, tinerii au ieșit la curățirea 
izlazurilor și pășunilor comunaie. 
în întregul raion au participat la 
această acțiune peste 2 500 de 
tineri care au curățat 1 504 hec
tare de izlaz.

Tot duminică, s-a desfășurat o 
adevărată întrecere între tinerii 
din comunele raionului Slatina, în 
acțiunea de înfrumusețare a comu
nelor. Numărul tinerilor care au 
participat la lucrările de înfrumu
sețare a comunelor din acest ra
ion atinge cifra de 4 000. în fața 
caselor, la sediul cooperativelor 
agricole de producție, în parcuri, 
pe numeroase porțiuni de șosea, 
fiecare dintre acești 4 000 de tineri 
au dăruit cu bucurie cîteva ore 
din timpul lor liber pentru înfru
musețarea comunei lor.

A. POPESCU
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Debut de
•- 

in cadrul 
X-a ediții 
balcanic, 
echipelor

tleții noștri au inau
gurat duminică se
zonul întâlnirilor in
ternaționale din 
cest an.
celei de-a 
a Crosului

Comportarea bună a 
noastre, care au ieșit campioane 
balcanice la toate cele 4 catego
rii, confirmă o pregătire temeini
că. Am rămas, totuși, cu o umbră 
de regret, deoarece la individual 
am cîștigat doar un titlu balcanic 
(I. CIOCA la juniori), cu toate că 
în celelalte 3 curse, pe locul 2 
s-a clasat cîte un reprezentant ro- 
mîn, la mică distantă de învingă
tori.

Cu ocazia acestui cros, ne vom 
opri asupra comportării atleliicr 
noștri și a celor străini, ca punct 
de plecare în vederea viitoarelor 
întîlniri internaționale și a Jocu
rilor balcanice de pistă.

în cursa junioarelor, unde in anii 
precedent! nu excelam, de data a- 
ceasta am prezentat un lot omo
gen, de valoare, care însă no a 
reușit să treacă de talentata cisti- 
gătoare, iugoslava Vera Nikobcu 
Elisabeta Baciu, (are doar 17 anii, 
vă rămine cîțiva ani printre cele 
mai bune junioare, nu numai pe 
plan intern, dar chiar si interna
țional. Pe zi ce trece, Claudia la- 
cob se impune, și locul IR, ocu
pat duminică, este o răsplată bine
venită a conștiinciozității ei.

Juniorii romîni au arătat sufici
entă maturitate in cursa lor. Fiind 
cei mai buni, mereu in fată, cu 
atacuri repetate (al căror initia
tor a fost Dan Săvescu), ei au 
reușit sa ducă la bun sfirșit o 
cursă care a ținut tot timpul asis
tența încordată. Ilie Cioca. după 
2 500 m, a luat cursa pe cont pro
priu, detașîndu-se și mentinindu-se 
în frunte pînă la sosire. Este drept 
că la „evadarea* lui participanta 
străini nu au arătat prea multă în
grijorare, fiind tot timpul cu ochii 
pe Săvescu, campionul tării noa
stre la cros. Ținînd seama că Cio
ca de-abia a intrat in al doilea 
an de activitate atletică, ii preve
dem o ascensiune frumoasă.

tru care are nevoie în crauswe 
de o bună îndrumare metodxă

Cea mai omogenă erbrpă. cea e 
senioarelor, sosite pe iocunie 2—5 
a ciștigat crosul cu cel aia. boa 
punctaj. Păcat că finalul caras a 
prilejuit un cezntxiămlzt *-
greebi! Concurenta noastră inx 

a tăcerea? te
«tace

7egrMEn-MA!os 
ultima cotituri a curse:

Crosului balcanic

■reîe d 
a- tre-

Pe scurt

POȘTASORI\ DAN

Noi

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de aiietissi

bun augur

romine învingătoare
in toate probele

• Se cer nume noi in lotul de fondisti
• Sinteza unor opinn

Geor-e:.-.e urPcnă 
reștx. Bd. Mașterul

Seniorii în plină cursă. In 
fruntea plutonului, reprezen
tantul nostru C-tin Greces- 
cu, secondat de atletul turc 
Dalkilic, cîstiqătorul probei

Performanle care obliga Sportivii

• MartL 13 agrifie. la Aasaes* 
ăaa. echipa seteepwafl de box 
a tării aoastze va sastee sa 
»ec. amicei ia coapeua rescezec- 
tatiTCi Olaade*. Seiectwita aoa- 
stră nnsează să părăsească loai 
Capitala in uraă^arca
U : C. Ciucă. N. Gijo. C kr.- 
lioc V. Antooio. L Dine. Gb. 
Vlad. L Coreei (L Hcdcsae . 
I. Olteana V. Trandafir si M. 
Ghiorgtuooi. Antrenoni echinei 
sint Ion Chiriac si Ion Popa

• tncepind de joi. timp de trei 
zile, pe terenurile clubului Progre
sul din Capitală se ror disputa 
intilnirile de tenis dintre selecțio
natele oraseior București și Mos
cova. Echipa de senior, bucu- 
resteană va fi alcătuită din L Ti
riac. P. Mărmureanu. G. Bosch si 
C. Năstase iar cea de tineret din 
I. Năstase. C. Dumitrescu si J. 
Kerekes. întrecerile încep Ia orela 
15

Federația unională a anunțat 
luni că pentru meciurile de la 
București vor face deplasarea AI. 
Metreveli. S. Li bac iov. I. Pannas, 
V. Egorov și AL Ivanov.

cinematografe
sătești

REDACȚIEI

romim la „mondialele"

BAIA MARE (de La cores
pondentul nestru).

Zilele trecute la căminul 
cultural din Someș-UIieac a a- 
vut loc inaugurarea ultimului 
cinematograf prevăzut in pla
nul de cineficare completă a 
raionului Cehu Silvaniei. Jur
nalele de actualități, filmele 
documentare și artistice pre
zentate pe ecranele cinemato
grafelor sătești din acest raion 
sint vizionate lunar de aproa
pe 16 000 de spectatori. Tot în 
ultimul timp s-a terminat și 
cineficarea raionului Satu 
Mare. în prezent în regiunea 
Maramureș sînt complet cine- 
ficate 6 raioane, iar in cele
lalte două cineficarea totală se 
apropie de sfirșit.

de tenis de masa

URSI VAStLE 
Bradului 3, Călan

Strada

Problema semnalată de dv 
a fost rezolvată favorabil. Nu
mărul autobuzelor pe traseul 
Călan — Uzinele Călan a fost 
înmulțit. Există astfel condiții 
mai bune pentru transport. In 
afară de aceasta, s-a stabilit 
ca in orele de vîrf autobuzele 
să circule fără staționare la 
cap de linie

GERD BAUER — Sighișoara

în legătură cu propunerea 
pe care ați făcut-o ca în ora
șul Sighișoara, declarat oraș 
turistic, să se organizeze 
cursuri pentru pregătirea ghi
zilor interni, am luat legătura 
cu Agenția O.N.T. din Sibiu. 
Problema este studiată de mai 
multă vreme și s-au luat mă
suri concrete. In această lună 
se deschid asemenea cursuri 
în orașul dv. și în Mediaș.

tați exemple, fapte semnifica
tive, care să evidențieze tră
săturile lor înaintate. încercați 
să procedați în acest fel. Po
sibilități aveți și la locui dv. 
de muncă sînt 
fruntași despre 
scrie.

