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i Muncitoresc F
I HWWII mân, minerii, teh

nicienii, inginer.. 
Teliucului au descoperit multiple 
posibilități pentru noi succe
se. Pîriă în ziua Congresului, co
lectivul exploatării de aici si-a 
prevăzut să realizeze, printre alte
le, depășirea planului de prod. .- 
ție eu încă 35000 tone de mine
reu, și a conținutului de metal în 
minereul extras cu 9100 to
ne, depășirea sarcinii de creș
tere a productivității mun<" 
cu 4 Ia sută, realizarea a 
twMOgfl lei economii suphmeruj- 

prețul de cost etc. Căile 
lW*ru îndeplinirea noilor anta ,- 
mTCe au fost cercetate cu toată 
atenția și oglindite într-un cuprin- 
zător plan de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice.

— Principalele măsuri — sr. c- 
nea inginerul Fișer Francisc. șe
ful serviciului tehnic al minei — 
se referă la: deschiderea orizon
tului 8 în carieră pînă la 120 me
tri ; construirea unui drum dc 
acces definitiv între orizonturile 
6 și 7 pentru îmbunătățirea tran
sportului de minereu; introduce
rea unui grafic de transport în 
sectorul II subteran în vederea 
obținerii unui coeficient de rula
re a vagoneților de la 0,7 la 1 ; 
asigurarea unei ventilații cores
punzătoare la stația dc sortare și 
inkoducerea pulverizării de apă 
Irfoatc punctele generatoare de 
praf etc. Pe de altă parte, brigă
zile cu rezultate mai slabe sînt 
întărite cu mineri care au o ex
periență bogată în muncă și care

taj de te te
!>-?»* sofaurra rp»ntrarer

H a rjtz-
nce, ccsaumCate deportai auÂes- 

papodâ te scnyd casoojaero 
precise de căfze ăatzxața urasă de

Indnzmate de cvțnuziîme de 
partid. orțKsapde U.T.M. ac 
teat mason ca frecare tînăr să 

brigzzri m care lucrează și an 
stateht planari de acțiune pentru 
mobilizarea tuturor tmerilor la 
realizarea integrali a angajamen
telor. Frecare miner, maistru sau 
inginer știe acum precis ce are 
de făcut pentru aceasta la locul 
sân de mancă.

— In abatajul nostru — ne-a 
declarat tinărul șef de echipă 
Tomnate k» — munca nu înce
tează nici o clipă. De fiecare dată, 
schimbul se efectuează în abata
je, uneltele trec: rid din mină în 
mină ca o ștafetă. Ne-am organi
zat astfel incit să fim in perma
nența aprovizionați cu materialele 
necesare. Cind intrăm în abataj 
avem cu noi tot ce ne trebuie. 
Intre schimburile brigăzii noastre 
are loc o întrajutorare foarte uti
lă. Locul de muncă și uneltele se 
predau în așa fel incit următorul 
schimb să intre direct și din plin 
în producție. Ne ajutăm apoi în

LAL ROMULUS
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aintră in actuali
tate locurile de a- 
grement. estradele 
estivale, autobuze
le și trenurile de 
duminică Încărca
te cu excursioniști, 
bazele sportive,

ringurile de dans. La orizont, 
vara! Argument și îndemn 
convingător pentru fantezia și 
ingeniozitatea organizatorilor. 
Ne aikim in raionul Tirgoviște. 
Activitatea celor 73 de cămine 
culturale. a celor 6 cluburi este 
proiectată intr-un anume fel. 
intr-un cadru mult mai vast, cu 
mill mai multe posibilități de 
cuprindere a tinerilor.

Am urmărit in aceste zile, 
p.anurile stagiunii estivale, așa 
cum le-au stabilit intr-o recen
tă consfătuire directorii de că
mine culturale, activiștii l'.TM.. 
bibliotecarii.

Seri ale intilnirilor intere
sante. La tribună scriitori, pro
fesori. activiști de partid, 
membrii brigăzilor științiiice. 
Ascultători: petroliști din sche
la Tirgoviște. mineri din Șo- 
tinga. tineri de la Termocen
trala Doicești. de la Fabrica dc 
becuri Fieni. textiliste de la 
Pucioasa. Pentru ei. pentru cei 
peste 7 000 de tineri din între
prinderile industriale ale raio
nului. comitetul raional U.T.M., 
consiliul raional al sindicate
lor. au apelat la ajutorul com
petent al oamenilor de artă și 
cultură, la activiști de partid 
care prin expuneri, dezbateri

organizatorice

soiutonatâ

urmă
cozangene
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Sovietice

înapoierea de ia Moscova a delegației

VARA!

Olimpiada

—că craman;
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e îs pog. a Ill-aj

Consiliului de Stat și ai gu
vernului. generali și ofițeri 
superiori activi și in rezervă, 
foști comandanți de mari u- 
r.ități in timpul războiului an
tihitlerist, veterani ai luptelor 
împotriva Germaniei fasciste, 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, oameni ai muncii, 
personalități ate vieții științi
fice și culturale, ziariști ro
mâni Șl străin»

Au fost prezenți șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice acre- 
c-.tați în RP Română, atașați 
militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

simpozioane vor contribui la 
informarea tinerilor, la lămu
rirea unor probleme privind 
comportarea in viată, in muncă.

Sînt preconizate, pentru ur
mătoarele luni, largi schimburi 
de experiență prilejuite de 
concursurile pe meserii, intil- 
niri între evidențiati in între
cerea socialistă, inovatori, vi
zionări de filme documentare, 
seri in care sînt sărbătoriți cei 
mai buni muncitori. Vizitele re
ciproce in Întreprinderile raio
nului înscrise in traseele dru
mețiilor estivale vor adăuga 
noi cunoștințe tinerilor dintr-o 
organizație U.T.M. sau alta.

O notă de sezon: duminică. 
10 autocare O.N.T. lansaseră o 
invitație concretă către drume
ție. Pe traseu: Muzeul Golești, 
Curtea de Argeș, Hidrocentrala 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In 
vara aceasta un tren întreg va 
avea pasageri numai tineri din 
raionul Tirgoviște. Direcția 
București și Eforie. Cu autobu
zele de duminică se vor stră
bate alte și alte trasee de fru
musețe : Brașov. Sibiu, Valea 
Oltului, Pitești, Sinaia, Poiana 
Narciselor. Marile obiective in
dustriale sînt înscrise in vii
toarele popasuri. Grija fată de 
iubitorii drumeției, peste 10 000 
de tineri a caracterizat munca 
organizatorilor în anul trecut 
Manifestările care vor preceda 
excursiile: concursuri, drume
ții pe hartă pe diierite teme 
legate de traseul turistic stră
bătut. toate aceste „recapitu 
lări' instructive vor aduce in 
viitoarele drumeții, noi finer-.

de partid și guvernamentale române
î N

RAIONUL

ADJU D:
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Rezerve încă 
însămînțatul

nefolosite
porumbului

ncă din zilele de 
2 și 3 mai, coope
rativele agricole 
din Sascut Tîrg, 
Homocea, Pufești, 
Ploscuțeni și din 
alte comune ale 

aicnului Adjud, au terminat 
e sxnănat cu porumb ulti
mele suprafețe planificate, 
iceasta se petrecea în sudul 
aionului de o parte și alta a 
iretului unde, în general, te- 
enurile arabile sînt mecani- 
abile. In același timp, în uni- 
ițile agricole ale căror tere- 
uri se întind pe dealurile 
eletinului, care uneori nu pot 

lucrate decît cu atelajele, 
iteza de înaintare zilnică la 
amănat era încă destul de

Slobozia, 
executa- 
decît în 
la sută.

mică. Circa 10—12 cooperative 
agricole de producție printre 
care cele din Buda, 
Florești și altele nu 
seră aceste lucrări 
proporție de 35—40 
între timp situația s-a îmbu
nătățit dar faptul își păstrează 
semnificația. Diferența de 
ritm în executarea lucrărilor 
agricole între unitățile din 
cele două părți ale raionului 
este evidentă. Se naște firesc 
întrebarea: oare numai difi
cultățile legate de teren sînt 
de vină ?

Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Homocea, 
este situată în zona deluroa
să. O parte mică din terenu
rile acestei unități sînt meca- 

nizabile. Aici s-au semănat cu 
porumb aproape 700 de hec
tare. Timpul nu a fost 
mai favorabil ca la Căbești 
sau Buda, de pildă, dar fie
care ceas bun de lucru nu 
a trecut în zadar. Pe unele 
tarlale unde în zilele umede 
nu se putea lucra decît pe su
prafețe de 15—20 hectare dis
puse pe pantele însorite, pe 
creste, se lucra „pe metru 
pătrat" cu cîte 3—4 semănă
tori. Nici tractoarele, nici se- 
mănătorile n-au stat în orele 
bune de lucru. în plus, unde 
nu „urcau" tractoarele, erau 
prezente atelajele. Viteza zil
nică a putut să atingă astfel 
80 de hectare. Acum homo- 
cenii au venit în ajutorul ve

cinilor. Acest exemplu eviden
țiază atît buna folosire a trac
toarelor cit și a atelajelor, cu 
întreaga capacitate. Cele două 
S.M.T. din raion —■ Podul 
Turcului și Adjud — ar trebui 
să ia măsuri mai operative 
pentru remedierea defecțiuni
lor care survin la tmașini în 
timpul lucrului. La cooperati
va agricolă din comuna Buda, 
în ziua de 3 mai un tractor a 
pierdut aproape o zi întreagă 
pentru o defecțiune la injec
tor, care putea fi remediată 
într-un timp destul de scurt. 
Și nu este singurul caz, din 
acea zi. La celelalte unități 
agricole, mai multe tractoare 
și mașini agricole nu lucrau 
din cauza unor defecțiuni ușor 

de remediat. Dar, faptul că bri
găzile nu sînt dotate cu mini
mum de piese și lipsesc unele 
scule necesare, punerea în 
funcțiune a tractoarelor se 
face numai la sediile celor 
două stațiuni. Atelierele- 
mobile intervin cu multă 
încetineală. La aceste ne
ajunsuri se adaugă faptul că 
tractoarele, discurile semă
nătorilor nu sînt redistri
buite cu operativitate. La 
Burdusaci, de exemplu, (în 
raza S.M.T. Podu Turcului) 
pe o tarla un tractor stătea de 
3 zile defect, în timp ce la 
Găiceana (în raza S.M.T. Ad
jud) două tractoare stăteau de 
7 zile pentru că S.M.T. le re
partizase fără tractoriști.

O atenție sporită trebuie să 
se dea calității lucrărilor exe
cutate. Printre cei care răs
pund de acest lucru sînt și 
tehnicienii agronomi de sector 
ai S.M.T. Tehnicianul I. Ciu- 
chină însă (S.M.T. Podu Tur
cului) din sectorul Burdusaci 
poate fi văzut mai mult pe 
la sediul brigăzilor de trac
toare decît pe tarlale. Că în 
unele locuri nu se face un 
control operativ al calității 
lucrărilor ce se execută se

C. NANCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Bacău

(Continuare In pag. a III-a)

Luni după amiază s-a înapo
iat în Capitală, venind de la 
Moscova, delegația de partid și 
guvernamentală condusă de to
varășul Emil Bodnaraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a parti
cipat la sărbătorirea celei de-a 
20-a aniversări a victoriei asupra 
Germaniei hitleriste.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Constantin Pîrvulescu, 
președintele Comisiei centrale de 
revizie a C.C. al P.M.R., Petre 
Lupu, membru al C.C. al P.M.R., 
Mihai Gere, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară, și Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.M.R., am
basadorul R. P. Române la 
Moscova.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ghem-ghe Rădoi, 
membri ai C.C. al P.M.R, și ai 
guvernului, activiști de partid.

, Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 

în R. P. Română, și membrii 
ambasadei.

★
Pe aeroportul „Vnukovo-2“, 

delegația a fost condusă de D. S. 
Poleanski, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri 
al U. R. S. S., N. A. Mura
viova, președintele Comisiei cen
trale de revizie a C.C. al 
P.C.U.S., I. V. Kapitonov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
secție la C.C., L. N. Tolkunov, 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
de alți activiști ai C.C. al 
P.C.U.S. și funcționari superiori 
ai Ministerului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. Au fost prezenți, 
de asemenea, membrii Ambasa
dei R. P. Române la Moscova.

★
Cu același avion a sosit de la 

Moscova, delegația Ministerului 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mâne, condusă de general-colo- 
nel Ion Ioniță, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., adjunct al 
ministrului forțelor armate.

(Agerpres)
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„'Avem în secție băieți 
foarte buni! Nu greșesc 
cînd afirm acest lucru. 
Aceasta este realitatea. Nu 
pot vorbi altfel despre in
ginerii secției noastre. Mai a- 
les 6 dintre ei, absolvenți de 
4 sau 5 ani ai Institutului poli
tehnic, se remarcă prin com
petența cu care rezolvă pro
blemele dificile ale producției 
unei secții socotită printre cele 
mai importante ale uzinei, In
ginerul Embert Carol, pînă nu 
demult un foarte bun șef de 
atelier, este acum adjunct teh
nic. A rămas un pasionat cer
cetător al literaturii tehnice de 
specialitate, preocupat în mod 
deosebit de aspectele teoretice 
ale activității inginerești, cu
noscut și apreciat în întreaga 
uzină ca specialist în „roți din
țate"...

