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număr:

• Specialiști de la 
uzinele „Electropu- 
ere" Craiova, Uzi
nele „TractomT- 
și ,,Hidromecanica' 
Brașov iși span ea- 
v întâi la dezbate
rea : ȘCOALA SUPE
RIOARA ȘI PRO
DUCȚIA
(pag a Il-a >1 ■
lîl-a)

• Orizont cultural 
(pag. a n-a)

• Sport (pag. a 
Il-a)

• Cititorii propun 
(pag. a III-a)

HOTĂRIREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române 
privind unele măsuri de îmbunătățire a regimului 
de valorificare a produselor vegetale și animale

In cel trei ani care an trecut de la Încheiere* ea 
succes a cooperativizării, în agricultura uaastri 
socialistă s-au ob(inut însemnate progrese. C* ur
mare a măsurilor luate de partid și guvern, a 
sporit numărul de tractoare și mașini agricole si 
s-au asigurat cantități din ce în ee mai mari de 
îngrășăminte. S-a dezvoltat producția de cereale, 
cultura plantelor tehnice, pomicultura și viticul
tura, a sporit și s-a îmbunătățit efectivul de ani
male și a crescut producția de lapte, cane. mă. 
lină, asigurindu-se în condiții tot mai bune apro
vizionarea populației, materiile prime agricole ne
cesare industriei și disponibilități pentru export.

Cooperativele agricole de producție au valorificat 
către stat, pe calea contractărilor și achizițiilor, in 
condiții avantajoase, cantități tot mai mari de 
griu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, ani
male, produse animale, contribuind la asigurarea 
fondului central de produse agricole și sporindu-și 
veniturile bănești.

Cerințele mereu crescînde ale dezvoltării econo
miei naționale și ale ridicării continue pe această 
bază a nivelului de viață al populației cer asigura
rea an de an a unor cantități sporite de produse 
agricole vegetale și animale.

Pentru aceasta, în aplicarea consecventă a politi
cii partidului și guvernului de dezvoltare intensi
vă și multilaterală a agriculturii este necesar un 
complex de măsuri menite să asigure: înzestrare* 
în continuare a agriculturii cu noi mijloace meca
nizate, sporirea considerabilă a cantităților de în
grășăminte chimice, lucrări de hidroameliorații, 
extinderea suprafețelor irigate și altele, măsuri ce 
vor fi supuse dezbaterilor Congresului al IV-lea al 
Partidului Muncitoresc Român.

Toate acestea vor contribui Ia sporirea producției 
agricole, Ia consolidarea economică și organizatori
că a cooperativelor agricole de producție, asigu- 
rîndu-se în continuare ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al țărănimii.

Totodată, ținînd seama de necesitatea creșterii 
cointeresării materiale a producătorilor agricoli și 
în vederea dezvoltării proprietății obștești ca sursă 
principală a veniturilor cooperativelor și a bunei 
stări a membrilor acestora. Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Român și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Române au hotărit 
adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a regimu
lui de valorificare a produselor agricole, majorarea 
prețurilor de cumpărare la unele produse agricole, 

' îmbunătățirea circulației produselor agricole, acor
darea de sprijin din partea statului pentru îmbu
nătățirea activității financiare a cooperativelor 
agricole de producție.

In acest scop, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Român și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Române

b) Valorificarea fructelor
și legumelor

5. — Restaurantele, rautif le și atți runrumitwi 
colectivi pot cumpăra legume și fructe direct, pe 
cale* contractelor, de la roeptritirtk agrieuie de 

acestora și producătorii individuli.
6. — Cooperativele agricole de produc țâr uru 

brii acestora și producătorii individuali pot să-și 
valorifice disponibilul propriu de legume și fructe 
pe piață, cu respectare* dispeuițnlor legale iu 
vigoare.

c) Valorificarea animalelor 
și produselor animale

12. — Se v* majora prețul de contractare cu pro
ducătorii de țuică, cu începere de la data de 17 mal 
1M5. de ta 7 leii țuică de M grade ta 14 leii adică 
o creștere de 43 ta sută.

De asemenea, se vor majora prețurile de cumpă
rare ta celelalte rachiuri naturale, precum și ta cele 
livrate de deținătorii de cazane.

In aceiași timp se va îmbunătăți regimul de cum
părare. acordindu-se producătorilor și alte avan
taje.

Ca urmare a majorării prețurilor de cumpărare 
producătorii vor realiza in plus, ta cantitățile pre
văzute a fi cumpărate pentru fondul central in anul 
IMS. 12S milioane lei.