Vă sfătuim ca 
terial 
toți indicii de plan, ci să vă 
opriți la problema pe care o 
considerați cea mai actuală 
pentru întreprindere. Puteți 
scrie și despre alte aspecte : 
participarea tinerilor la dife
rite forme de îmbogățire a 
cunoștințelor profesionale, or
ganizarea plăcută a timpului 
liber, acțiuni de muncă patri
otică etc.

mulți tineri 
care Duteți

intr-un
să nu vă referiți

ma
la

ILIEȘ CAROLINA — co
muna Surduc, regiunea Cluj

portivii romîni au 
dovedit în con
cursul de înot 
desfășurat sîmbă- 
tă și duminică, în 
hala Floreasca din 
Capitală, dorința

de a realiza o comportare cit 
mai bună în compania unor 
adversari redutabili, cum sînt 
unanim recunoscuți înotătorii 
cehoslovaci.

Faptul este dovedit de noile 
recorduri republicane înregi
strate în 
concurs. 
Cristina 
proba de 
l’12"6/10, 
un nou record de senioare 
junioare I. Tot sîmbâtă, Tibe- 
riu Șerban, clasat pe locul III 
în proba de 200 m spate, a sta
bilit un nou record R.P.R. : 
2’22”9/10, timp mai bun cu 4 
zecimi de secundă decît cel 
realizat de același sportiv în 
concursul internațional desfă
șurat la Berlin la sfirșitul lu
nii martie.

Un alt record al R.P.R. a 
stabilit și Ingrid Ungur la 100 
m liber cu l’05”3/10, deși a ocu
pat locul II în proba respec
tivă, după cehoslovaca Maria 
Kocendova (l’04”6/10).

O comportare foarte bună a

cele două zile de 
Astfel, în prima zi, 
Balaban a cîștigat 
100 m spate fete cu 
timp ce reprezintă

»»

avut timișoreanul Ladislau 
Costa. El a realizat un record 
republican la seniori și juniori 
cat. 1, terminînd primul proba 
de 100 m bras, desfășurată în 
prima zi, în 1’12”.

A doua zi și-a înscris din 
nou numele pe lista recordme- 
nilor R.P.R. ciștigînd detașat 
întrecerea la 200 m bras cu 
timpul de 2’37”. In ambele 
probe el l-a depășit pe fostul 
recordmen Anghel Șopterea- 
nu, ceea ce dovedește că pregă
tirea intensă pe uscat este o 
metodă bună de antrenament, 
care trebuie extinsă cu hotă- 
rire și în alte centre de nota
ție și mai ales in Capitală.

Ultimile două recorduri 
R.P.R. au fost stabilite in pri
ma zi de concur» de ștafeta 
4x200 m liber (Moraru, Got- 
her, Demetnad, Kroner): 
8’49”l/10 și Vladimtir Moraru : 
2’10”U10 în bazin de 50 m.

Duminică, arbitrii au con
semnat recordul lui L. Costa, 
de care am vorbit, precum și 
pe cel realizat de înotătorul 
Zeno Giurasa care a înotat 
100 m spate in 1'O7”6I1O, ceea 
ce constituie un nou record de 
juniori. Toate aceste perfor
manțe înregistrate merită să 
fie consemnate ca succese, dar 
să oblige la mai mult totodată.

Oaspeții, din rîndul cărora 
am reținut numele unor îno
tători de valoare, ca acelea ale 
lui J. Wagner (56” la 100 m li
ber), I. Ferax (2’21” la 200 m 
spate), T. Fricova (l’13”2/10 la 
100 m delfin). P. Lohnicky 
(4’29”9I1O la 400 m liber), E. 
Schimidtova (l’20”8/10 la 100 
m bras), V. Cech (S’1O”2I1O la 
400 m mixt) etc., s-au dovedit 
mat bine pregătiți tehnic și au 
făcut dovada unei condiții fi
zice excelente. Aceasta le-a a- 
sigurat cele mai multe locuri 
fruntașe în probele desfășura
te și, desigur, victoria finală 
la o diferență de 46 de puncte.

Atit secretarul general al 
Federației romine de notație, 
tov. Cornelul Răduț, cit și 
antrenorul secund al oaspeți
lor, Jan Passer, ne-au decla
rat că concursul internațional 
desfășurat la sfîrsitul săptă- 
mfnii trecute a constituit un 
bun prilej de învățăminte, atit 
pentru antrenori, cft și pentru 
sportivi. Jan Passer releva că 
din lotul nostru reprezentativ 
băieții dovedesc o pregătire 
bună. Fetele
șit să fie la înălțimea 
„examen" de sfirșit de sezon 
de hală, ceea ce trebuie să dea 
de gindit antrenorilor respec-

• Duminică a pără
sit Capitala, plecînd 
în Iugoslavia, lotul re
prezentativ de tenis 
de masă al R.P. Ro
mine, care va partici
pa intre 15 și 25 a- 
prllie Ia campionatele 
mondiale de la Lju
bljana. Echipa mascu
lină este alcătuită din

Radu Negulescu, 
rin Giurgiucă, 
bert Rethi, Gheorghe 
Cobîrzan și Gelu Pă
un, iar cea feminină 
din Maria Alexandru. 
Ella Constantinescu, 
Eleonora Mihalca și 
Viorica Ivan. Debutea
ză cu acest prilej, în- 
tr-o competiție de an-

Do- 
Ada!-

vergură, Viorica Ivan, 
în vîrsta de 15 ani, e- 
levă la Școala medie 
nr. 93 din București, 
și Gelu Păun, elev în 
clasa a 10-a a Școlii 
medii nr. 37 din 
pitală. Antrenorii 
chipei sînt Farkas 
neth și Constantin 
marnitki.

Ca-
e- 

Pa- 
Co-

Noii campioni republicani

la haltere

insă na au reu- 
unui

în saia sporturilor 
Constanta au 

sfirșit duminica 
r^pubîi-

haltere. ît> 
categoriilor, 

de camtnoru

• 
din 
luat 
campionatele 
cane de 
ordinea 
titiunie

„Cupa

ai tării au fost ciști- 
ga:e de: I. Panait. 
297 500 kg : Al. Toma, 
305 kg: F. Balaș 
320 kg : O. Cnstescu. 
332-500 kg : D. Dolo
fan 382-500 kg t 
ne. Keiemen 360

Cor- 
kg i

S. Cazan 425 kg. 
cat. ușoară, Fitzi 
laș a realizat la stilul 
împins 160 kg și la 
„aruncat* 152,500 
(noi recorduri ; 
blicane).

La
Ba-

1 kg 
repu-

Voința" la ciclism
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O fază spectaculoasă din întilnirea feminină de volei C.S.M. 
Sibiu—Metalul București, disputată duminică in Capitală

TELEVIZIUNE
MARȚI 13 APRILIE

A. CONSTANTIN

să fie mai dinamică, 
■«■firii lotului repu
blican selecționați in 
vederea „Canei Pă
cii* ■ a campionate
lor mocdiale să acor
de u handicap de 4" 
celorlalți participant!- 
Victoria a revenit lui 
Gk. Moldoveana (lo- 
nri 1LPJL) cu timpul

și-a 
cole-

2h2613", care 
învins la sprint 
gul de echipă I. Arde- 
ieanu. Au urmat în 
clasament G. Moicea- 
nu (lotul R.P.R.) —
2h36'37', I. Braharu 
(lotul R.P.R.) 2h36’38“, 
Rindașu (Voința Plo
iești) — același timp, 
etc.