Sorescu Octavian, coleg cu 
Embert, mecanic șef al secției. 
Un foarte bun practician, exce
lent organizator... Knapp 
Dieter, adjunct tehnic al 
secției. Foarte bun tehni
cian, cu gîndire ingine
rească profundă și multi
laterală. Reprezintă cu multă 
pricepere uzina în legăturile 
acesteia cu alte întreprinderi 
din țară. ...La inginerul Leancu 
loan ies în evidență, mai ales, 
calitățile organizatorice. Te 
poți bizui oricînd pe temeini
cia unei analize de plan făcute 
de el, pe o soluție bună într-o 
problemă dificilă de organi
zare pe flux. A obținut rezul
tate deosebite în organizarea 
atelierului de danturare... Sînt 
toți specialiști „unul și unul"... 
Ca ei, ing. Wolf, ing. Tofan — 
tineri, toți tineri. Oameni cu 
care îți e mai mare dragul să 
muncești.

Lucrează în secția noastră și 
trei ingineri stagiari. Am avut 
de multe ori prilejul, deși nu 
lucrez în mod direct cu ei, să 
constat că au o pregătire co
respunzătoare atît sub aspect 
teoretic cit și practic. Am re
cunoscut, totodată, în ei oameni 
care-și iubesc meseria cu pa
siune, hotărîți să i se dedice 
cu toată energia. Le lipsește 
însă îndrăzneala. Nu prea s-au

afirmat cu soluții și idei ingi
nerești și m-am întrebat de ce 
atîta timiditate, pentru că pre
gătiți sînt. S-au obișnuit cu 
ideea „perioadei de acomoda
re ?“. Cred că da. Aceasta îi 
inhibă. Problema se arată a fi 
în ultima instanță, de educație. 
Ne-am gîndit deci să-i solici
tăm mai mult, să le stimulăm 
gîndirea creatoare inginere- 
rească. Are secția destule pro
bleme și pentru ei!

Am mai observat o lipsă co
mună stagiarilor. Și nu numai

însușite ușor de către absol
venți în perioada de stagiatu- 
ră. Nu este tocmai așa. Studiul 
individual, oricît de perseve
rent, nu poate suplini decît eu 
greu absența cunoștințelor si
stematice cu care ar fi trebuit 
să-i înarmeze facultatea și în 
acest domeniu pe viitorii ingi
neri. De unul singur, tînărul 
inginer dibuie mai mult, lipsit 
fiind de direcțiile principale 
pe care i le dă, de obicei, fa
cultatea. Inginer bun este cel 
care știe să caute, să cerceteze,

CE DEZVĂLUIE 
PERKIADA 

DE ST/m/M
la ei, ci și în pregătirea ingi
nerilor din promoții mai vechi. 
Eu însumi m-am lovit de o se
rie de dificultăți la începutul 
activității mele inginerești da
torită aceleiași lacune, abia ul
terior prin studiu în bibliotecă 
și în urma absolvirii unui curs 
de perfecționare post-univer- 
sitar am reușit să o îndepli
nesc. Este vorba de o anumită 
insuficiență privind cunoștin
țele de organizare și planifi
care a producției. Studiul ace
stora se face defectuos, după 
părerea mea, redueîndu-se la 
generalități, în dauna unor a- 
nalize economice profunde, 
fără să ofere modele de ale
gere economică a unor soluții 
tehnice, este insuficient legat 
de celelalte discipline predate 
în institut. Unii sînt de părere 
că astfel de cunoștințe pot fi

să învețe! In acest domeniu, 
însă, studenții sînt învățați încă 
prea puțin cum să caute, cum 
să se documenteze. Iar acea
sta prelungește perioada de 
acomodare, îndepărtează mo
mentul competenței depline a 
inginerului tînăr în organiza
rea și conducerea procesului 
de producție.

In sfîrșit, în legătură cu 
practica, problemă căreia cei 
mai mulți participanți la dez
batere i-au consacrat pasaje 
ample — și este firesc să fie 
așa-avînd în vedere importan
ța deosebită pe care o are pre
zența în întreprinderi pentru 
pregătirea viitorilor ingineri, în 
deplină concordanță cu cerin
țele actuale ale producției, țin 
să subliniez faptul că este ne
cesar ca în anii II și III stu
denții să urmărească în timpul

practicii, îndeaproape atît teh 
nologiile, cit și aspectele orga 
nizării producției pe flux, să s. 
familiarizeze cu problemele d< 
dispecerat, cu munca maiștri
lor, a sculerului-șef. Să fit 
totodată receptivi la activita
tea de planificare a producției 
In anul IV studiul tehnologii
lor trebuie făcut adine, cerce
tând atent eficiența lor econo
mică. In această perioadă stu
dentul trebuie să se deprindă 
să vadă critic, să caute soluții 
tehnice, superioare din punct 
de vedere economic, consul- 
tind în mod curent documen
tația tehnică și prospectele. De 
altfel spre această urmărire 
în spirit critic a activității sec
ției i-am îndemnat încă din 
primele zile pe studenții care 
și-au făcut practica Tn atelie
rele noastre. Cei mai mulți 
ne-au urmat sfatul și n-au a- 
vut decît de profitat pentru 
desăvîrșirea pregătirii lor in
ginerești. Au fost însă și unu 
care socoteau practica un pri
lej de odihnă după sesiune și 
se pierdeau prin cine știe ce 
unghere, irosindu-și fără folos 
vremea. Eficacitatea practicii 
depinde în mare măsură și de 
cum îi înțeleg studenții impor
tanța, rosturile, de seriozitatea 
acordată de aceștia studiului, 
de setea pentru învățătură e 
fiecăruia.

Iată deci o problemă pen
tru activitatea educativă a or
ganizațiilor U.T.M. si a asocia
țiilor studențești: disciplina la 
practică, răspunderea studen
ților față de calitatea pregăti
rii lor ca specialiști.

Ing. CAPITANU OCTAV 
șeful secției „șasiu 530*, 
Uzinele ..Steagul roșu"

t
Utilaje construite la Uzina I 
mecanică Tr. Sexe rin: reci- I
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Depuneri de coroane de flori 
cu prilejul Zilei Victoriei

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Zilei Victoriei — 
9 Mai — la Monumentul Ero
ilor Luptei pentru Libertatea 
Poporului și a Patriei, pentru 
Socialism, la Monumentul E- 
roilor Patriei și la Monumen
tul Eroilor Sovietici din Ca
pitală au fost depuse dumi
nică dimineața coroane de 
flori.

La solemnități au luat parte 
Alexandru Bîrlădeanu, gene
ral de armată Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, Grigore Geamănu, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri 
superiori, foști comandanți de 
mari unități pe frontul an
tihitlerist. delegații ale oa
menilor muncii.

Au participat șefii misiuni
lor diplomatice acreditați în 
R.P. Română, atașații militari 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

După ce companii de onoare 
au prezentat onorul, au fost 
depuse coroane de flori din 
partea C.C. al P.M.R. Con
siliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri, misiunilor diplo
matice acreditate în R.P. Ro
mână. Ministerului Forțelor 
Armate. Consiliului Central al 
Sindicatelor. C.C. al U.T.M. 
și Uniunii Asociațiilor Stu
denților. Comitetului orășe
nesc București al P.M.R. și 
Comitetului executiv al Sfa
tului popular al Capitalei, Co
mitetului executiv al Consi
liului Național al Femeilor, 
Prezidiului Academiei R.P 
Române. Comitetului organi
zatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, din partea 
unor mari uzine bucureștene.

precum și jerbe de flori din 
partea pionierilor.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiilor de onoa
re.

★
La solemnitatea depunerii 

de coroane de la Cimitirul 
Militarilor Britanici căzuți pe 
teritoriu] României în lupta 
împotriva fascismului, au luat 
parte Avram Bunaciu, Gheor- 
ghe Rădoi, Grigore Geamănu. 
Ștefan Bălan, Ludovic Takacs, 
miniștri, reprezentanți ai Sfa
tului popular al regiunii 
București, generali și ofițeri 
superiori, foști comandanți de 
mari unități pe frontul anti
hitlerist.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice și atașați 
militari

După ce companii de onoa 
re au prezentat onorul, au 
fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniș
tri al R.P Române misiuni
lor diplomatice acreditate în 
R. P. Română, Ministerului 
Forțelor Armate, Comitetului 
organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist. Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular a] regiunii București.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiilor de o- 
noare.

★
Duminică după-amiază, am

basadorul Uniunii Sovietice 
Ui R. P. Română I. K. Jega- 
lin, și membrii ambasadei, au 
depus coroane de flori la 
Monumentul Eroilor Luptei 
pentru Libertatea Poporului și 
a Patriei, pentru Socialism. 
Monumentul Eroilor Patriei și 
la Monumentul Eroilor Sovie
tici, cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a victoriei 
asupra Germaniei fasciste.

La solemnități au luat parte 
generali și ofițeri superiori ai 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mâne, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Ar
La Cimitirul eroilor români 

de la Ghencea și la Cimitirele 
eroilor sovietici din comunele 
Herăstrău și Jilava au avut, 
loc solemnități în cadrul că
rora au fost depuse coroane 
de flori din partea Ministeru
lui Forțelor Armate ale R. P. 
Române și unor mari între
prinderi bucureștene.

în numeroase localități din 
țară, la cimitire, monumente 
și plăci comemorative ale eroi
lor români și sovietici au fost 
depuse coroane de flori din 
partea organelor locale de 
partid și de stat, organizațiilor 
de masă, unităților forțelor ar
mate din garnizoanele respec
tive. întreprinderilor și insti
tuțiilor din localitate, precum 
și din partea Ambasadei U- 
niunii Sovietice în R. P. Ro
mână.

(Agerpres)

La posturile 
de radio 

ți televiziune
Cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a Zilei Victoriei 
asupra Germaniei fasciste^ și 
al aniversării proclamării 
independentei de stat a Ro
mâniei, generalul colonel în 
rezervă Costin Ionașcu a rostit 
o cuvîntare la posturile noas
tre de radio, iar generalul co
lonel în rezervă Ilie Cretules- 
cu a vorbit la televiziune.

(Agerpres)

• Filme de
Orice locuitor al orașului 

„Victoria" este dornic să-și fo
losească timpul liber cit mai 
plăcut. Cinematograful a de
venit un loc îndrăgit. Ne plac 
filmele și căutăm să nu pier
dem nici unul. Și totuși- In- 
trucît lucrăm în schimburi nu 
avem posibilitatea să vizio
năm filmele de sîmbătă și du
minică. De aceea propunem ca 
duminică, cind sint multi 
spectatori la cinematograful 
de la Casa de cultură din oraș 
să se mărească numărul spec
tacolelor matinee ; mai ales că 
in cursul săptăminii la mati
nee vin puțini amatori de 
filme.

Trușcă Mihai, electrician; 
Crovu Tiberiu. tehnician 
A. M. C.; Mihalcea Simion. 
maistru mecanic

N. R. Redacția a discutat a- 
ceastă problemă cu tovarășul 
Călin Apostolache, care răs
punde de cinematograful din 
orașul Victoria. Dînsul ne-a

actualitate
confirmat următoarele: „In 
zilele săptăminii (marți, joi 
și sîmbătă) la matinee sint 
puțini spectatori. Această si
tuație se datorește nu faptului 
că oamenii sint ocupați, ci fil
melor care sint repartizate.

Unele din acestea au mai 
rulat în oraș sau au fost date 
la televizor, deci sint bine cu
noscute. De jurnale să nu mai 
vorbim. Numai cu numele sint 
de actualitate, că au mai ru
lat la aceste cinematografe de 
cite patru, cinci ori.

Prin nenumărate adrese 
s-a cerut Consiliului regional 
al sindicatelor Brașov filme 
noi, de actualitate. Acesta s-a 
adresat Oficiului difuzării fil
melor Cluj, de unde sintem a- 
provizionați, dar degeaba. 
Continuăm să primim filme 
care au mai fost vizionate. 
Dacă filmele ne-ar fi reparti
zate in mod corespunzător, nu 
ar fi o problemă ca duminică 
să organizăm mai multe ma
tinee".

Sudorița Valeria Graur de la Combinatul de cauciuc sintetic din Orașul „Gheoighe Gheor- 
ghiu-Dej“ — împărtășește din experiența sa elevilor Toader Țopa și Dionisie Balaș, care 

fac practică în atelierul mecanic
Foto: FLORIN TAG A

• „Vom da tot sprijinul66

La Fabrica de confecții 
Botoșani

Decadă a experienței 
înaintate

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

în după amiaza zilei de 5 mai, 
la Fabrica de confecții Botoșani 
s-a deschis o decadă a experien
ței înaintate în sprijinul îmbună
tățirii calității, organizată de co
mitetul sindicatului, comitetul 
U.T.M. și cabinetul tehnic. Cu o- 
cazia deschiderii acestei acțiuni, 
ce are loc între 5 și 14 mai, Lun- 
goci Nicolae, directorul fabricii, 
a expus conferința pe tema : 
„îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor — obiectiv esen
țial". după care muncitorii au 
vizitat o expoziție pe tema : „Ca
litatea confecțiilor noastre". S-a 
prezentat apoi un program artis
tic.

în zilele următoare vor avea 
loc interesante acțiuni. Se va or
ganiza o consfătuire pe tema: 
„Operații calitative, produse co
respunzătoare", va fi organizată o 
„Tribună a inovatorului". Inova
torii Prepeliță Gheorghe și Ghica 
Gheorghe vor prezenta referate 
pe tema : „Mecanizarea operații
lor manuale și influența ei asu
pra îmbunătățirii calității produ
selor".

Concert omagial Enescu
Joi seara, Corul și orchestra 

Radioteleviziunii au prezentat un 
remarcabil program dedicat marelui 
Enescu, cuprinzind ci leva dintre 
piesele reprezentative ale creației 
enesciene.

„Simfonia de cameră* este desi
gur un moment al muzicii contem
porane românești. Limpiditatea și 
fluența discursului muzical, poezia, 
nostalgia, parfumul plaiurilor româ
nești și-au găsit în această lu
ci are expresia cea mai naturală. 
Enescu scria aici cea mal dureroa
să pagină a vieții sale.

Cele „7 cîntece pe versuri de 
Marot’ ne transpun prin con
trast, în atmosfera echilibrului ti
neresc, într-un sentiment precla
sic pe care îl degajă atît plastici
tatea muzicii, cil și expresivitatea 
versului lui Clement Marot.

„Dixtuorul*, dezvăluie alte po
tente expresive, care au caracte
rizat pe compozitor. Un umor să
nătos, poezie, optimism viguros de 
esență populară, o paletă orches
trală foarte nuanțată — iată, clte
va calități care caracterizează de

Carnet 
muzical

altfel Întreaga perioadă de tine
rele creatoare a lui Enescu.

Programul concertului s-a înche
iat din nou cu un alt pisc al crea
ției compozitorului: „Vox Maris’. 
Lucrarea, de un umanism răscoli
tor. impresionează prin clarviziune,

prin precizia și economia mijloace
lor de expresie întrebuințate. „Vox 
Maris* este tragedia marinarului 
care sare pentru ajutorarea seme
nilor săi aflali în primejdie, dat 
care este înghițit de apele puternic 
Învolburate ale oceanului. Enescu 
găsește în acest subiect simplu, 
puterea de generalizare, de medi- 
tare asupra marilor drame gene
ral umane.

Meritul cel mai mare al realizării 
acestui concert revine desigur di
rijorului Iosif Conta, sufletul a- 
cestui ansamblu, soliștilor precum 
și întregului colectiv care nu și-a 
precupețit eforturile pentru a rea
liza o Irumoasă seară de muzică.

IANCU DUMITRESCU
Student — Conservatorul 

„Ciprian Porumbescu*

Lucrăm la întreprinderea 
textilă Pitești. în fiecare zi 
străbatem o distanță destul de 
mare de la șoseaua principală 
pînă la fabrică. Deși prin 
muncă patriotică am amena
jat deseori acest drum, pe 
timp de ploaie devine inprac- 
ticabil.

• Ilustrate
La aceeași rubrică publicată 

în ziarul din 11 martie un co
respondent voluntar sesiza 
faptul că în stațiunea balneo
climaterică Olănești nu se gă
sesc ilustrate cu aspecte din 
acest oraș cu toate că în ulti
ma perioadă și aici au fost ri
dicate noi obiective social-cul- 
turale. Ca răspuns la această 
notă, Comitetul de stat pentru 
cultură și artă — Baza pentru

Am propune sfatului popu
lar orășenesc ca acest drum să 
fie asfaltat. în ce privește lu
crările auxiliare, fără îndoială 
că noi, tinerii din întreprin
dere, vom da tot sprijinuL

Un grup de tineri de la în
treprinderea textilă Pitești 
Unitatea A

din Olănești
desfacerea cărții — ne-a co
municat că în acest an vor fi 
puse în vînzare 7 vederi din 
Olănești într-un tiraj sufi
cient. Pentru îmbogățirea 
modelelor de cărți poștale pen
tru această stațiune. Editura 
Meridiane va organiza în vara 
acestui an un fotoreportaj în 
stațiunile de pe Valea Oltului 
pe baza unei tematici în care 
vor fi incluse și noile con
strucții.

Montorul Nicolae Gheor- 
■ ghită de la Întreprinderea 
I Electrotehnica* din Capi- 
| tafă lucrind la unul din sub- 
I ansamblele ce se fabrică aici 
i Foto: AGERPRES

La Constanța

A 8-a premieră teatrală

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru).

Sîmbătă seara, pe scena 
Teatrului de stat din Constan
ța, a avut loc premiera pe ța
ră a piesei „Hiperion" de Gri
gor Sălceanu — evocare dra
matică în versuri a vieții ma
relui nostru poet Mihai Emi- 
nescu. Regia este semnată de 
Constantin Dinischiotu, iar 
scenografia de Vasile Roman. 
Aceasta este cea de a 8-a pre
mieră din actuala stagiune a 
teatrului constănțean.

CINEMATOGRAFE

CRONICA DRAMATICĂ

■ oberi: Sherwood se
integrează în ple
iada scriitorilor care 
— în perioada in
terbelică — de
termină o îmbogă
țire accentuată a 

repertoriului teatrelor americane, 
în creația sa, piesa — recent 
valorificată scenic de colectivul 
Teatrului Muncitoresc C.F.R. — 
constituie o realizare durabilă. 
Un han-restaurant, situat la răs
crucea unor drumuri în deșertul 
Arizonei, devine cadrul pitoresc 
pentru desfășurarea unor drame 
omenești dureroase. Și în acest 
caz, o metaforă — ..pădurea îm
pietrită" — ascunde vizibil o 
pluralitate de înțelesuri cu re
feriri implicite la realitățile vie
ții din America anilor 30. 
Alan Squier parcurge cu 
autoironie lucidă, dar mistuit 
de întrebări derutante și confu
zii — drumul ratării artistului 
rămas neexprimat. Piesa surprin
de ultimul act al tragediei lui. 
Alan nu și-a putut îndeplini vo
cația scriitoricească și zborul lui 
spre culmi s-a frînt, înainte ca 
el să poată absorbi aerul tare 
al înălțimilor. Legile dure ale 
existenței în infernul inamic va
lorilor autentice au acționat ve
hement asupra lui Alan, împiedi- 
cîndu-i evoluția firească și ani- 
hilîndu-i treptat capacitatea de 
luptă. în scenă, personajul ros
tește mesajul învinsului. Dar

tot aici, visătorul de altădată 
descoperă în Gabby, fiica hangiu
lui care-i oferă adăpost, o ființă 
animată de năzuințe asemănă
toare cu acelea nutrite de el la 
vremea primei tinereți. Gabby 
nu suportă perimetrul îngust al 
îndeletnicirilor cotidiene și se
tea de evadare o torturează. Lec
tura versurilor lui Villon, încer
cările de pictură se asociază la

han — într-o noapte ca oricare 
alta a anului 1934 — prielnică 
visării treze și confesiunilor în
fiorate este risipită de apariția 
gangsterului Duke Mantee. Alan 
găsește în gangsterul faimos pe 
executorul ultimei sale dorințe: 
ratatul preferă să moară, pentru 
ca polița de asigurare pe viață pe 
care o posedă să fie încasată de 
Gabby. Fata ar dobîndi astfel 
banii necesari mult așteptatei 
călătorii în Franța. „Pădurea îm
pietrită" — peisajul caracteri
stic local, cu copaci prefăcuți în 
stînci — apare ca un cimitir al

In spectacolul de la „Ciu
lești" regizoarea Geta 
Vlad, deși, în genere, s-a 

orientat just, a trecut uneori 
prea ușor peste anume sensuri 
care se desprindeau din pasajele 
mereu vii ale dramei. Am fi 
vrut ca poziția polemică a di
recției de scenă să se contureze 
cu o prezență sporită. Atunci ar 
fi dispărut impresia de realizare 
numai parțială a intențiilor, im
presie pe care o degajă la ora 
actuală spectacolul. Bunătoară, 
unul din protagoniști, Alan Squ
ier, a fost văzut unilateral atît 
de regizoare, cît și de interpret Scenă din spectacol

55pădurea Împietrită»
ea cu dorința vie de a fugi din 
mijlocul deșertului arid al Ari
zonei către țărmuri străine care 
o ademenesc cu mirajul inedi
tului. în jurul ei, tatăl este preo
cupat numai de rentabilitatea 
negustoriei sale, întreprinsă pe 
mai multe planuri; bunicul Maple 
aduce ecoul vitalismului pione- 
rilor americani (acum exaltat nu
mai de farmecul amintirilor, al 
poveștilor și dornic ca urmașii 
lui să-i continue strădaniile). 
Flăcăul Boze este o întruchipare 
a robusteții tinerești, însă are 
orizonturi foarte limitate ; Gabby 
nu-1 repudiază, totuși ezită a se 
însoți cu el. Atmosfera creată la

de Robert Sherwood

la Teatrul Muncitoresc C. F. R.
iluziilor pierdute, al „inimilor 
sfărimate". Către el se îndreap 
tă cei care pier striviți în luptă 
cu viața. Dramaturgul vorbește 
cu gravitate în numele umanită
ții primejduite. Și, evident, pie 
sa conține chemarea de a apăra 
virtuțile omenești pîndite de pe 
ricolul ultragierii. Pe alocuri, 
însă, partiturile principaleloi 
personaje atestă un iz livresc, o 
o doză de artificiozițate, care 
estompează limpezimea acordu
rilor.

(Iulian Necșulescu). Jocul acto
rului a urmărit cu predilecție să 
releve resemnarea tragică, rigidi
tatea încremenită a lui Alan, 
însă nu am deslușit nici poziția 
critică față de personaj, nici 
furtuna lui lăuntrică încă nepo
tolită. O retușare a coordonate
lor rolului nu ar fi decît utilă 
împrospătării premierei. Tînăra 
actriță Mariana Mihuț acordă lui 
Gabby farmec juvenil și ingenui
tate. Interpreta știe să distileze 
nuanțele replicii, refuză clișeele, 
transmite — cu vigoarea cuvenită 
—- stările interioare. Și totuși, ro

lul devine fragmentat, segmentat 
fără motivare. Nu există pe în
tregul parcurs o trainică sudură 
a momentelor rolului. (Cîteodată, 
chiar în cuprinsul unei scene, ac
trița rupe „firul" interpretării, a- 
tunci cînd textul n-o solicită per
manent). Insist asupra acestei de
ficiențe, pentru că Mariana Mi
huț o poate elimina rapid prin- 
tr-un plus de concentrare a re
surselor. S. Mihăilescu-Brăila 
este, ca deobicei, convingător și 
firesc, în rolul bunicului Maple. 
Prezența în scenă a bătrînului 
pioner a căpătat, datorită inter
pretării. o viabilitate concluden
tă. Colea Răutu subliniază fără 
îngroșări, „dubla natură’ cu care 
autorul l-a învestit pe gangste

rul Duke Mantee. Personajul 
nu-și aruncă niciodată „masca", 
dar, dincolo de ea, se întrevăd, 
reliefate de actoi cu abilă dis
creție, luminile omeniei. Pe Jo- 
son Maple l-am fi dorit creionat 
mai puternic de Titu Vedea. Sil
viu Stănculescu a înțeles datele 
lui Zooze și le-a pus în evidență 
cu ponderea necesară. Au reținut 
atenția, dintre ceilalți, Dina Mi- 
haleea (mai ales în episodul des- 
meticirii de citeva clipe a d-nei 
Chioholm), Sebastian Radovici, 
Al. Azoiței, Traian Stănescu Re
zolvarea scenografică (Sanda Mu- 
șatescu) răspunde în consecință 
cu direcția de scenă, numai par
țial cerințelor pe care le putem 
formula față de tălmăcitorii de 
azi ai piesei lui Sherwood. în 
actuala stagiune a Teatrului Mun
citoresc C.F.R. spectacolul „Pă
durea împietrită" — avînd încă 
neîmpliniri remediabile — rămî- 
ne unul dintre cele interesante.