♦

Uzina de pompe București. Se

CIUCĂ M. MARIN — co
muna Segarcea, regiunea Ol
tenia

în cazul în care contractul 
de muncă vi s-a desfăcut, în 
conformitate cu dispozițiile 
art. 20 din Codul Muncii, lite
rele : a, b, c, d, ori j, aveți 
dreptul la cîștigul mediu pe 
o jumătate de lună.

Nu există nici o dispoziție 
legală care să prevadă achita
rea salariului pe timp de 3 
luni de la data încetării ra
porturilor de muncă, indife
rent care este cauza desfacerii 
contractului de muncă.

VIERU COSTEL — oraș Dr. 
Petru Groza, regiunea Crișa- 
na

face ultimul control la un lot
de electropompe

Foto: AGERPRES

Vă mulțumim pentru per
severența cu care informați 
ziarul. Ultima corespondență 
a avut o temă interesantă — 
exemplul fruntașilor în pro
ducție. Lucrînd în permanen
ță alături de aceștia, aveți 
posibilitatea să popularizați 
cele mai bune metode pe care 
le aplică. Sigur că este nece
sar să arătați ce rezultate ob
țin aceștia, dar numai enume
rarea depășirilor de plan nu 
convinge cititorii, nu-i ajută 
să preia ceea ce este înaintat 
în munca lor. Interesant, util 
este să explicați cum au ajuns 
fruntași, deci să-i cunoașteți 
bine pe tinerii despre care vă 
propuneți să scrieți, să selec-

Ne-ați solicitat relații în 
legătură cu Școala hidrotehni
că. în orașul Arad există un 
Grup școlar hidrotehnic care 
pregătește cadre tehnice în 
specialitățile : hidrotehnică a- 
gricolă, construcții hidroteh
nice, meteorologie, protecția 
calității apelor. Cursurile pot 
fi urmate de tineri care nu au 
depășit vîrsta de 25 de ani și 
sînt absolvenți ai școlii me
dii (cu sau fără diplomă de 
maturitate).

Pentru examenul de admi
tere se susțin următoarele 
probe : la specialitatea hidro
tehnică agricolă : matematică 
(scris și oral), fizică (oral) ; 
la construcții hidrotehnice : 
fizică (scris și oral), geologie 
și matematică (oral) ; la sec
ția meteorologie : fizică (scris 
și oral), matematică și geogra
fie (oral), iar la specialitatea 
protecția calității apelor : fizi
că (scris și oral), matemati
că și chimie (oral).

99 balansoar" rfe Wi||iam

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune. Produși haloge- 
nați ai hidrocarburilor. 19,00 
Jurnalul televiziunii. 19,10 
Pentru copii : Năzdrăvăniile 
vulpii; Vulpoiul și fluierul 
fermecat. 19,45 Șah. 20,00 Emi-

siune de teatru : „Constructo
rul Solness" de Ibsen. în pau
ză : Filmul documentar „Calla- 
tis“ — o producție a Studiou
lui „Al. Sahia“. în încheiere: 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

criitorul american 
William Gibson a 
ales — din multi
tudinea de aspec
te pe care o înfă
țișează realitatea 
newyorkeză — 

drama trăită de doi oameni 
însetați de iubire și puritate. 
Gittel și Jerry, dansatoarea 
candidă și modestă, lipsită de 
posibilitatea afirmării și avo
catul, fără procese, fără prie
teni, nefericit datorită unei 
căsnicii care-i impunea necon
tenite compromisuri morale, 
veștejîndu-i demnitatea — se 
întîlnesc în ambianța înecată 
în lumini a marii citadele a- 
mericane. Deloc nefirească a- 
pare tendința amîndorura de 
a se apropia unul de celălalt 
Fiecare din ei emite vibrant 
chemarea (pronunțată cu ar
doare și de protagoniștii unei 
tragedii într-un act de W. Sa
royan) : „hei, oameni buni 
La un asemenea apel rostit 
în împrejurări vitrege, 
duse de o solitudine depri
mantă — Gittel și Jerry își 
răspund înfiorați. Povestea de 
iubire care se înfiripă este 
investită cu o fermecătoare 
aură de poezie. Scriitorul n-a 
recurs la abstracțiuni, la „po
etizări" ostentative (și deci, 
inutile), la suprasolicitarea fi
lonului liric. Drama se desfă
șoară cu încordare, cu o reți
nere gravă in fața efectelor 
melodramatice. Două perso-

la
naje se află in 

început și pînâ 
final, insă monotonia nu

pro-

scenă de Ia 
in momentul 

se 
face sesizabilă (cu excepția u- 
nor scurte pasaje, in episodul 
bolii lui Gittel). Oameni; ac
ționează incontinuu. iar dra
matismul exterior a cedat lo
cul dinamicii lăuntrice. in
vestigației psihologice metâas- 
loase. Sfirșitul drame: 
pregătit treptat, anuntat 
freamătul furtunii care 
încetează de-a lungul povești: 
de dragoste a celor doi. Gittel 
și Jerry nu-și pot uni viețile, 
are loc inevitabila ruptură, 
însoțită de renunțări și reîn
toarceri, pe drumuri vechL 
Autorul a introdus aici argu
mentul metaforic al balansoa
rului. Doi oameni au încercat 
zadarnic să realizeze o trainică 
legătură : ei s-au găsit mereu 
in ipostaza unor tineri așezați 
intr-un necruțător balansoar, 
fiind nevoiti să-i suporte in- 
tr-una pendulările obositoare. 
Fără îndoială, comentariul 
cere implicații mai adinei in 
existența socială a personaje
lor. Realitatea înconjurătoare 
a exercitat o presiune des- 
tructivă asupra oamenilor 
puri și integri, deformindu-’.e 
aspirațiile, mutilîndu-i spiri
tual. De aici — incetoșarea o- 
rizonturilor, absența privirilor

este 
de 
nu

Teatrul Mic
limpezi către viitor. Tirania 
dolarului aruncă indivizii in
tr-o haotică încleștare pentru 
a putea supraviețui. întreaga 
existență a atîtor oameni su
feră legănarea mistuitoare a 
-balansoarului', iar potentele 
ior morale secătuiesc. Așa 
putem explica, bunăoară, tra
iectoria oscilatorie, contorsio
nată a vieții lui Jerry, impo
sibilitatea în care se află

Cronica
dramatică

de

învinge deruta. Gittel. 
unei

a-»
deși posesoarea unei zestre 
morale superioare bărbatului 
iubit — rămine prizoniera u- 
nui univers sufocant, ostil 
sentimentelor generoase.

Piesa lui W. Gibson s-a bu
curat la scurtă vreme după 
apariție de o prestigioasă ca
rieră internațională, fiind pri
mită cu entuziasm pe mari 
scene ale lumii, avind ca in
terpret! actori cu renume stră
lucit. Mesajul ei umanist in
clude înțelesuri critice de am
ple rezonante.

Teatrul Mic a prezentat 
publicului bucureștean 
premiera pe țară a a- 

cestei piese. Bineînțeles, ale
gerea textului ni se pare jus
tificată (se oferă spectatorilor 
noștri posibilitatea de a cu
noaște o valoroasă creație a 
dramaturgiei americane). Ceea 
ce trebuie subliniat — cînd 
ne referim la premiera romî- 
nească a „Balansoarului" — 
este înalta ținută artistică a 
spectacolului de Ia Teatrul 
Mic.

După părerea noastră ne a- 
flăm in fața celei mai izbuti
te realizări din actuala sta
giune a teatrului recent în
ființat Regizorul Radu Pen- 
ciulescu a sesizat minuțios va
lențele dramei și le-a pus în 
evidență cu precizie și clari
tate. Spectacolul poartă vizi
bil amprenta baghetei regizo
rale inspirate, însă — așa 
cum s-a mai remarcat — Pen- 
ciulescu știe să-și topească 
prezența cu mare discreție în 
țesătura ingenioasă a versiu
nii scenice. îl descoperim ur
mărind armoniile de ritmuri 
și tonuri din spectacol, des
fășurarea bine sudată a epi
soadelor. dozarea atentă a 
accentelor în momentele- 
cheie. Cuplul protagoniștilor 
este susținut de Leopoldina

Bălănuță și Victor Rebengiuc. 
îi cunoaștem pe ambii inter- 
preți din mai multe roluri de
ținute anterior. întilnirea cu 
textul lui Gibson le-a dat un 
nou prilej de a-și fertiliza po
sibilitățile variate ale talen
tului lor. Leopoldina Bălănuță 
— cu tulburătoarea ei capaci
tate de interiorizare și su
gestie — asigură însinguratei 
Gittel o imagine scenică deo
sebit de vie. Actrița exprimă 
admirabil nuanțe — dintre 
cele mai felurite — de senti
mente, descifrează ascunzișu
rile gîndurilor eroinei, dă ro
lului gradația cuvenită fără 
sforțări gratuite. Simplitatea, 
firescul, atribute constante în 
jocul Leopoldinei Bălănuță, 
au relevat totdeauna bogăția 
afectivă cerută de unul sau 
altul din rolurile interpretate 
de actriță în ultimele stagi
uni. Pe Jerry l-a plăsmuit — 
cu o alternantă iscusită de 
modulații — Victor Reben
giuc. Pe scenă a căpătat con
tururi sugestive, portretul tî- 
nărului care se zbuciumă în 
căutarea dragostei și demni
tății autentice. Alături de in
terpret! și regizor, pictorul 
scenograf Tody Constantines- 
cu a găsit soluții plastice in
teligente. manifestîndu-se în 
comuniune cu ceilalți crea
tori ai spectacolului — în
drăzneț și original.

MIHAI BOTEZ

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
la Patria (orele 9; 12; 15; 18- 21). 
GAUDEAMUS 1GITUR rulează la 
Republica (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Victoria (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Floreasca (Orele 
16; 18; 20), Grivita (orele 10; 12;
14; 16; 18,15; 20,30). SCARA-
MOUCHE — cinemascop — rulea
ză la Lucealărul (orele 8; 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), București 
(orele 9; 11 ,13; 15; 17; 19, 21),
Excelsior (orele 9,30; 11,30; 13,45 ; 
16; 18,15; 20,30), Feroviar (orele 
8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
21.30) , Melodia (orele 9; 11; 13 ■
15; 17; 19; 21), Modern (orele 9 ; 
11; 13,15; 17; 19; 21). PARISUL 
VESEL rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21),
Bucegi (orele 9,30; 11,45; 14-
16,15; 18,30; 20,45). UCIGAȘII DE 
FEMEI rulează la Festival (orele 
10; 12, 14; 16,15; 18,30; 20,45), în
frățirea între popoare (orele 10,30; 
15,45; 18; 20,15), Miorița (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). MISTERE
LE PARISULUI — cinemascop — 
rulează la Central (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). UNDE 
EȘTI ACUM MAXIM ? — cinema
scop — rulează la Lumina (orele 
9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Aurora (orele 10; 12; 14; 16 .
18,15; 20,30). UN ENORIAȘ CIU
DAT rulează la Union (orele 14,30; 
16,30; 18,45), Munca (orele 14,30 '• 
16; 18,30; 20,30). PĂDUREA SPÎN- 
ZURAȚILOR — cinemascop (ambe
le serii) — rulează la Tomis (ore
le 9,30; 13; 16,30; 20), Giulești
(orele 10,30; 15,15; 19,15), VRE
MEA PAGINILOR rulează la Cul
tural (orele 15; 17; 19; 21). TOVA
RĂȘII rulează la Dacia (orele 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Vitan (ore
le 16; 18,15; 20,30). REGINA CIN- 
TECELOR rulează la Buzești (orele 
11; 14; 16,15; 18,30; 20,45). MĂ 
IUBEȘTE, NU MĂ IUBEȘTE rulea
ză la Crîngași (orele 16; 18,15
20.30) . SOJII ÎN ORAȘ rulează la
Cosmos (orele 15,45; 18; 20,45).
LEGEA ȘI FORȚA rulează la 
Unirea (orele 16; 18,15; 20,30),
Volga (orele 10; 12,30; 15,30; 18 ;
20.30) . NEVASTA nr. 13 rulează
Ia Flacăra (orele 10; 15,30; 18 ;
20.30) , Popular (orele 10,30 ; 16 ;
18,30; 21). PROGRAM PENTRU 
COPII — rulează la Doina (orele 
10). STRIGĂTUL CORLEI rulează 
la Doina (orele 12; 15,30; 18;
20.30) , Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.30) . SPĂRGĂTORUL rulează la 
Arta (orele 15; 17,45; 20,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18,15; 20,30). 
UN PUMN DE NOTE rulează la 
Moșilor (orele 15; 17; 19; 21).



tl

Proteste împotriva acțiunilor agresive 

ale S.U.A. in Vietnam

• La Alger a avut loc o con
ferință de presă organizată de 
Comitetul internațional de pre
gătire al celui de-al IX-lea Fes
tival Mondial al tineretului 
și studenților, în cadrul căreia 
s-a dat citire unei declarații pri
vind stadiul pregătirilor în vede
rea festivalului.

Referindu-se la situația din 
Indochina, declarația comitetu
lui de pregătire arată că forțele 
reacționare care săvîrșesc o a- 
gresiune fățișă împotriva po
porului din Vietnam creează pe
ricolul unui nou conflict mon
dial Toate popoarele, tinerii 
din toate țările, se spune în de
clarație, trebuie să-și unească 
eforturile pentru a pune capăt 
complotului imperialismului a- 
merican.

• Numeroși locuitori din ora
șele și satele Siciliei (Italia') au 
participat la un marș spre Palermo 
în semn de protest împotriva ac
țiunilor agresive ale S. U. A. în 
Vietnam. Marșuri similare au avut 
loc și la Perugia, Catanzaro, Ca
tania și alte orașe.

• Sub auspiciile Comitetului 
pentru apărarea păcii, în portul 
Pireu a avut loc un miting al oa
menilor muncii. Participantii au 
condamnat acțiunile agresive ame
ricane în Vietnam și au cerut gu
vernului Greciei să protesteze pe 
lingă guvernul S.U.A. și să intfo-- 
vină pentru a se obține încetarea 
agresiunii.