MIHA1 BOTEZ

CASA RICORDI rulează la Re
publica (orele 8,30j lls 13,30*. 16:
18,45; 21,15), Capitol (orele 10,30; 
13,15; 16; 18,45; 21,30), Tomis 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17.15;
20,30). FERNAND COW-BOY ru
lează la Luceafărul (orele 9,30 ; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Excelsior (orele 9,30; 11,45; 14 i
16,30; 19; 21,30). Feroviar (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30) 
Modern (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). NU TE ATINGE 
DE FERICIRE — PALMIRA ru
lează Ia Victoria (orele 10; 12 ;
14; 16; 18.15; 20,30), Grivița (ore
le 10; 12; 16; 18,15; 20,30) CRO
NICA UNUI BUFON - SĂNĂ
TATE. TOKO rulează la Festival 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
20) . COLȚUL PRIETENIEI rulează
la Buzești (orele 13,30; 16; 18,30). 
VALURILE DEASUPRA NOASTRĂ 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30). CÎNTÎND ÎN PLOAIE 
rulează la Lumina (orele 9,45 ; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). O
STEA CADE DIN CER - cinema
scop — rulează la Central (orele 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30 ; 
20,30). SOȚII ÎN ORAȘ - CALA- 
TIS rulează la Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Munca (orele 
14; 16,15; 18,30; 20,45). ANIMA
LELE - IEPURAȘUL Șl FÎNTÎNA
— după-amiază rulează la Doina 
(orele 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . ANIMALELE - COLȚUL
PRIETENIEI — rulează la Unirea 
(orele 16; 18,15). PIONIERIA nr. 
2 rulează la Vitan (orele 16; 18 ; 
20,15). REGINA CÎNTECEIOR ru
lează la Cultural (orele 10,30 ; 
15,30; 18; 20,30). CĂPITANUL
FRACASSE — cinemascop - DI- 
NOSAUR11 - rulează la înfrăți
rea între popoare (orele 10,30 ; 
15,45; 18; 20,15). SCARAMOUCHE
— cinemascop — rulează la Dacia 
(orele 9,30. ’145; 14. 16.15. 18 45.
21) , Floreasca (orele 10: 12. 16;
18,15; 20,30! GAUDEAMUS
IGITUR rulează la Crîngași (orele 
16; 18,15; 20 30). Ferentari (orele 
16; 18.15; 20.30). DOUĂ ETAJE 
DE FERICIRE rulează la Drumul 
Sării (orele 16. 18, 20) FATA IN 
DOLIU VENIȚ1 CU NOI ru
lează la Giuleșt; (orele 16. 18;
20) PIONIERIA nr, 2 rulează la
Buceg; (orele 10; 12; 16, 18,15;
20.30) VALURILE DEASUPRA 
NOASTRĂ rulează la Cosmos 
(orele 16; 18; 20) PARISUL VE- 
SEl - CĂLĂTORIE IMAGINARĂ
— rulează la Flacăra (orele 14,30;
16,30; 18,30; 20,30) RACHETELE 
NU TREBUIE SĂ DECOLEZE - 
cinemascop SECRETUL DIA
MANTULUI - rulează la Miorița 
(orele 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , COMANDANTUL REGIMEN
TULUI rulează la Arta (orele 16; 
18,15; 20.30). PĂDUREA SPÎNZU- 
RAȚILOR — cinemascop (ambele 
serii) rulează la Popular (ore-

MUS- 
(ambele

le 16; 19,30). CEI TREI 
CHETARI — cinemascop 
serii) — rulează la Viitorul (orele 
16; 19,45). LOGODNICELE VĂDU
VE - EXPEDIȚIE ÎN POD - n ,|||| gl 
ză la Colentina (orele 15,30; 
19,30). NEAMUL ȘOIMĂREȘTII. ;
— cinemascop (ambele serii)» I— 
SOPÎRLA — rulează la București 
(orele 9,30; 12,30; 17,30. 20,30),
Melodia (orele 8,30; 11,15-, 16; 19), 
Flamura (orele 10; 13; 16,15; 19,30). 
NU TE ATINGE DE FERICIRE — 
PRAGA FĂRĂ OCHELARI ru-
lează la Volga (orele 10; 12,15 ; 
16; 18,15; 20.30). MOFTURI 1900 
- ULTIMUL ROL - rulează la 
Rahova (orele 16 ; 18.15). NEVAS
TA nr. 13 rulează la Progresul 
(orele 13.45, 16; 18.30, 21). MIS
TERELE PARISULUI — cinema
scop — rulează la Lira (orele 
15,30; 18, 20,30). VIEȚI USCATE 
rulează la Cotroceni (orele 16;
18,15; 20,30). CU BICICLETA
SPRE LUNĂ rulează la Pacea (o-

rele 16, 18. 20). SFIOASA rulează 
la Carpați (orele 10: 12; 14, 16). 
DRUMURILE CELUI DE-AL CIN-
CILE CONTINENT

■llll

COMORI
DE ARTĂ ROMÎNEASCA - O- 
MULEȚUL DE PI ASTELINĂ — 
rulează la Timpuri Noi (orele 9; 
15; în continuare 17 ,19, 21).

GRĂDINI
CINEMATOGRAFE

CASA RICORDI rulează la Sta
dionul Dinamo (ora 20) Tomis 
(ora 19,45). Grădina Doina (ora 
20). FERNAND COW-BOY rulea
ză 'la Arenele Libertății (ora 20), 
Progresul (ora 20) CRONICA 
UNUI BUFON rulează la Festival 
(pasaj Eforie) (ora 19 45). REGINA 
CÎNTECEIOR rulează la Buzești 
(ora 20) SCARAMOUCHE rulea
ză ta Bucegi (ora 20). ANIMA
LELE rulează la Unirea (ora 
19,45) SEDUSĂ Șl ABANDONA
TĂ rulează la Lira (ora 20). LO
GODNICELE VĂDUVE rulează la 
Colentina (ora 201 VIAȚĂ PARTI
CULARĂ rulează la Moșilor (ora 
20). MOFTURI 1900 rulează la 
Rahova (ora 20,30) NEVASTA nr. 
13 rulează la Modern (ora 20). 
VESELIE LA ACAPULCO rulează 
la Aurora (ora 20,15). RACHETE
LE NU TREBUIE SĂ DECOLEZE 
— cinemascop — rulează la Arta 
(ora 20).
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Mare a pierdut

meciul cu

„Dinamo"-București

„Minerului"-Baia

Apărarea

pei manent pericol pentru poarta apărata de Datcuînaintașii băimăreni, un

I
L.
■ri.și

Cu excepția „căderii" din a 
doua jumătate a reprizei se
cunde, Minerul Baia-Mare. în 
compania campioanei — Dina
mo București, n-a avut nici un 
moment să se mulțumească 
cu rolul de... victimă. Dimpo
trivă, înaintarea Minerului a 
constituit un permanent peri
col pentru poarta lui Datcu, 
care a fost supusă unui ade
vărat bombardament. Dacă 
meciul s-a încheiat cu 4—2 în 
favoarea dinamovistilor (scor 
care, dună aspectul jocului, 
nedreptățește pe Minerul). în 
afară de „resemnarea" 
băimărene din finalul 
dei, ar trebui reținute 
toarele cauze:

1. Slaba comportare 
rării. Primele două goluri în
scrise de dinamoviști se dato
rase bîlbîielii de nepermis a. a- 
părătorilor în careul de 16 m, 
ca, de altfel, și golul al 4-lea. 
înscris de Ene II. Penetrabilă 
pe tot „frontul", dar mai ales 
pe laturile apărate de cei doi 
fundași de margine (depășiți 
cînd. și cum au vrut, de P‘r- 
călab si Haidu) apărarea b<v- 
mărenilor a distonat flagrant 
cu impetuozitatea și incisivi
tatea atacanților.

2). Numeroase ocazii mari 
irosite (totuși!) de înaintașii 
echipei din Baia Mare. Faptul 
că Sasu și, mai ales, Soo au șu
tat mult, puternic și periculos 
la poarta lui Datcu, obligîndu-l 
de multe ori să salveze în ex
tremis, nu atenuează vina îna
intașilor băimăreni de a fi 
irosit alte numeroase ocazii 
clare avute. Ieri, Sasu și Soo 
au < 
trage 
culos 
20 de 
ne-au 
stre 
Rapidul 
vor, cu orice preț, să intre de 
fiecare dată cu mingea în por
ta adversă).

echlpei 
parti- 
urmă-

a ana-

demonstrat că se poate 
: puternic, precis și peri- 
î la poartă și din 16, 18, 

metri (și nu așa cum 
obișnuit echipele noa- 
,,fruntașe" — mai ales 

ai căror înaintași

INFORMAȚII

3. Faulturile grosolane cu a- 
jutorul cărora apărătorii di- 

» namoviști „rezolvau" proble
mele ori de cite ori ei au de
pășiți de înaintașii echipei 
Minerul (au excelat, în spe
cial, Nunveiler III, Ștefan, se
condați îndeaproape de Ivan 
și Popa), faulturi sancționate, 
dar mai ales nesancționate de 
arbitru (n-aș aminti dicît 
faza din minutul 60, cînd iîan 
l-a „luat în brațe" pe Sasu, 
scăpat în careul de 16 mț aba
tere trecută cu vederea C? 
arbitru). De altfel, sperăm c.a 
Federația de fotbal să ia mă 
șurile cuvenite pe care le im 
pune atitudinea de nepermi; 
a arbitrului — gălățeanul Gri 
gore Bîrsan. La un corne 
executat de pe aripa stingă de 
Czako, Halagian sare la min
ge mai sus decît Datcu și reia 
cu capul, sub bara transver
sală a porții. Arbitrul fluieră, 
arătînd, firesc, centrul terenu
lui. Apărătorii dinamoviști 
schițează niște proteste timi
de la care, politicos și îndato
ritor, arbitrul se duce să se 
„sfătuiască" cu ei. „Sfatul" a- 
cesta s-a soldat cu revenirea 
arbitrului la decizia dată an
terior, indicînd anularea golu
lui și., lovitură liberă în fa
voarea lui Dinamo. Întrebarea 
e : cînd vom ajunge oare să 
nu mai fim martorii unor ase
menea scene penibile ? Că nu 
de alta, dar vorba aceea : ră- 
mîn ei fotbaliștii deseori re- 
petenți în fața publicului, dar 
nu rareori îi „ajută" la asta și 
arbitrii,

Dedt așa, mai bine

,, spuneau, probabil, sute
le dig spectatori care au înce
put ‘ să părăsească stadionul 
Republicii încă la începutul 
repriza a Il-a a meciului „ve
detă* (?!). Așa că U.T.A., de
plasată la București cu gîndul 
la Se-o să „pățească" — „mer- 
gînri", probabil, la sigur în 
roli/il de victimă — a plecat 
Maș& cu un nesperat punct, 

grit, lamentabil, de rapi- 
iti. Un confrate de la ,„Spor- 
1 popular" punea caricatura 
fotbal pe care ne-a oferit-o 
pidul pe seama oboselii e- 
,pei. Ca și cum celelalte 

echipe ar fi stat pînă acum la 
case de odihnă... Dacă specta
torii regretă ceva (pe lingă 
jocul sub orice critică), regre
tă că n-au luat bătaie rapidi- 
știi. Meritau aceasta, măcar ca 
o sancțiune pentru iresponsa
bilitatea comportării lor pe 
teren. Scuze pentru „na-ți-o 
ție, dă-o la adversar" (fază 
caracteristică pentru tot jocul 
Rapidului) vor găsi, desigur, 
și jucătorii, și susținătorii Ra
pidului. Cu scuze însă, nu se 
cîștigă campionatul. Și modul 
cum au evoluat rapidiștii 
și duminică, și cu două dumi
nici mai înainte, indică clar că 
vor să fie... consecvenți, adică 
să se „înnece" la mal. cum au 
știut s-o facă și altădată. Pă
cat ! Dacă nu de echipă, mă
car de miile ei de susținători. 
Merită mai mult de la Rapid, 
pentru statornicia sentimente
lor lor...

Sarcini grele pentru selecționeri
Dintre selecționabilii care 

au evoluat în cuplajul din Ca
pitală, singurii care mai întru
nesc acest atribut: Pircălab 
și, parțial, Greavu. în rest : 
Georgescu — de nerecunoscut 
(a și fost înlocuit, de altfel, pe 
parcursul meciului); Popa — 
nota „obișnuită" fsup!inindu-și 
lipsurile tehnice și de condiție 
fizică cu cotonogeala adversa
rilor) ; Ion Ionescu a dovedit 
în comportarea de duminică o 
evidentă consecvență cu ulti
mele comportări (adică slabă). 
Cu o săptăm' iă în urmă el a 
acuzat întindere musculară. 
Dar la meciul ultim ce-a 
avut 1; Dan Coc, care parcă a 
vrut să confirme (prin contra
riul comportării sale din acest 
meci) că fotbalul se joacă și 
cu... cap 1 (bufoneriile la care 
s-a dedat au fost „gustate" de

public, ia „valoarea" lor. dar 
nu pot constitui criterii de se
lecție pentru națională); Co- 
dreanu — nu poate fi luat in 
discuție ! (am mai spus-o); 
Ghergheli — aceleași defici
ențe (tind înainte, cînd îna
poi, numai acolo unde trebuie 
să fie, nu era. Plus mingi iro
site, date la adversar).