• Intr-o scrisoare adresată 
președintelui Johnson și publi
cată în ziarul „New York Times" 
sub forma unei declarații, 150 
de lucrători științifici din dome
niul chimiei, al construcției de 
mașini șl fizicii din regiunea 
New York arată printre altele : 
„Desfășurăm un război amoral și 
inuman, care aduce poporului 
vietnamez suferințe incalcula
bile... Țărănimea din Vietnam 
este terorizată. Țara este pustiită 
de napalm". Autorii scrisorii de
clară, de asemenea, că actualul 
curs al politicii S.U.A. în Viet
nam „a dus la intensificarea pe
ricolului unui mare incendiu în 
continentul asiatic și a războiului 
atomic". In încheiere, scrisoarea 
cere cu insistență președintelui

Succese ale patrîoților 
sud-vietnamezi

SAIGON 12 (Agerpres). — A- 
genția vietnameză de informații 
anunță noi ciocniri violente 
între forțele patriotice sud- 
vietnameze și trupele guverna
mentale sprijinite de aviația a- 
mericană. In provincia Kontum 
(platoul din sudul țării), forțele 
patriotice și detașamentele de 
partizani au respins un atac al 
trupelor sud-vietnameze și ame
ricane. Agenția de presă „Elibe- 
rarea“ relatează că deși la acest 
atac au luat parte patru batalioa
ne și unități speciale, însoțite

de mai multe bombardiere, deta
șamentele de patrioți au distrus 
complet două companii, au pus 
pe fugă trei batalioane, inclusiv 
unul echipat și instruit direct de 
americani, au doborît trei eli
coptere și au capturat și distrus 
o mare cantitate de arme- Cioc
niri violente au mai avut loc în 
apropierea localității Ban Me 
Thuot, și regiunea Bong Son 
(situată pe litoral) și în provin
cia Binh Dinh .

S.U.A. să pună capăt războiului 
din Vietnam.

• La Rangoon a fost difuzată 
o declarație a Consiliului birman 
pentru apărarea păcii în care se 
arată că dacă S.U.A. doresc, în- 
tr-adevăr, pacea în Vietnam, ele 
trebuie să-și retragă trupele de 
acolo, să evacueze materialul de 
război și să dea vietnamezilor 
posibilitatea de a hotărî singuri 
în problemele lor. Poporul Bir- 
maniei sprijină hotărîrea Frontu
lui național de eliberare din 
Vietnamul de sud de a izgoni de 
pe teritoriul lor pe agresorii 
americani,

• Intr-una din clădirile Par
lamentului japonez a avut loc 
un miting al reprezentanților 
opiniei publice din Japonia la 
care au participat artiști, 
avocați, ziariști, reprezentanți 
ai clerului, oameni de știință. 
Participanții au adoptat o re
zoluție. cerînd încetarea ime
diată a războiului agresiv al 
S.U.A. în Vietnam și evacua
rea trupelor americane din a- 
ceastă țară. Rezoluția a fost 
prezentată la reședința pre
mierului japonez, Eisaku Sato.

După miting a avut loc o 
demonstrație în centrul ora
șului Tokio.

• Arthur Calwell, liderul 
partidului laburist, a rostit dumi
nică la Melbourne o cuvîntare 
radiotelevizată în care a criticat 
cabinetul australian condus de 
Menzies, pentru faptul că spri
jină politica de extindere a răz
boiului din Vietnam. La Sydney, 
Melbourne, Brisbane, Adelaide, 
Perth și în alte mari orașe din 
Australia continuă mitingurile și 
manifestațiile de protest împo
triva războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam.

cuvmtarea

MOSCOVA. — La invitația 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
și a guvernului sovietic, la 12 
aprilie, a sosit la Moscova într-o 
vizită oficială de prietenie, o de
legație de partid și guvernamen
tală a R. P. Mongole, condusă 
de Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole.

In aceeași zi, delegația ri? 
partid și guvernamentală a R. P. 
Mongole, a făcut vizite lui Leonid 
Brejnev, Alexei Kosighin ;i 
Anastas Mikoian.

VIENA. — Luni a avut loc la 
Viena dezvelirea unei plăci co
memorative pe clădirea din stra
da Koler nr. 3, unde a locuit în 
anul 1871, în timpul studiilor sale 
Ia Viena, Mihail Eminescu. Au 
fost de față reprezentanți ai vie
ții culturale și ai unor misiuni 
diplomatice din capitala Austriei. 
Cu acest prilej au luat cuvântul 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Viena, M. Ocheană. consilierul 
senatorial Ernest Gaap și pre
ședintele Asociației de prietenie 
Austria—Rominia, docentul Karl 
Diem.

CAIRO. — La Cairo au acut 
loc convorbiri între reprezentan
ții Uniunii socialiste arabe din 
R.A.U. și cei ci Uniunii socialiste 
arabe din Irak. In declarația co
mună se arată printre altele că 
a fost hotărîtă crearea unui co
mitet, împuternicit cu organizarea 
și coordonarea acțiunilor celor 
două partide, precum și cu orga
nizarea viitoarelor reuniuni la di
verse niveluri ale conducerilor 
lor.

Comentariul zilei

„ComplotulIu

de la Caracas
inerea trecută. Ia o ori tîr- 
zie de noapte, ziariștii din 
Caracas au fost convocări pe 
neașteptate la Palatul prezi
dențial. Președintele Venezue
lei, Raul Leoni, ținuse să a- 
nunțe personal faptul că au

toritățile au luat o serie de ..măsuri spe
ciale' printre care arestarea unor lideri 
politici, sindicali și ai organizațiilor stu
dențești. Drept motiv a rost invocată des- 
copetirea unei pretinse „Încercări de lo
vitură de stat".

Știrea nu a provocat surpriză în Vene
zuela întrucît era așteptată de citva timp. 
Organizațiile democratice, precum și pre
sa din Caracas, anunțaseră mai de mult 
că guvernul se pregătește să iacă cunos
cută descoperirea unui pretins „complot" 
pentru a lovi in partidele democratice de 
opoziție, în organizațiile sindicale, în 
cercurile studențești și alte sectoare care

Se împotrivesc actualei politici a guver
nului. Manevra guvernului a avut un o- 
biectiv precis, acela de a frîna dezvolta
rea mișcării democratice care devenise tot 
mai evidentă în cursul campaniei națio
nale împotriva creșterii costului vieții și 
în apărarea drepturilor democratice, în 
sporirea numărului grevelor muncitorești 
și studențești, în intensificarea luptei de 
guerilă a Forțelor armate de eliberare na
țională (F.A.L.N.).

La 24 de ore după conferința de presă 
improvizată a președintelui Leoni, autori
tățile polițienești din Caracas au anunțat 
că un număr de 25 de persoane au iost 
arestate, „alte arestări fiind de așteptat in 
viitorul apropiat' (agenția ASSOCIATED 
PRESSi. Printre arestați se află personali
tăți din toate sectoarele opoziționiste ca 
profesorul universitar Hector Mujica, 
membru al Frontului național de opoziție. 
Nelson Martinez, directorul ziarului „Ulti
mas Noticias". Edwin Burguera. secretar 
particular al fostului dictator Marcos Pe
rez Jimenez, generalul Pedro Jose Queve
do, membru al juntei militare care a răs
turnat, în 1958, regimul lui Jimenez.

După cum relatează agenția PRENSA 
LATINA, în cercurile politice din Caracas 
se consideră că prin aceste măsuri, gu
vernul Leoni și-a propus ilegalizarea parti
delor democratice cum sint Partidul revo
luționar național, Forța democratică popu
lară și Avangarda populară națională, pre
cum șl întemnițarea conducătorilor aces
tor partide. Se exprimă temeri că cei cî- 
țiva reprezentanți ai organizațiilor demo
cratice care mai sint membri ai Parla-

meritului se găsesc acum sub amenința' 
rea să aibă aceeași soartă ca aceea a li
derilor politici de stingă arestați sau de
portați în cursul „raziilor lui Betancourt" 
din urmă cu doi ani.