Selecționerii naționalei care, 
orice li s-ar imputa, au totuși 
o sarcină grea, dificilă și... in
grată (de unde nu-i..., 
ceea), poate că se vor 
cu încredere dar și cu 
denta cuvenite asupra lui Sasu 
și Soo. De încercat, în cadrul 
pregătirilor ce se fac pentru 
meciul cu reprezentativa R. S. 
Cehoslovace, trebuie încercați.

vorba 
opri 
pru-

STELIAN SAVIN
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Infruntînd frigul 
verse de ploaie, 
panți la cea de a 18-a ediție a 
„Cursei Păcii" au străbătut luni 
traseul etapei a treia, Cottbus- 
Zittau (180 kilometri). In ciuda 
condițiilor nefavorabile, ritmul 
întrecerii a fost foarte rapid, pe- 
delindu-se aproape tot timpul cu 
peste 40 de kilometri pe oră. 
Sprinturile cu premii, la trece
rea prin localitățile Pumpe și 
Weisswasscr. au fost cîștigate 
de societ:cul Saidkujin și cehoslo
vacul HeHer. Numeroși concu- 
renți printre care si alergători 
români Moiceanu, Stoica, Arde- 
leanu, pierd contactul cu pluto
nul fruntaș în care se mențin 
însă Dumitrescu și Zanoni. La 
kilometrul 140 Dumitrescu se 
desprinde împreună cu belgianul 
Swerts, luind un avans de cîteca 
sute de metri. Celor doi li se 
atașează sovieticii Petrov și Le
bedev și belgianul Springe!. Se 
formează o morișcă și plutonul 
nu mai poate să-i ajungă pe 
fugari. Cu 25 kilometri înainte 
de sosire, Dumitrescu are un 
moment de slăbiciune, rămîne in 
urmă, este întrecut de pluton și 
chiar de Zanoni care a avut un 
finiș mai bun.

Pe stadionul din Zittau, 
Alexei Petrov și-a confirmat cali
tățile de sprinter, întrecînd cu 
două lungimi de bicicletă pe bel
gianul Roger Swerts.

Clasamentul general individual 
după 3 etape: 1. Petrov 
(U.R.S.S.) 7h00’19“; 2. Swerts
(Belgia) la 2’16“; 3. Van Spritigel 
(Belgia) la 2’46“: 4. Lebedei
(U.R.S.S.) la 2’46“; 5. Peschel 
(R.D.G.) la 3’11". Din echipa ro
mână primul este Zanoni la 
6’24“ în urma liderului, C. Du
mitrescu se află la 7’07".

(Agerpres). — 
și puternice a- 
cicliștii partici-

Stadionul Republi
că și-a redeschis 
porțile duminică di
mineață. Primii oas
peți, peste 400 stu- 
denți s-au întrecut 
în cea de a 7-a edi
ție a campionatului 
de atletism al „Uni
versității" București.

într-o dispută dîr- 
ză cu zecimile de 
secundă și centime- 

3 
U-

trii, s-au stabilit 
noi recorduri ale 
niversității.

Autorii noilor 
coiduri : „veteranul ‘ 
Constantin Greces- 
cu (Șt. Juridice) 
2’:32,4 la 1000 m. 
Constantin Cula 
(Matematică) 56,20 
m la aruncarea suli
ței, și Viorica Toci
lă (Șt. Juridice) 12,4“ 
la 100 m (record re
publican studențesc 
egalat). Tînăra și ta
lentata studentă (a 
cîștigat și săritura în 
lungime cu 5,06 m),

re-

Tineri muncitori absolvenți „Viitorii tehnicieni ai agriculturii

ai cursurilor de specializare
O nouă serie de ti

neri muncitori a ter
minat cursurile de 
specializare în deser
virea mașinilor și uti
lajelor automate cu 
care sînt înzestrate 
întreprinderile din 
regiunea Banat. La 
Combinatul siderur
gic și Uzina construc
toare de mașini din 
Reșița, Uzina de va
goane și Uzina tex- 

„30 Decembrie" 
Arad, Filatura 
mătase naturală

tilă 
din 
de

din Lugoj, Fabrica 
de produse lactate și 
în alte întreprinderi 
din regiune au urmat 
astfel de cursuri pe
ste 1500 de tineri. 
Ei s-au specializat în 
conducerea diferite
lor instalații automa
te de la furnale, apa
rate de sudat, răz
boaie de țesut, ma
șini de filat mătase, 
instalații complexe de 
fabricare a produse
lor lactate etc. In a- 
celași timp, la Uzina

mecanică și Filatura 
„Teba" din Timișoa
ra, Uzina „Strungul"- 
Arad, Uzina „Cioca
nul"-Nădrag și în 
alte întreprinderi au 
fost organizate, pen
tru tinerii muncitori, 
cicluri de expuneri 
legate de cunoaște
rea unor noi tehno
logii de producție, 
îmbunătățirea calită
ții produselor, spori
rea productivității 
muncii etc.

(Agerpres)
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cucerirea

C.
eyi- 

Tatu 
la

se anunță o speranță 
a atletismului no
stru. Victor Raica 

(Fizică) a cîștigat 
două probe : 100 m 
și 400 m cu 11,2“ 
și 52,0“, El a contri
buit și la
locului II în ștafeta 
de 4 x 100’ m.

în afara învingăto
rilor, s-au mai 
dențiat :
(Chimie) 2:34,1 
1000 m, G. Enache 
(Șt. Juridice) 11,3“
la 100 m și I. Ful
ger (Chimie) 52,1“ la 
400 m.

Probele de ștafetă 
(4 x 100 m) au fost 
cîștigate de echipe
le Facultății de ma
tematică. La băieți, 
în 47 sec., iar la fe
te în 60,5 sec., la 
egalitate cu echipa 
Facultății de chimie.

Campionii celorlal
te probe :

Fete. 500 m : Nea- 
gu Doina (Română)

înălțime fe-
Săndulescu 

(Matematică) 
greutate : S.

(Matemati-
m.

l’:33,4 
mei : 
Doina. 
1,25 m ; 
Caliopis 
că) 7,70

Băieți. Lungime: 
Cr. Dobrescu (Geo
grafie) 6,40 m ; înăl
țime • Tudor Zamfi- 
rescu (Matematică) 
1,75 m ; greutate : 
H. Ștefan 13,82 m.

Pe echipe, locul 
I în cele 3 clasa
mente băieți, fete și 
general, a fost cîști
gat de echipa Facul
tății de matematică.

Federația română 
de atletism a acor
dat la sfîrșitul între
cerilor numeroase 
premii și diplome 
primilor 6 clasați, și 
cupe echipelor cla

pe primul loc.

Primirea de către prim- 
vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Gheor
ghe Apostol, a ambasa

dorului Austriei

Luni 10 mai, primul vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Române, Gheorghe Apos
tol, a primit în audiență proto
colară pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al 
Austriei la București, dr. Jo
hann Manz.

Primirea de către tova
rășul Gogu Rădulescu a 
delegației de specialiști 
din Ministerul Poștelor și 
Telecomunicațiilor și Mi
nisterul Comunicațiilor 

din R. P. Chineză

Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit luni delegația 
de specialiști din Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor 
și Ministerul Comunicațiilor 
din R. P. Chineză, condusă de 
Ciun Fu-sian, adjunct al mi
nistrului poștelor și telecomu
nicațiilor.

La întrevedere a fost de față 
Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomuni
cațiilor.

★
în timpul șederii sale în 

țară, delegația de specialiști 
din R. P. Chineză, însoțită de 
Grigore Marin, adjunct al mi
nistrului transporturilor și 
telecomunicațiilor, a vizitat o- 
biective industriale, instalații 
de telecomunicații din regiu
nile Ploiești, Brașov, Bacău, 
Galați și Dobrogea.

Cu acest prilej, ambasadorul 
R. P. Chineze la București, 
Liu Fan a oferit o recepție, iar 
ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor a oferit o 
masă în cinstea delegației.

Vizita în România a pre- 
ședtatelui-director al Bi
roului de asistență teh
nică O.N.U., David Owen

între 5 și 11 mai, la invita
ția Ministerului Afacerilor Ex
terne, a făcut o vizită în țara 
noastră David Owen, președin- 
te-director al Biroului de asis
tență tehnică O.N.U., însoțit 
de Raymond Etchats, repre
zentantul permanent pentru 
Europa al Programului lărgit 
de asistență tehnică și Fondu
lui special al O.N.U.

Oaspeții au fost primiți de 
Gogu Rădulescu, vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

De asemenea, D. Owen și R. 
Etchats, au avut convorbiri cu 
Costin Murgescu, membru co
respondent al Academiei 
R.P.R., director adjunct al In
stitutului de Cercetări Econo
mice.

în timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții au vizitat u- 
nele obiective industriale și 
centre turistice de pe Valea 
Prahovei, Valea Oltului și re
giunea Brașov. în București 
au fost vizitate : Muzeul de 
Artă al R.P.R., noile cartiere de 
locuințe și au asistat Ia un 
spectacol de folclor.

în seara zilei de lO mai a.c., 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, a oferit o 
masă.

Sosirea unei deleqații a 
Consiliului Municipal al 

orașului Copenhaga

Luni seara a sosit în Capi
tală o delegație a Consiliului 
Municipal al orașului Copen
haga, condusă de Henry 
Stjernquist, președintele Con
siliului Municipal, care, la in
vitația Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capita
lei și al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, va face 6 vizită 
în țară noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost întîmpinați de Ion 
Cosma, președintele Sfatului 
popular al Capitalei, repre
zentanți ai conducerii 
I.R.R.C.S.

A fost de față Diggo Chris
tensen, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al. Danemarcei la Bucu
rești.

Sesiune științifică

La Institutul agronomic ’„pr. 
Petru Groza" din Cluj, s-au 
desfășurat timp de trei zile lu
crările sesiunii de comunicări 
științifice la care au prezentat 
comunicări cadre didactice și 
cercetători de la Institutul a- 
gronomic „Dr. Petru Groza" și 
stațiunile experimentale . agri
cole hortiviticole, pomicole și 
zootehnice din regiune și de la 
Institutul de cercetări veteri
nare și biopreparate ,,Pasteur'* 
din Cluj.

(Agerpres)

Ministerul forțelor Armate ale D. 1>. D.

Anunță
Concurs de admitere în clasele a X-a 
și a Xl-a a liceelor militare „Dimitrie 

Cantemir“ și „Ștefan cel Mare“

MIRCEA 
IONESCU 

student

A V. Demiiondistele in plină cursă

îmbăta și duminică — zile de concurs... Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din Capitală. Cei mai buni 
elevi din școlile profesionale de mecanici agricoli, din 
școlile tehnice de agricultură, horticultura, zootehnie și 

. contabilitate agricolă — din regiunea București — »-au 
întîlnit în cadrul fazei regionale a concursului' „Viito
rii tehnicieni ai agriculturii socialiste". A fost_ între

cere pasionantă, urmărită cu viu interes de sute și sute de spect. 
tori : cadre didactice și studenți din Institutul agronomic ..Nicola 
Bălcescu", profesori și colegi ai participanților. Concursul a doved 
că agricultura socialistă va primi în curind cadre de specialiști bin 
pregătite, cu o bogată cultură profesională.

în mod deosebit s-au remarcat următorii concurenti: Suceanu 
Dumitru (Școala profesională de mecanici agricol: Făcăieni Negru 
Grigore (Centrul școlar agricol Brănești), Panciu Gheorghe (Centr:' 
școlar agricol Dragomirești), Dobre Maria (Centrul școlar agricol 
Călărași).

După încheierea concursului, a avut loc o festivitate de premiere. 
Au fost acordate numeroase premii în cărți și obiecte.

Pot candida tineri absolvenți 
ai clasei a IX-a și a X-a a șco
lilor medii de cultură generală 
care au obținut rezultate bune 
la invățămint și disciplină pe 
tot timpul școlarității, sînt per- 
iect sănătoși, nu au depășit 
vîrsta de 18 ani pentru clasa a
X- a și de 19 ani pentru clasa a
XI- a și doresc să devină ofițeri 
activi ai Forțelor Armate.

In liceele militare elevii se 
pregătesc după programele șco
lilor medii de cultură generală, 
la absolvire bucurîndu-se de a- 
celeași drepturi ca și elevii a- 
cestor școli; în același timp 
mai fac o pregătire care să-i 
facă apți pentru a urma școlile 
militare superioare de ofițeri.

La absolvirea liceelor militare, 
în raport de nevoile Forțelor 
Armate, aceștia vor fi reparti
zați pentru a urma învățămin- 
tul in cadrul uneia din școlile 
militare superioare de ofițeri, 
la terminarea căreia vor de
veni ofițeri activi.

Elevilor admiși la liceele mi
litare li se asigură gratuit în
treținere, echipamentul, ma
nualele și rechizitele școlare

pe tot timpul școlarității, pre
cum și transportul la plecare și 
întoarcere din vacanță.

Concursul de admitere va a- 
vea toc între 8 și 18 iulie a.c. și 
va consta din :

• verificarea cunoștințelor ul
timei clase absolvite la limba 
și literatura romnînă, matema
tică, fizică și chimie ;

• verificarea aptitudinilor fi
zice, după programa școlilor 
de cultură generală pentru 
clasa respectivă ;

• examen medical general.

Cei care doresc să se înscrie 
Ia concurs se vor adresa comi
sariatelor militare raionale pînă 
Ia 20 mai a.c., unde vor putea 
primi informații asupra actelor 
necesare și detalii asupra des
fășurării concursului de admi
tere, precum și alte date refe
ritoare la învățămintul în lice
ele și școlile militare.

Candidații admiși pentru a se 
prezenta la concurs li se asi
gură gratuit transportul, caza
rea și hrana pe tot timpul con
cursului.