In capitala Venezuelei nu a trecut neob- y 
servat faptul că ultimele măsuri ale gu
vernului urmează unor acțiuni de „epu
rare" întreprinse recent în cadrul organi
zațiilor studențești și sindicale. Astfel, au 
fost „epurate" asociațiile studențești cum 
sint „Federația centrelor universitare" 
după ce reprezentanții studenților de stin
gă au obținut victoria la alegerile de la 
Universitatea din Caracas, precum și Cen
trala unitară a oamenilor muncii din Ve
nezuela, ai cărei lideri sindicali, în frunte 
cu președintele C.U.T.V., Horacio Scott 
Power, au fost arestați. Măsuri cu un ca
racter represiv au fost luate împotriva 
Frontului național de opoziție și altor or
ganizații democratice. Nici presa nu a scă
pat acestei noi „nopți a Sfîntului Bartolo
meu". Agenți ai poliției au ocupat sîm- 
bătă redacția ziarului „El Siglo" și au ope
rat percheziții la alte organe de presă.

Astfel, la Caracas se desfășoară în pre
zent o nouă „răfuială" a cercurilor guver
namentale cu opoziția. Pretinsul „complot" 
s-a dovedit a fi numai un pretext pentru 
ca acțiunea să poată fi prezentată opiniei 
publice ca avînd un caracter „legal". Dar 
pentru viața politică venezueleană aseme
nea manevre nu constituie o noutate și de 
aceea sint privite cu rezerve justificate.

P. NICOARĂ

La Skoplje

DAREA ÎN FOLOSINȚĂ 

A CONSTRUCȚIILOR 

REALIZATE D€ R. P. ROMÎNĂ

SCOPLIE 12 (Agerpres). — 
In cartierul Taftalidje din ora
șul Skoplie a avut loc duminică 
festivitatea dării în folosință a 
blocurilor de locuințe cu 102 a- 
partamente și a unei policlinici 
complet utilate, ce poate oferi a- 
sistență medicală unui număr de 
circa 50000 de locuitori. Acestea 
constituie un dar al poporului și 
guvernului R. P. Romîne popu
lației Capitalei Macedoniei, care 
a avut de suferit de pe urma cu
tremurului din 26 iulie 1963.

La festivitate au luat parte 
Kemal Seifula, vicepreședinte al 
Vecei executive a R. S. Macedo
nia, reprezentanți ai organizațiilor 
economice, politice și sociale din 
localitate, oameni ai muncii. Din 
partea romînă, la festivitate au 
luat parte membri ai Ambasadei 
R. P. Romîne la Belgrad și spe
cialiștii romîni care au asigurat 
asistența tehnică în timpul exe
cutării construcțiilor.

In numele cetățenilor din Sko
plie și al Vecei executive a R. S. 
Macedonia, Goga Nigolovski, 
membru al Vecei executi
ve republicane, a transmis do- 
porului romîn și guvernului R. P. 
Romîne sentimente de caldă re
cunoștință și mulțumiri pentru 
ajutorul acordat.

S-a hotărit ca drapelele de stat 
ale Iugoslaviei, Macedoniei și 
R. P. Romîne să fie arborate 
permanent la policlinică și la 
cele trei blocuri de locuințe.

■
 in nou Mobutu 

și-a acordat o va
canță departe de 
agitatul Leopold
ville. Generalul cu 
o ținută de gîndi- 
tor puțin ostenit 

dar gata oricind să pozeze su- 
rîzător reporterilor fotografici, 
a decis să se odihnească pe 
malul lacului Leman, în at
mosfera de calm reconfortant 

a Elveției. Comandantul arma
tei congoleze s-ar părea că nu 
are griji...

Vacanța Iui Mobutu a fost ju
decată de cei neavizați ca fiind 
inoportună. Pe plan militar, 
luptele nu au încetat și obiec
tivul proclamat Ia Leopoldville 
— deplina lichidare a insur
genților — este departe de a se 
fi realizat. Pe plan politic, se 
înregistrează simptome ale u- 
nei viitoare crize în relațiile 
dintre Chombe și Kasavubu, 
declanșată de ambițiile ex-pre- 
ședintelui katanghez (surse din 
Leopoldville citate de „JEUNE 
AFRIQUE" arată că Chombe 
dorește „să concentreze pute
rea de stat în mîinile unei sin
gure persoane", această sin
gură persoană fiind evident 
el...). Instabilitatea de la Leo
poldville, dezvăluită și de ra
tarea operațiunilor electorale 
în capitala congoleză, nu ar fi 
pledat pentru o vacanță a celui 
care se află în fruntea armatei. 
Insă Mobutu și-a oferit neaș-

președintelui Johnson

CHICAGO. — Uragane deosebit 
de puternice s-au abâtut duminică 
asupra statelor din Vestul miilociu 
al S.U.A. provocind, potrivit unui 
bilanț provizoriu, moartea a 172 
de persoane. Mii de persoane au 
fost rănite. Pagubele materiale se 
ridică la milioane de dolari. Uraga
nele au lovit la început statul 
lowa, apoi s-au deplasat cu o vi
teză de peste 150 de kilometri pe 
oră spre statele învecinate — Illi
nois, Wisconsin, Indiana, Michi
gan șl Ohio. Casele de construcție 
ușoară au fost literalmente smulse 
de vînt. Numeroase autocamioane 
au lost ridicate ca niște jucării, 
iar unele chiar proiectate în vi
trinele magazinelor sau pereții ca
selor.

HANOI 12 (Agerpres). — Zia
rul „Nhan Dan“, a publicat un 
comentariu pe marginea cuvântă
rii rostite recent de președintele 
Johnson la Universitatea „John 
Hopkins" din Baltimore. Referin- 
du-se la declarația lui Johnson 
cu privare la prezența S.U.A. în 
Vietnam, în articol se spune: 
„Toată lumea știe că izvonil și 
cheia întregii probleme constă 
tocmai în aceasta. Să se pună ca
păt acestei „prezențe" și proble
ma va fi lesne rezolvată". „John
son, se arată în continuare, nu 
poate denatura adevărul, și anu
me că: imperialiștii americani 
intensifică și extind războiul lor 
împotriva poporului vietnamez, 
lovindu-1 atît în nord cit și în 
sud, obligînd poporul din ambele 
zone să jupte împotriva lor, să-și 
elibereze țara, să-și apere patria". 
Articolul citează din interviul 
acordat recent de președintele 
Ho Și Min ziarului japonez „A- 
kahata" următoarele: „Pentru 
rezolvarea problemei Vietnamu
lui de sud, Statele Unite trebuie 
în primul rînd să se retragă din 
această parte a țării, să lase po
porul să-și rezolve singur pro
priile sale probleme și să pună 
capăt atacurilor provocatoare îm
potriva R. D. Vietnam".

In legătură cu propunerea pre
ședintelui Johnson cu privire la 
acordarea unui ajutor de 1 mi
liard dolari pentru popoarele 
Asiei de sud-est, ziarul subliniază 
că aceste popoare nu vor accepta 
în nici un caz un nou jug colo
nialist. Articolul exprimă în în
cheiere încrederea poporului 
vietnamez în victoria finală, da
torită forței solidarității sale și

sprijinului popoarelor din întrea
ga lume pentru cauza sa.

WASHINGTON 12 Agerpres . 
— Referindu-se la cuvântarea 
președintelui Johnson în legătură 
cu situația din Vietnam, Wayne 
Morse, senatorul democrat din 
partea statului Oregon, a decla
rat că Statele Unite „se îndreap
tă spre un război masiv în Asia", 
dacă vor urma planul expus de 
președintele Johnson. „Noi am fi 
putut negocia un acord în urmă 
cu șase luni, dar în prezent po
ziția noastră, a subliniat el, este 
mult mai dificilă datorită politicii 
pe care am urmat-o“. Morse, re
latează agenția U.P.I., speră în- 
tr-o rezolvare a conflictului „dar 
la aceasta s-ar putea ajunge nu
mai folosindu-se procedurile exis
tente ale dreptului internațional". 
„Din păcate, nu există nici un 
cuvint în cuvântarea lui Johnson 
care să indice o dorință de a fo
losi aceste proceduri".