Întreprinderea ..Intex" Păulești- 
Ploieștr. Aici se produc țesă
turi de tire subțiri de in și cî- 
rrepă într-o gamă variată de 

desene și culori
O mare parte din producție, 
ca urmare a calității și varie
tății de produse, sînt solicitate 

pentru export.
în foto: Prin mașinile auto
mate de imprimat trece un lot 

de țesături.
Foto; AGERPRES

URMĂRI DIN
Secvențe 

dintr-o zi 
la „Vulcan"

Cuprinzînd asemenea fapte, 
activitatea atelierelor, a secții
lor, a întregii uzine, devine 
rodnică. La sfîrșitul zilei, în 
prima secție vizitată, am aflat 
că toate comenzile programate 
fuseseră îndeplinite. în plus, 
fuseseră eboșate sau finisate 
10 axe intermediare și bandaje 
pentru unitățile mari de pom
pare. Pe același fir putem vor
bi despre rezultatele obținute 
de întreaga uzină pe ultima 
lună : 101,7 la sută la produc
ția globală și 100,19 la sută la 
productivitatea muncii. în ace
eași lună uzina a livrat, înain
te de termen, unele utilaje de
stinate șantierelor și uzinelor 
din țară. De pildă, utilajul pen
tru epurarea chimică, care a 
fost trimis în aprilie la Paro- 
șeni, avea termen de predare 
în luna mai.

Astfel de realizări reprezin
tă, evident, o garanție a înde
plinirii angajamentelor viitoa
re. Întrebărilor amintite aici le 
mai răspund însă și alte fapte. 
Colectivul uzinei și-a propus 
să aplice numeroase măsuri 
tehnico-organizatorice. Dintre 
acestea amintim cîteva :

• executarea și darea în 

funcțiune a unei noi tehnolo
gii pentru execuția cazanului 
de tip „US".

• extinderea metodei auto
mate de craițuire arc-aer (este 
vorba de inovația de la cazan- 
gerie)

• tipizarea întregii game de 
unități de pompare

• confecționarea unui cup
tor de recopt tipare și a unor 
SDV-uri pentru rotit recipien- 
ții etc.

Este vorba de măsuri care 
conduc la creșterea productivi
tății muncii, la asigurarea u- 
nei mai bune calități a diferi
telor piese și subansamble.

Ați observat, desigur, că 
din tabloul reali-ărilor pe luna 
trecută lipsesc date despre 
producția marfă. La acest ca
pitol, uzina este deficitară. 
Ne-am adresat tovarășului Ni
colae Costea, inginer șef de 
producție, cu rugămintea de a 
ne vorbi despre măsurile luate 
în vederea înlăturării acestei 
rămîneri in urmă.

— Este vorba de nerealiza- 
rea unui sortiment pe luna a- 
prilie. Cauza: materia primă 
ne-a sosit tirziu. Măsurile lua
te de noi privesc îndeosebi ca- 
zangeria, adică secția unde exi
stă rămînerea în urmă. Astfel, 
s-a trecut la reorganizarea e- 
chipelor și echilibrarea celor 
trei schimburi. In ce sens ? 
Subansamble întregi au fost 
repartizate unor echipe nou 
create și unor oameni speciali
zați urmărindu-se prin acea
sta realizarea unui flux. Toto
dată, fiind nevoie de o mai

PAQr I
mare suprafață de producție, 
au fost amenajate noi spații și 
înzestrate cu tot ceea ce este 
necesar. Toate acestea au per
mis ca atelierele sectorului ca- 
zangerie să atace producția de 
cazane de 50 G. cal„ pe un 
front aproape dublu decît pînă 
acum.

...După cit se vede și aceste 
măsuri au menirea să între
gească efortul colectivului in 
întrecerea socialistă pentru în
deplinirea exemplară a anga
jamentelor luate.

Pe graficele 
abatajelor, 

continua 
ascensiunea 

aprocizionarea cu materiale, ne 
consultăm reciproc asupra meto
delor de exploatare, învățăm îm
preună. De aceea brigada noastră 
a obținut pînă acum cele mai 
frumoase rezultate pe exploatare: 
728 tone de minereu peste plan.

Cu același entuziasm, cu ace
eași pricepere muncesc multe 
alte brigăzi de la mina Teliuc. 
Dovadă sînt rezultatele lor obți
nute de la începutul anului pînă 
la 4 mai. Iată cîteva, ale brigăzi

lor, conduse de tinerii mineri 
Marincaș Victor — 693 tone peste 
plan, Danofcnț Adalbert — 612 
tone. Maican Ion — 576 tone, 
Ion Suba — 350 tone. Popa M. 
loan — (s55 tone etc. Și mai în
semnate sint însă rezultatele în- 
mănunebiate ale întregului colec
tiv : 28 > 0 tone de minereu peste 
planul Ja zi". Cifrele acestea 
vorbesc de la sine despre însu
flețirea cu care minerii desfă
șoară întrecerea socialistă în cin
stea Congresului partidului, repre
zintă. totodată, garanția certă a 
realizării tuturor angajamentelor 
luate. Pentru că, într-adevăr, a- 
colo în adîncuri — ca și la su
prafață — minerii sînt într-o con
tinuă ascensiune spre noi și noi 
izbînzi.

Rezerve 
încă nefolosite 
la insămințatul 

porumbului
poate vedea și din citatul de 
mai jos pe care îl transcriem 
dintr-un recent „buletin in
formativ" difuzat în coopera
tivele agricole de către Consi
liul agricol raional Adjud : 
„La cooperativa agricolă de 
producție Glăvănești, discuitul 
arăturilor s-a făcut paralel cu 
direcția brazdelor, ceea ce a 
împiedicat nivelarea terenu
lui. Tot aici la două semănă
tori 2 SPC 2 s-a greșit calculul 
marcatorului, așa că distanța 
între două treceri consecutive 
în loc să fie de 0,80 metri a 
fost de un metru" etc.

Pe aceste porțiuni lucrările 
de întreținere care vor începe 
curind trebuie executate cu un 
plus de atenție.

Din aspectele semnalate se 
desprinde o singură conclu
zie : în raionul Adjud unde 
pînă la 9 mai s-au semănat 
peste 24 000 hectare cu po
rumb. reprezentînd peste 90 la 
sută din plan, această lucrare 
poate fi terminată intr-un 
timp foarte scurt — o zi sau 
două. Pînă în prezent au ter
minat semănatul porumbului 
raioanele Piatra Neamț, Tg. 
Neamț și Roman. în raionul 
Bacău, de asemenea, în partea 
deluroasă, mai sînt de însă- 
mînțat suprafețe însemnate. 
Și aici, viteza zilnică depinde, 
ca și în raionul Adjud, de fo
losirea judicioasă a atelajelor, 
a timpului bun de lucru, a'st- 
fel incit în scurt timp să se 
treacă cu toate forțele la în
treținerea culturilor.

La orizont, 
vara!

Pe baza experienței anilor 
trecuți. comitetele U.T.M. in
clud in planul de organizare a 
excursiilor contribuția artiștilor 
amatori a membrilor cercurilor 
de educație estetică. Și popasu
rile vor avea astfel frumusețile 
lor înmulfite.

Activitatea culturală pentru 
cooperatorii din comunele ra
ionului intră în conținutul și 
problemele, în ritmul și specifi
cul campaniei de vară. Serile 
de calcul, ori de întrebări și 
răspunsuri, își propun să de

monstreze cu date cunoscute de 
toti, avantajele unei metode de 
lucru sau a alteia, să dezbată 
posibilitățile de creștere a ve
nitului cooperativelor agricole. 
In multe planuri am întîlnit 
preocupări legate de cultivarea 
respectului pentru avutul ob
ștesc, pentru o bună educație 
a muncii tinerilor cooperatori.

O prezență îndrăgită de ti
neri: cîntecul și poezia. în 
haine festive sau mai puțin fe
stive planurile o anticipează. 
Iată o recentă întîlnire cu cîn
tecul, poezia și jocul în comu
na Rîu Alb.

...Sunete lungi, amplificate de 
șapte buciumași, vestesc înce
perea programului. După u- 
rarea de bun venit adresată 
participanților (vreo 300 de ti
neri și vîrstnici îmbrăcați în 
costume populare) secretarul 
organizației U.T.M. prezintă 
printr-o succintă trecere în re
vistă eroii serii: cîntecul, dan
sul și poezia. Apoi scena rămî
ne goală. în sală, invitației 
„Cine dorește să recite sau să 
cînte are cuvîntul!“ i se răs
punde cu promptitudine. Bala
de populare, doine, versuri din 
folclorul nou alternează cu cin- 
tece populare. Bătrinul briu, 
început domol de cei mai vîrst
nici participanți, își accelerea
ză ritmul o dată cu prinderea 
în horă a tinerilor. Totul este 
organizat cu minuțiozitate cu 
perseverentă și fantezie. De 
aici, acea notă de spontaneita
te dar, care a cerut ore și ore 
de pregătire.

Inițiativa de-a dedica cînte- 
cului. poeziei și jocului o anu
me zi din lună, a devenit tra
diție în raion. Tematica unei 

astiel de zile variază de la o 
comună ta alta, de la o Iurtă la 
alta. La Izvoare una din zile, de 
pildă, s-a intitulat „Slavă parti
dului”, la Moroeni „Cintare 
partidului”. Ia Petroșița „Te cin- 
tăm tinerețe", la Rîu Alb ..Pri
măvara tinereții” etc.

De pe zeci de scene din ra
ion, festivalul „Joc și cînt de 
viață nouă” va aduna cele mai 
frumoase imagini la parada 
care va avea loc in luna iunie 
la Tîrgoviște, S-au stabilit 15 
centre de concurs. Pe 16 mai 
începe întrecerea. Condiții de 
participare: cel puțin patru 
spectacole prezentate, progra
me bogate in conținut care să 
reilecte aspecte concrete din 
viața întreprinderilor, a coope
rativelor agricole, să oglindeas
că realizările acestor ani. La 
casa de cultură, o expoziție a 
portului popular dimbovițean 
va stringe cele mai valoroase 
creafii din raion. Se va reedita, 
poate, succesul expoziției or
ganizate în vara trecută, suc
ces însemnat pe zeci de pagini 
în caietul de impresii — pe 
care l-am răsfoit.

Un turneu continuu al celor 
mai interesante manifestări cul
turale va asigura fiecărei co
mune săptâminal programe bo
gate. Fiecare comună pregăte
ște lunar o manifestare cultura
lă pe care într-o anumită zi din 
săptâmină o prezintă in comu
na învecinată. Gazdele întorc 
vizita, susțiriînd programul ri
nei zile la căminul cultural. 
Selectarea celor mai interesan
te propuneri, varietatea tema
tică și formele de prezentare 
sint stabilite la începutul fie
cărei luni. Premizele sirtf bo
gate.

La orizont, vara 1 „Condica ei 
de sugestii” rămîne deschisă.



de peste hotare
Vizite ale delegațiilor de partid MOSCOVA: Recepția Comentariul zilei

și guvernamentale ale R.P. Române
-A

In R. S. Cehoslovacă

oferită de ministrul
apărării al U.R.S.S.

PRAGA. — La 10 mai, de
legația de partid și guverna
mentală a R .P. Române, con
dusă de tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, care a parti
cipat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 20-a aniversare a 
eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist, a vizitat re
giunea Cehia de vest.

în orașul Plzen, delegația a 
fost întîmpinată de primul se
cretar al Comitetului regional 
Cehia de vest al P.C. 
Cehoslovacia, F. Kuba, 
președintele Comitetului 
țional regional, J. Pelnar, 
de alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat.

din 
de 

na
și

Delegația română, însoțită 
de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, a 
vizitat la Uzinele „V. I. Lenin" 
secția forjă, noile hale de tur
bine, secția de aparataj elec
trotehnic greu, precum și 
secția de utilaj pentru prima 
centrală atomo-electrică, ce 
se construiește în Cehoslova
cia. Delegația a vizitat, de a- 
semenea, fabrica de bere 
„Plzen".

Delegația a fost însoțită de 
O. Simunek, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, vicepreședinte al 
guvernului, și de J. Pesl, mi
nistrul industriei constructoa
re de mașini grele.

Seara, delegația română s-a 
înapoiat la Praga.

Germană
BERLIN. — Delegația de 

a 
de

partid și guvernamentală 
R. P. Roi ane, condusă 
Alexandru Drăghici, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a 
participat la festivitățile pri
lejuite de împlinirea a 20 de 
ani de la înfrîngerea fascis
mului în Germania, a făcut la 
9 mai o vizită la Dresda. De
legația a fost însoțită de mi
nistrul H. Wittig, prim-vice- 
președinte al Consiliului Eco
nomiei Naționale al R.D.G.

La intrarea în orașul Dres
da, delegația a fost întîmpi- 
nată de N. Krone, secretarul 
Comitetului regional, și R. 
Upitz, vicepreședintele Sfatu-

lui regional. Oaspeții români 
au vizitat „Zwingerul* — ex
poziția de porcelanuri și gale
riile de artă, precum și valea 
Elbei.

Luni, delegația română a 
vizitat Karl Marx Stadt. La 
sosirea în acest oraș, oaspeții 
români au fost salutați de 
Gunter Erdmann, secretarul 
Comitetului regional al 
P.S.U.G., și Heinz Arnold, 
președintele Sfatului regional 
și reprezentanți ai diferitelor 
partide politice. In cinstea 
oaspeților români, organele 
locale au oferit o masă la ho
telul Chemnitze Hof-. După- 
amiază, delegația a vizitat Fa
brica de mașini-unelte .Mo
dul- din Karl Marx-Stadt.