LONDRA 12 (Agerpres). — 
Comitetul englez pentru apăra
rea păcii a dat publicității o de
clarație în care se arată că re
centa cuvântare a președintelui 
S.U.A., Lyndon Johnson, în pro
blema vietnameză, „nu poate a- 
vea vreo influență pozitivă în di
recția încetării războiului". El 
ignorează Frontul de eliberare 
națională din Vietnamul de sud 
care controlează 80 Ia sută din 
teritoriul sud-vietnamez.

După ce menționează neliniș
tea provocată atit în America cit 
și în Anglia de acțiunile ameri
cane în Vietnam, declarația cri
tică guvernul britanic pentru 
sprijinirea politicii S.U.A. in 
Vietnam.

LONDRA. — Intr-un comen
tariu al corespondentului său la 
Londra, agenția Associated Press 
subliniază că marea societate de 
radioteievâziune britanică, BB.Q, 
trece. în prezent. prmtr-o serie 
de difimhâțr serioase. Ia pruned 
nod. scrie agenția. deficitul fi
nanciar al acestei societăți s-a ci
frat anul trecut la 14 milijune 
dolari și există perspectiva spori
rii acestuia. B.B.C.-ul, controlat 
în mare parte de stat, trebuie 
de asemenea, să facă față unei 
lupte interne pentru putere, pre
cum și unor critici din ce in ce 
mai hotărâte în legătură cu pro
gramele sale.

ROMA. — Duminică a acut 
loc la Milano o festivitate cu 
ocazia împlinirii a 20 de ani de 
la eliberarea Italiei. Conducători 
ai Partidului comunist fi foști 
comandanți ai grupărilor de par
tizani au organizat un mding, la 
care a luat cucîntul Giancarlo Pa- 
jetta, membru al Directizmu ți al 
Secretariatului C.C. cl P.CJ. El a 
amintit că în acțirnule șrentru eli
berarea Italiei, comnăftn au con
dus 575 de Jarigăzi ganc-zldine" 
în care au luptat perte 230 UX) de 
partizani.

BONN. — T runmalul din 
Mannheim a condamnat luni la 
muncă silnică pe viață pe foștii 
colonei SS Heinrich Mocek ți 
Wilhelm Richard, acuzați de 
participare la asasinarea in nară 
a cetâtenilcr polonezi în octom
brie 1939.

De asemenea, tribunalul res
pectiv a condamnat la patru ani 
închisoare, pentru complicitate la 
crimele săcirșite de 
Polonia, re Erich Soi

Ședința Comitetului Executiv

al C. A. E. ft

Protocol comercial
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M. 
al 
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. MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Intre 7 și 9 aprilie a avut loc 
la Moscova cea de-a 17-a șe
dință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Eco
nomie Reciproc.

La ședință au participat 
S. Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, O. Simunek, vice
președinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace, H. Meiser, vice
președinte al Comisiei de Stat 
a Planificării a R. D. Germa
ne, D. Molomjamț, prim-vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, P. 
Jaroszewicz. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, Gh. Cioară, secretar al 
Comisiei guvernamentale de 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică a R. P. Romî
ne, A. Apro, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar, 
Leseciko. vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
UJLSB.

Ședința Comitetului Execu
tiv a fost prezidată de A. 
Apra.

Partid
cinstit memoria

Vacanța lui Mobutu
teptatul concediu din motive 
ce pot fi deslușite...

Cu un an în urmă cînd răs
coala populară cuprindea zone 
întinse din Congo iar guvernul 
Adoula era paralizat de nepu
tință, Mobutu a plecat, spre 
surpriza generală, să se plimbe 
prin Europa. Părea impasibil 
față de ceea ce se petrece în 
Congo. In realitate, voiajul ne
justificat marca ruptura dintre 
el și Adoula și, într-un fel, 
vestea căderea fostului pre
mier.

Mobutu este un politician 
cu o anumită tehnică și, fapt 
notoriu, lipsit de scrupule. 
Promovat de Lumumba în for
mația sa ministerială, n-a ezi
tat să-l trimită Ia moarte pe o- 
mul care îi dovedise încredere. 
„Descoperit" de ambasadorul 
american în Congo, Timberla
ke, Mobutu se erijează în omul 
de mînă forte. Față de Adoula 
a dovedit lipsă de fidelitate, 
l-a arătat devotament lui Ka
savubu, dar a avut grijă să 
cultive prietenia cu Chombe. 
Kasavubu și Chombe au avut 
nevoie de el și l-au menajat. 
Insă ruptura care se conturea
ză între cei doi îi creează pro

bleme diiicile lui Mobutu. 
Chombe, care îi cunoaște an
tecedentele, n-are încredere în 
el. De aceea în posturile-cheie 
din armată a promovat pe fa- 
voriții săi — jandarmii katan- 
ghezi. Se afirmă cu insistentă 
că în intențiile sale s-ar afla 
și înlocuirea lui Mobutu cu co
lonelul Mulamba. Dezmințirile 
lui Chombe n-au făcut decît 
să intensifice zvonurile și con
vingerea că ele reflectă rea
litatea.

Nesigur în privința lui 
Chombe, Mobutu nu se poate 
decide să joace cartea lui Ka
savubu. N-are certitudinea vic
toriei. A preferat de aceea o 
expectativă pe malul Lemanu- 
lui (întreruptă de convocarea 
urgentă la veritabilul „consiliu 
de război" care a reunit Ia 
Bruxelles în ultimele zile ale Iui 
martie pe Spaak, Harimann si 
expertii lor în materie congole
ză), iar după desemnarea certă 
a învingătorului va fi gata, cu 
aceeași absență a scrupulozi- 
tății, să-i ofere serviciile...

E. O.

anții la ședință au 
lui Gheorghe 

Gbeorghiu-Dej, prim-secretar 
al • Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al R- P. Romîne, și a lui
B. Leușchner. reprezentat per
manent al R_ D Germane în 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 
din Germania, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane.

Comitetul Executiv a exami
nat „Raportul preliminar cu 
privire la direcțiile principale 
ale cercetărilor științifice și 
tehnice, ce prezintă interes re
ciproc pentru țările membre 
ale CAF.R. și care urmează 
să fie coordonate in organele 
Consiliului in anii 1966—1970", 
elaborat de Comisia perma
nentă CAF.R pentru coordo
narea cercetărilor științifice și 
tehnice.

Comitetul Executiv a apro
bat propunerile comisiei in a- 
cest domeniu ca bază pentru 
pregătirea planurilor tematice 
ale coordonării celor mai im
portante probleme științifice și 
tehnice, care urmează să fie 
coordonate in organele
C. A.E.R. pe perioada mențio
nată.

La ședința Comitetului Exe
cutiv au fost dezbătute unele 
probleme privind îndeplinirea 
hotărârilor celei de-a 19-a se
siuni a C.AJELR. in domeniul 
specializării și coordonării pro
ducției în Drincipalele ramuri

ale construcțiilor de mașini, 
industriei radiotehnioe și elec
tronice și elaborarea propu
nerilor corespunzătoare.