MOSCOVA. — La 10 mai, 
mareșalul R. Malinovski, mi
nistrul apărării al U.R.S.S. a 
oferit o recepție în cinstea 
celei de-a 20-a aniversări a 
Zilei x-ictoriei.

Au participat mareșalii U- 
niunii Sovietice I. Bagramian, 
S. Budionnii, A. Eremenko, 
F. Golikov. A. Grecico, G. Ju- 
kov. N. Krilov. K. Moskalenko, 
K. Rokossovski, V. Soko- 
lox-skî. K Voroșilov, M. Zaha
rov. mareșali de genuri de ar
me. generali și amirali și alții.

Au fost de față delegațiile 
militare prezente la Moscova 
la cea de-a 20-a aniversare a 
Zilei victoriei, printre care 
delegația Ministerului Forțe
lor Armate ale R. P. Româno

La recepție au fost prezenți. 
de asemenea, atașați: militari, 
navali și ai aerului, acreditați 
pe lingă ambasadele străine 
din Moscova.

Mareșalul Malinovski a ros
tit o cuvintare.

Simplă reuniune

de rutină?
n decembrie anul trecut, prin
cipala idee a comentariilor pri
vitoare la rezultatele sesiunii 
Consiliului N.A.T.O. de la Pa
ris era aceea că, în mai, la 
Londra, vor putea fi adoptate 
acele hotăriri care n-au putut

întruni unanimitate. Explicațiile erau diverse: 
învestitura relativ recentă a guvernului labu
rist englez ; insuficienta cunoaștere a noii 
variante privind „forțele nucleare atlantice" ; 
menținerea deschisă a unor divergențe în 
diferite probleme aflate pe ordinea de zi. 
Acum. în mai. la o zi înaintea sesiunii Con- 
siliuhii N.A.T.O. de Ia Londra, subsecretarul 
de stat George Ball, care va conduce dele
gația americană în locul secretarului de stat 
Rusk, declara la sosirea in capitala brita
nică : „întrunirea nu va fi marcată de nimic 
extraordinar". Prin urmare, o simplă întru
nire de rutină—

Există explicații multiple in legătură cu a- 
ceastă bruscă modificarea a scopurilor și 
obiectivelor sesiunii NA.T.O„ modificare in
tervenită. se pare. în primul rind din partea 
Sutelor Unite, fapt relevat prin absența titu-

Mesaj sovietic tu prilejul

MOSCOVA. — Cu prilejul 
celei de-a 
victoriei 
hitleriste, 
Prezidiul 
al U.R.S.S. și guvernul sovie
tic au adresat un mesaj gu
vernelor, parlamentelor și 
popoarelor din toate țările.

„Uniunea Sovietică cheamă 
din nou toate țările să dea 
dovadă de realism în aprecie
rea raportului de forțe și a 
urmărilor posibile ale unui 
război în secolul nuclear, să 
adopte măsuri eficiente în ve
derea lichidării primejdiei u- 
nui nou război mondial".

„Anul celei de-a 20-a ani
versări a victoriei asupra hit- 
lerismului trebuie să fie mar
cat prin eforturile depuse in 
lupta pentru lichidarea foca
relor de război".

20-a aniversări a 
asupra Germaniei
C.C. al P.C.U.S., 
Sovietului Suprem

Amnistie în R
PRAGA. — In legătura cu 

cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării Cehoslovaciei. Anto
nin Novotny, președintele R.S. 
Cehoslovace, a anunțat o am
nistie generală. Amnistia pri
vește, între altele, persoanele

entru data de 13 
mai este programată 
deschiderea sesiunii 
de primăvară a Con
siliului ministerial 
al Pieței comune. 
Pe ordinea de zi a

sesjunii, la loc de frunte, va fi
gura propunerea Comisiei CE.E. 
referitoare la înființarea unui bu
get comun privind finanțarea 
agriculturii. Totodată, C.E.E. 
propune lărgirea împuternicirilor 
parlamentului vest-european care 
ar urma să aprobe bugetul co
mun preconizat.

în legătură cu această propu
nere, observatorii prevăd dezba
teri dificile, întrucît partenerii 
din C.E.E. au față de ea poziții 
diferite. De fapt, proiectul Co
misiei conduse de Hallstein are 
două aspecte, două părți distinc
te, deși legate una de alta prin 
numitorul comun agrar.

Prima parte a propunerii se 
referă la înființarea bugetului co
mun pentru finanțarea agricul
turii. Ziarul „LE MONDE" 
scrie în legătură cu aceasta: 
„Noua mare negociere ce se a- 
nunță între cei șase (e vorba de 
sesiunea de la 13 mai n.n.) avînd 
ca obiect finanțarea politicii a- 
gricole comune, încă n-a început. 
Dar Franța a ținut să exprime, 
ca un fel de prefață, rezervele 
sale asupra propunerilor făcute 
recent de Comisia C.E.E., cu 
privire la acest subiect. Comisia 
a mers dincolo de ceea ce se 
aștepta de la ea, făcînd propu
neri ce vizează crearea unui a- 
devărat buget european (cînd nu 
era vorba decît să se facă față 
cheltuielilor agricole)".

La rîndul său, săptămînalul 
„LA TRIBUNE DES NA
TIONS" apreciază că „un buget 
comun alimentat din taxele va
male percepute la intrarea în 
Piața comună, considerată ca un 
tot, va limita libertatea de acți
une a fiecăreia din cele șase 
state membre, fiind primul pas

larului Departamentului de Stat.. Explicațiile 
multiple consemnează mai cu1 se^mă menți
nerea divergențelor între principalele, puteri 
occidentale, atît asupra acelor probleme care 
au fost discutate la Paris, cît și asupra altor 
probleme politice, intervenite între timp.

Comentatorii occidentali sînt, de pildă, de 
părere că cel mai important punct de pe or
dinea de zi va fi problema germană, sesiu
nea N.A.T.O. urmînd oarecum să reafirme 
poziția occidentală cunoscută în legătură cu 
Germania. La aceste opinii generale se 
adaugă unele proiecte mult mai concrete. 
Astfel, din Bonn, cercurile diplomatice de
clară că „problema Germaniei va avea mai 
multă importanță decît în trecut în sînul 
consiliului ministerial N.A.T.O.'1 („FRANCE 
PRESSE"). Se precizează și felul în care 
este văzută această prioritate. „Aceste cercuri 
— transmite din Bonn corespondentul fran
cez — lasă să se înțeleagă că în cursul reu
niunii va fi abordată chestiunea unei parti
cipări germane la discuția asupra structuri
lor nucleare ale N.A.T.O., proiecte discutate 
de pe acum, apoi provizoriu amînate, pri
vind forța nucleară multilaterală".

Dar intențiile nu au prea multe șanse
a se transforma într-o declarație de solid? §■ ?£: 
ritate. Fenomenul este relevat de aceea că, 
după săptămîni întregi de tratative, cele trei 
puteri occidentale nu au reușit să cadă de 
acord asupra unei declarații comune în pro
blema germană, ■ proiectată spre a fi dată 
publicității de Ziua Victoriei. Surse ameri
cane din Londra susțin că adoptarea a de
venit imposibilă din cauza divergențelor din
tre Statele Unite și Anglia pe de o parte, și 
Franța pe de altă parte. Aceasta, ca și alte 
chestiuni determinate de nivelul general al 
relațiilor interoccidentale, îi face pe comen
tatori să considere că nu se scontează rezul
tate concrete imediate.

In preajma sesiunii N.A.T.O., relațiile in
teroccidentale se prezintă cu mult mai dete
riorate decît înainte de sesiunea de la Pa
ris. Evenimentele din Vietnam și din Repu
blica Dominicană au accentuat disensiunile. 
La Washington există o nemulțumire nedisi
mulată în legătură cu declarațiile făcute de

oficialiiuțile franceze care, practic, deza
vuează agresiunea americană în Republica 
Dominicană.

Ca și la sesiunea S.E.A.T.O., Anglia do
rește să obțină sprijin în mult disputata pro
blemă a politicii sale în Malayezia. Astfel 
Se afirmă că diplomația britanică dorește 
„să obțină sprijinul unui număr cît mai mare 
de delegați pentru, acțiunile Marii Britanii 
în Malayezia". Aci nu mai este vorba de 
acel sprijin simbolic solicitat partenerilor 
din S.E.A.T.O. și de dorința de a transmite 
p parte din „povara pe care o poartă în inte
resul comun aj Occidentului" la est de. 
Suez. Nu se ețclude astfel ca oficialitățile 
britanice să evoce ca monedă de schimb 
eventualitatea întreținerii trupelor britanice 
<jin Germania occidentală.

> în sfîrșit, problema Ciprului se anunță a 
f j una din cele mai violente înfruntări la 
viitoarea sesiune. Miniștrii turc și grec, so- 
sțți la Londra, au făcut declarații în care 
corespondenții au văzut încercări de a so
licita sprijinul N.A.T.O. pentru punctul de 
vjfc us.

isiunea de la Londra nu se arată 
sesiune „obișnuită". Motivele sînt 
„în cercurile diplomatice există 

divergențelor marcate între parli- 
ransmite din Londra Georges He- 
spondentul agenției FRANCE 
De aceea pare plauzibilă părerea 

ecumpăni încercarea de a elimina 
ie asupra acestor „probleme explo- 

asupra

cip

PR 
că 
o disc 
sive“, decît confruntare deschisă 
chestiunii germane, a problemelor de refor
mă a alianței, a diferitelor altor 
care continuă să nemulțumească 
participanți.

La Londra, membrii N.A.T.O.
în orice caz demonstra nu numai existența 
unor disensiuni profunde, dar din nou ca
racterul anacronic al politicii blocurilor mi
litare. Amestecul în afacerile interne și în
cercarea de a acoperi agresiunea cu steagul 
N.A.T.O. este respinsă chiar de unele state 
membre ale acestui organism militar.

chestiuni 
o serie de

vor putea

P. NICOARĂ

SOFIA. 
Sofia au 
lei de-a 
Uniunii 
dicatelor 
transporturi, j ' ' ,1
cuit. La lucrările conferinței, 
care vor dura cinci zile, par
ticipă delegați din 40 de țări.

Din R. P. Română participă 
o delegație condusă de Ale- 
xadru Greeu, președintele Co
mitetului Uniunii Sindicatelor 
din întreprinderile de trans
porturi și telecomunicații.

10 mai, la 
început lucrările ce- 

patra conferințe a 
internaționale a sin- 

muncitorilor din 
porturi și pes-

R. D. Vietnam, pre- 
numeroase regiuni 
din regiunea Vinh 

provincia Nghe An.

Situația din O
La 8 mai ora 24.00 două na

ve americano—sud-vietnameze

In- 
p re
ni a 

llermo SevilIa-Sa

Mesajul cheamă la adopta
rea de măsuri eficiente în ve
derea lichidării primejdiei ți
nui nou război mondial, con
damnă agresiunea S.U.A. in 
Vietnam, provocările lor îm
potriva Cubei 
Republica Do 
ta revanșarzi 
de a crea <t 
die pentru tă 
cum au fost dt 
ma agresiunii 
german.

In mesaj se cere _să se spo
rească eforturile în vederea 
reglementăm problemelor ne
rezolvate. râmase moștenire 
din cel de-al doilea război 
mondial'. Uniunea Sovietică 
..declară încă o dată că este 
gata să facă tot ce este nece
sar in interesul pâdi generale 
și securității popoarelor*.

S. Cehoslovacă
care au comis infracțiuni poli
tice. dar nu absolvă de pe
deapsă pe cei condamnați pen
tru colaborare cu naziștii, pen
tru crime de război și pentru 
infracțiuni grave cu caracter 
economic.

nfi

serios pe calea supranaționalită- 
ții. Or, aceasta nu este oare în 
contradicție cu intențiile procla
mate de actualul gusem fran- 
Cf?Z • •

De curind s-a anunțat că 
Franța și Olanda au instituit un 
fond al pieței agrare pentru spri
jinirea agriculturii țărilor lor. E 
vorba deci de acordarea de sub
venții agriculturii din fonduri 
create cu mijloace publice.

După cum era de așteptat. 
R.F.G. a reacționat imediat. Re
cent, cancelarul Erhard a adre
sat o scrisoare președintelui 
C.E.E., Hallstein, în care arăta

Piața, comună

Republica Dominicană

SANTO DOMINGO. — 
tr-o telegramă adresată 
ședintelui actualei reunit 
OSA. G 
casa (Nicaragua» ministrul de 
externe in guvernul domini
can condus de colonelul Fran
cisco Caamano. Turi Jettu a 
făcut cunoscut că guvernul 
său refuză orice contact cu 
Organizația Statelor Ameri
cane, atîta timp cît trimisul 
său. Antonio Rosario nu va fi 
primit să participe la lucrările 
sesiunii O.SA Turi Jettu pro
testează viguros in numele 
guvernului său împotriva ho- 
tăririi adoptate sîmbătă de 
reuniunea O.S.A. de a admite 
pe Bonilla Atiles. delegat al 
guvernului format de genera
lul Imbert. in calitate de re-

ței comune. Deși in scrisoarea de 
răspuns nu se face nici o referire 
la proiectul vest-german. unii ob
servatori consideră că tocmai a- 
ceastă omisiune poate fi inter
pretată ca o recomandare adre
sată guvernului de la Bonn de a 
nu insista asupra planului său. 
Aceiași observatori sint de pă
rere că aprobarea proiectului 
vest-german este foarte incertă, 
dacă nu chiar exclusă. Totuși, 
in cadrul partidului U.C.D.— 
U.CS-, se face din proiectul de 
creare a fondului structural al 
pieței o chestiune electorală. 
Mulți dintre membrii marcant:

Preludii la o
apropiată confruntare

că agricultorii vest-germani pri
vesc cu îngrijorare crescîndă mă
surile pe care guvernele francez 
și olandez le-au luat în vederea 
acordării de subvenții agricultu
rii. După părerea agricultorilor 
vest-germani, afirmă Erhard, 
crearea fondurilor financiare cu 
mijloace publice ar duce la efec
tuarea normelor de concurență 
pe piața agrară din C.E.E. Ca 
atare, R.F.G. propune și ea un 
plan potrivit- căruia ar urma să 
se creeze un așa-numit fond 
structural al pieței (și care ar fi 
avantajos, desigur, pentru agri
cultorii vest-germani).

Hallstein a răspuns cancelaru
lui că măsurile franceze și olan
deze nu contravin acordului Pie-

ai acestui partid cer să se :i>. ■> 
pentru adoptarea proiectului, in- 
trucît respingerea lui ar putea 
duce la pierderi de voturi pen
tru U.C.D.—U.C.S.

Problemele înfățișate mai su-. 
inclusiv acțiunile franceze și o- 
landeze și proiectul vest-german, 
sînt legate de prima parte a pro
punerii Comisiei C.E.E., ace> i 
de creare a unui buget comna 
pentru finanțarea agriculturii. 
Reacții nu mai puțin violente a 
stîrnit și partea a doua a pro
punerii, aceea de lărgire a atri
buțiilor Parlamentului vest-euro- 
pean, care ar urma să aprobe 
bugetul comun propus de Comi
sia Hallstein. Concepția Comisiei 
C.E.E. cu privire la. acest punct

în mai multe

corn
p

mor

■ | A

Noi acțiuni agresive

împotriva R. D. Vietnam
HANOI. — Șeful misiunii de 

legătură a înaltului Comanda
ment al Armatei Populare 
Vietnameze a transmis Comi
siei de supraveghere și con
trol un protest împotriva noi
lor acțiuni agresive ale S.U.A. 
și ale Vietnamului de sud a- 
supra teritoriului R. D. Viet
nam. La 9 mai, se arată în me
saj. numeroase avioane de 
luptă americane și sud-vietna
meze au bombardat și mitra
liat insulele Con Co, Hon Me 
și Hon Mat, din apele terito
riale ale 
cum și 
populate 
Linh si

au pătruns în apele teritoriale 
ale provinciei Quang Binh 
(R. D. Vietnam) și au oprit 
două vase de pescuit reținînd 
cele 14 persoane aflate pe va
se. Șeful misiunii de legătură 
a înaltului Comandament al 
Armatei Populare Vietnameze 
a transmis Comisiei internațio
nale de supraveghere și con
trol un protest în care se cere 
imediata punere în libertate 
a celor 14 cetățeni ai R. D. 
Vietnam, încetarea actelor de 
agresiune și război împotriva 
acestei țări și respectarea acor
durilor de la Geneva din 1954.

Declarația guvernului

R. D. Vietnam

DAR ES SALAM. — Prim 
vicepreședintele Republicii 
Tanzania, Abeid Karume, a 
declarat într-o cuvîntare ros- 

!tită la colegiul „Patricte Lu
mumba", că guvernul a hotă- 
rît să desființeze taxele pen
tru învățămîntul de toate 
gradele. Karume a adresat ti
neretului din Tanzania în
demnul de a-și însuși cuno
ștințele necesare pentru a 
contribui la consolidarea in
dependenței economice a țării.

SEUL. — Print r -un comunicat 
dat publicității luni de autorită
țile sud-coreene s-au dezvăluit 
noi amănunte despre complotul 
ievent descoperit și prin care se 
urmărea răsturnarea președintelui 
și guvernului din această țară. 
In afară de cei șapte colonei a- 
restați deja, poliția din Scul a 
mai reținut un alt grup, format 
din 14 persoane suspecte, care 
se află acum, potrivit comunica
tului „în detențiune preventivă". 
Prin acest complot, scria agenția 
France Presse, citind surse gu
vernamentale, se urmărea ocu
parea Seulului cu sprijinul tru
pelor la 16 mai, ziua în care 
președintele Pak Cijan Hi urma 
să părăsească capitala sud-corc- 
eană pentru o vizită oficială în 
Statele Unite. Aceeași agenție a- 
răta că unul din organizatorii 
complotului, colonelul Won Chun 
Yong, fostul șef al Serviciului 
de presă, nu a reușit să atragă 
de partea sa armata staționată 
în jurul capitalei și studia posi
bilitatea unei alte soluții pentru 
reușita complotului. O coinciden
tă remarcată de agenția France 
Presse este aceea că la 16 mai 
ziua destinată declanșării lovitu
rii de stat se vor împlini 4 ani 
de la puciul care a adus la pu
tere pe actualul președinte.

TOKIO. — Primul ministru al 
Malayeziei, Tunku Abdul Rah
man, și-a încheiat vizita oficială 
pe care a făcut-o în Japonia.

După cum s-a anunțat, în 
cursul acestei vizite, Abdul Rah
man urma să se întilnească la 
Tokio cu președintele Indone
ziei, Sukarno. Întrucît acesta din 
urmă a fost reținut de unele pro
bleme de ordin intern, întîlnirea 
a fost amînată pentru o dată ul
terioară.

Care va fi pasul următor?
După alegerile din

din 
sud, 

..alegeri

Rhodesia de sud

wn si coatro-
Q SÂ CfQZIIT?2e 
i domeniul po-

a Lisat axi 
xbtadmn ei

.ere. si. aprobe 
deczzzâe CEE 
litîcî: agrare.

Parrea fraact 
un dubiu asul
ostile fată de o asemenea propa- 
uere. Expoaiod poziția franceză, 
nurul . LE MONDE* scria: 
„I j Paris m există aici • rezer
vă ia respingerea celei de-a doua 
părți din propooerile Comisiei 
care are an caracter politic,

contrei al Parlamentului eu.-o- 
pean de la Strassbourg. Mai 
exact. Comisia propune modifi
carea articolului 203 al Tratatu
lui de la Roma (prin care s-a în
ființat Piața comună iul), pen
tru a se da Parlamentului puteri 
reale de control asupra bugetu
lui. care să-i permită să-l îmbu
nătățească in anumite condiții. 
Această teză se intilneșle cu cea 
a Olandei și se opune punctalni 
de vedere francez. Este neîndo
ielnic că această problemă, a con
trolului parlamentar, va fi nna 
din cele mai importante in marea 
negociere în pregătire".

De altfel, nici celelalte țări ale 
Pieței comune nu și-au dat piuă 
în prezent consimțămîntul oficial 
referitor la propunerea Comisiei 
C.E.E. De aceea, în cercurile po
litice apusene se subliniază că la 
apropiata sesiune, proiectul Comi
siei C.E.E. va da naștere la se
rioase divergențe între parteneri.

arsa electorală 
Rhodesia de 
denumită 
parlamentare" a luat 
sfirțit cu rezultate 
lesne previzibile. 
Partidul gucema- 

messtal ultrarasist condus de lan 
Smith a obținut 50 din cele 65 
de locuri ale parlamentului. A- 
cest rezultat a fost obținut ia 
condițiile in care din cei 4 mili
oane de negn au avut dreptul 
să se prezinte la cot doar 11 000. 
iar partidele africane nnt inter
zise. Potrivit ..logicii" regimului 
rasist de la Salisbury . jisațoritn- 
taa" corpului electoral a consti
tuit-o minoritatea albă : 100 OOO 
de albi din cei 300000 europeni 
citi trăiesc ia fard.

In fapt, fana dectoreiă din 
Rhodesia de sud as reprezinți 
decît o nouă încercare a rasifti- 
lor sud-rhodes»eni de a-fi soba 
pendule, de a perpetua domina
ție mmoritătu albe. Ceea ce ur
mărește Smith prin ^organizart 
actualei ^maforrtăti parlamenta 
este «■ dea o aparentă de leg 
tete vechiului râu pian de p 
rlaaMre snăiateraiă a mdepen- 
deutei ia condițiile menținerii 
actualelor rinduieii rasiste. Este 
evident insă că sunuiacrul de 
alegeri, excluderea de ia cot a 
majorității populației, a demon
strat tocmai lipsa de legalitate a 
manevrelor minorității rarirte.

Observatorii se întreabă dacă 
acum, după ce ți-a aranjat „uu- 
joritatea" de două treimi nece
sari in parlament. Smith ca trece 
intr-adevăr la modificarea consti
tuției pentru a insera prevederi 

permită o eventuală 
E bine cu- 
mojoritatea

denței ta fi luată unilateral dacă 
Marea Britanic se ta opune a- 
cestei măsuri.

Avertismentul britanic amenin- 
find Rhodesia de sud cu rupe
rea relațiilor economice dacă își 
ta prociema unilateral indepen
denta a avut, pare-se, pină in 
prezent, puțină influență asupra 
lui Smith. De altfel, poziția An- 
gliei ia legătură cu organizarea 
actualei mascarade electorale a 
fast considerată de 
mentat-yri cel puțin 
trezind suspiciuni, 
cu boicotul. Londra 
prins nimic pentru

multi co- 
discutcbilâ, 
Amenințind 
n-a intre- 
punerea în 

a rezoluțiilor OAi.U. fi 
area manevrelor mir.ori-

HANOI. — lnlr-o conferință 
de presă care a avut loc la 
9 mai, purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație a guver
nului R. D. Vietnam in legă
tură cu aiirmațiile guvernului 
S.U.A., după care Vietnamul 
și apele sale teritoriale consti
tuie o „zonă de luptă" a forțe
lor armate ale S.U.A.

Declarația respinge preten
țiile formulate de S.U.A. și de 
autoritățile sud-vietnameze la 
27, 28 și 30 aprilie după care 
guvernul american ar avea 
dreptul de a controla, reține 
sau captura vasele navigînd 
dincolo de paralela 17, în apele 
internaționale. Aceste măsuri, 
subliniază declarația, „consti
tuie acte de război foarte gra
ve împotriva Vietnamului și o 
amenințare ilagrantă pentru 
pacea din Marea Chinei de 
sud și pentru Asia de sud-est".

Intr-o altă declarație. Minis
terul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam denunță planul 
guvernului american de a fo
losi blocul militar S.E.A.T.O. 
în scopul intensificării războiu
lui agresiv din Vietnamul

LA PAZ. — Președintele 
juntei militare boliviene, 
Barrientos, a declarat, refe- 
rindu-se la decretul privind 
amânarea alegerilor generale 
pe o perioadă de timp nede
terminată, că nu există in
tenția de a se institui o dicta
tură militară în țară. El a ți
nut însă să sublinieze în inter
viul pe care l-a acordat dumi
nică presei că forțele armate 
vor rămâne la putere „pină 
cînd va fi restabilit un climat 
de pace politică și socială". 
Motivînd hotărîrea de a ami
na alegerile, el a arătat că în 
țară încă mai domnește „anar
hia și lipsa de democrație". 
Agenția Associated Press a- 
rată că intr-un discurs recent 
ținut la Cochabamba, șeful jun
tei militare a precizat că „a- 
minarea alegerilor va însem
na, în mod automat, 
tă candidatură va 
noită".

Partidele politice 
via, nemulțumite de 
luată de actuala conducere 
militară, au anunțat că vor 
publica o declarație în care 
vor dezvălui motivele reale 
pentru care au fost amînate 
alegerile în Bolivia, care fu
seseră planificate pentru data 
de 31 octombrie anul curent.

că aceas- 
fi reîn-

din Boli- 
hotărîrea

ION D. GOIA

cate să-i 
acțiune unilaterală, 
născut faptul că 
imensă a populației țării este îm
potriva independenței in actua
lele condiții. Recent. Consiliul 
de securitate al OAi.U. a cerut 
Angliei să nu acorde indepen
dență acestei țări in condițiile in 
care o minoritate albă exploatea
ză fi asuprește majoritatea băști
nașă.

Va pune guvernul de la Salis
bury în practică amenințările de 
a înlătura din constituție clau
zele care prevăd necesitatea acor
dului Londrei în cazul procla
mării independenței ? In cadrul 
unei conferințe de presă, Smith a 
declarat că guvernul său „va 
trece la studierea modificărilor 
care trebuie să fie aduse consti
tuției". El a adăugat că liotărî- 
rea privind proclamarea indepen-
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R. P. CHINEZA. — Imagine nocturnă a iabricii de ciment din orașul Canton