Comitetul Executiv a exami
nat activitatea legată de pre
gătirea conferinței specialiști
lor din țările membre ale 
C.A.E.R. pentru discutarea 
multilaterală a problemelor 
specializării și cooperării în 
producție, mai cu seamă în 
construcția de mașini, indus
tria radiotehnică și electroni
că, și a împuternicit Secreta
riatul Consiliului să organizeze 
convocarea ei în cea de-a 
doua jumătate a anului 1965.

Comitetul Executiv a exami
nat propunerile Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru 
construcțiile de mașini referi
toare la modul de efectuare a 
viitoarelor lucrări privind asi
gurarea necesităților țărilor 
membre ale C.A.E.R. în unele 
linii tehnologice, utilaj și apa- 
rataj de completare, care nu 
se produc sau sint produse in 
cantități insuficiente în țările 
membre ale C AF.R. și a îm
puternicit Comisia permanen
tă să elaboreze recomandările 
corespunzătoare.

Comitetul Executiv a apro
bat proiectul protocolului care 
stabilește caracterul și forme
le colaborării dintre C.A.E.R. 
și Organizația de cooperare a 
țărilor socialiste în domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor.

La ședința Comitetului Exe
cutiv au fost dezbătute, de 
asemenea, și alte probleme ale 
colaborării economice, în legă
tură cu care au fost adoptate 
recomandări corespunzătoare.

Ședința Comitetului Execu
tiv a decurs într-o atmosferă 
de prietenie frățească și de în
țelegere reciprocă deplină.

PERL. — Polițiști brutahzînd un 
student participant la demon
strațiile care au avut loc la 
începutul săptămînii trecute la 
Lima. Demonstranții protestau 
împotriva scumpirii tarifelor la 

transportul comun

BUDAPESTA. — La Buda
pesta a fost semnat un proto
col care reglementează schim
bul de mărfuri între Ungaria 
și Suedia în cel de-al treilea 
an al acordului comercial din
tre cele două țări. Protocolul 
prevede sporirea ~ schimbului 
comercial cu aproximativ 
sută în comparație cu 
precedenți.

Răsfoind presa străină

20 Ia 
anii

Ziarul elvețian „DIE TAT“ publică un articol consacrat si
tuației fermierilor din Anglia. Ziarul arătă că de la re
voluția industrială în Marea Britanie agricultura joacă un 

rol din ce în ce mai puțin important.
Politica agrară britanică este 

astăzi reglementata de două legi, 
adoptate în 1947 și 1957. Potri
vit acestor legi, guvernul acorda 
subvenții și stabilește prețuri de 
garanție în funcție de recoltele 
obținute. Astfel, în fiecare an au

ln OLANDA a început sezonul florilor. In fotografie: copii împodobiți cu ghirlande, culeg flori 
pe una din cimpiile înflorite

loc tratative între guvern și uni
unile agrare care reexaminează 
noile situații. în cazul cînd aceste 
tratative eșuează, guvernul sta
bilește unilateral subvențiile și 
prețurile de garanție. Această si
tuație duce în mod firesc la o 
totală politizare a relațiilor dintre 
agricultură și guvern. Inițiativa în 
tratative o au pe rînd, cînd agri
cultorii, cînd guvernul, potrivit 
situației politice. Cînd se apro
pie data alegerilor, agricultorii 
britanici folosesc conjunctura po- 

a-și afirma reven- 
Este interesant 
poziția regimu- 

față de proble- 
britanici. In toam-

litică pentru 
dicările lor. 
de observat 
lui laburist 
ma țăranilor 
na anului trecut, înaintea alege
rilor generale, laburiștii lăsau să 
se înțeleagă că vor fi mult mai 
mărinimoși cu agricultorii brita
nici decît au fost conservatorii. 
Dar, în mod surprinzător, în bu
getul de stat pe 1964—1965 
cheltuielile prevăzute pentru agri
cultură au fost reduse în mod vi
zibil. Astfel, în loc de 294 mili
oane lire sterline au fost prevă
zute numai 270 milioane. Guver
nul a declarat că nu trebuie aș
teptată o creștere a veniturilor în 
agricultură printr-o ridicare per
manentă a subvențiilor.

Această politică a guvernului a 
provocat o evidentă nemulțumire 
în rîndurile agricultorilor. Faptul 
că guvernul a aplicat un anumit 
plafon peste care nu se mai poa
te trece, chiar în cazul cînd 
cheltuielile de producție în agri
cultură vor crește în continuare, 
i-a determinat pe țăranii britanici 
să manifeste o opoziție deschisă 
față de laburiști.

otezul insulei princi
pale a fost făcut în 
1508 de către cuceri
torii spanioli. Aceștia, 
uimiți de bogăția 
locurilor, au dat 
insulei numele de 
„Puerto Rico” adică

„port bogat". Situate în Marea Ca- 
raibelor, pe o suprafață de 9 000 
km p, în insulele care alcătuiesc 
Porto Rico (întrucît, în afară de 
insula de bază, sub acest nume se 
Înțeleg și toate insulițele înconju
rătoare) trăiesc mai bine de 2)5 
milioane locuitori.

Jugul spaniol a fost înlăturat 
încă în 1897, dar peste numai un 
an, țara a fost din nou ocupată, de 
astădată însă de către infanteria 
marină a S.U.A. A început astfel 
o nouă perioadă de grea subjugare 
colonială, care nu a luat sfîrșit prin 
„alipirea" insulelor la S.U.A.

Economia teritoriului se află în 
mîinile „metropolei". Principalele 
întreprinderi industriale, căile de 
comunicație, pămînturile cele mai 
bune, aparțin unor monopoluri a- 
mericane. Investițiile în Porto 
Rico sint deosebit de profitabile, 
aducînd monopolurilor venituri fa
buloase. Astfel, în decurs de nu
mai un an, filiala din Porto Rico 
a trustului Rockefeller obține profi
turi care ajung pînă la 43 ia sută 
din capitalul învestit. In contrast 
cu profiturile monopoliste, popu
lația din Porto Rico realizează ve
nituri de mizerie. Șomajul atinge 
cifre impresionante.

Pe lingă factorii de ordin eco
nomic și politic, interesul S.U.A. 
față de aceste insule este stîrnit de 
însemnătatea strategică și militară 
a acestora.

în țară s-a dezvoltat o puternică 
mișcare de eliberare. Acum 6 ani 
a luat ființă „Mișcarea pentru in
dependența insulei Porto Rico", or
ganizație politică care militează 
pentru cucerirea suveranității na
ționale. Această organizație în
treprinde numeroase acțiuni menite 
să atragă atenția opiniei publice 
mondiale asupra dorinței poporului 
porto-rican de a-și cuceri indepen
dența. De curînd, Mișcarea pentru 
independența insulei Porto Rico a 
adresat o telegramă Comitetului 
Special al O.N.U. pentru examina
rea aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, cetind in
cluderea problemei acestui terito
riu pe ordinea de zi a viitoarelor 
dezbateri ale Comitetului. Tele
grama exprimă speranța că proble
ma teritoriului Porto Rico va face 
obiectul atenției unui grup de lucru 
a! acestui Comitet în cursul viitoa
rei sesiuni.

ln cadrul mitingului ținut zilele 
trecute la San Juan, cu prilejul ce
lei de-a șasea aniversări de la în
ființarea Mișcării pentru indepen
dența insulei Porto Rico, partici
panții au chemat populația la or
ganizarea unei campanii intense 
în sprijinul obținerii independenței 
depline a țării.
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