Creștere* prețurilor de cumpărare se va acoperi 
ta parte de către buget și in parte prin majorarea 
prețurilor de vinzare eu amănuntul la spirtul sani
tar. de ta S lei 1 ta 14 leii și ta spirtul rafinat de M 
grade, de ta 5» leii ta 56 leii.

IX — Se va majora prețul mediu de contractare 
cu prud net terii de struguri hibrizi din recolta anu- 
hti IMS de ta 4 94 lei kg la 1J5 lei kg ta concentra
ția de zahăr corespunzătoare tăriei alcoolice de R5

Prm această majorare producătorii vor primi in 
plus suma de 42 milioane leă

434 lei per litru a prețului eu amănuntul ta unele 
sortimente de vinuri cu tărie alcoolică de 8 și 9 
grade.

Construcții metalice. — Acoperișul unei noi hale ce se construiește la Uzinele „Electro- 
putere"-Craiova.

7. — Regimul actual de vinzare liberă a animale
lor și produselor animale rămîne în vigoare. Ca 
urmare, cooperativele agricole de producție, în afa
ră de animale și produse animale contractate cu 
statul, pot valorifica in continuare, direct pe piață, 
purcei, păsări, ouă, lapte, produse lactate și alte 
produse animale.

De asemenea, membru cooperativelor agricole de 
producție și producătorii individuali pot să vindă 
direct pe piață porci, păsări, ouă, lapte, produse lac
tate și alte produse animale.

8. — Cooperativele agricole de producție pot 
vinde bovine pentru producție, prăsii* și muncă 
altor cooperative.

Membrii cooperativelor agricole de produeție și 
producătorii individuali pot vinde bovine pentru 
producție, prăsilă și muncă cooperativelor agricole 
de producție, precum și altor producători agricoli.

III. (u privire la circulația 
produselor agricole

14. — Cooperativele agricole de producție vor 
putea folosi fără ’nici o restricție, în toate zonele 
țării, mijloacele de transport pe care le dețin pentru 
nevoile lor de producție, precum și pentru valorifi
carea produselor proprii.

15. — Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare vor asigura condițiile corespunzătoare desfacerii 
surplusului de produse agricole in piețe, oboare etc 
de către cooperativele agricole de producție, mem
brii acestora și producătorii individuali.

> HOTĂRĂSC:
I. Cu privire la regimul 

de valorificare a produselor 
agricole

1. — In scopul întăririi rolului economic și stimu
lativ al contractelor, unitățile economice de stat cu 
sarcini de cumpărare vor încheia în continuare 
contracte de cumpărare a produselor agricole eu 
cooperativele agricole de produeție pentru produe- 
ția-marfă agricolă a acestora, pe baze comerciale, 
cu respectarea riguroasă a principiului bunei 
învoieli.

Contractele devin valabile după aprobarea lur de 
către adunările generale ale cooperativelor agricole 
de producție.

ttip» Cooperativele de consum pot încheia contracte 
w cu cooperativele agricole de producție în aceleași 

condiții ca și unitățile de stat, conform eu dispo
zițiile legilor în vigoare.

II. Cu privire la majorarea 
prețurilor ac cumpărare 
la unele produse agricole 
și a prețurilor de desiaccrc 
eu amănuntul la unele 
bunuri de consum

IV. Alte masuri privind 
valorificarea produselor 
agricole

16. — Se vor Îmbunătăți condițiile 
nare * animalelor cumpărate de 1*

de reeepțio- 
produeă lorii

a) Valorificarea cerealelor
2. — Cooperativele agricole de producție pot vin

de unităților de stat griu, secară și porumb din pro- 
ducția-marfă de care dispun. Aceste vinzări se pot 
efectua în tot cursul anului ; pentru vinzările făcu
te pe bază de contracte încheiate Înainte de recol
tare, cooperativele au dreptul la avansuri în bani.

De asemenea, membrii cooperativelor agricole de 
producție pot vinde disponibilul de griu. secară și 
porumb din cantitățile primite pentru zile-muncă, 
prin intermediul cooperativelor de producție res
pective. In acest scop, cooperativele agricole de 
producție, ca mandatare ale membrilor, vor încheia 
contracte cu unitățile economice de stat

Pentru operațiunile de valorificare efectuate In 
contul membrilor lor, cooperativele agricole de 
producție vor primi din partea unității economice 
de stat cu care contractează un comision, precum 
și sporurile legale.

Pentru vînzările încheiate în tot cursul anului 
de către cooperativele agricole de producție și de 
membrii lor prin aceste cooperative, se va plăti 
același preț — prețul de contractare.

3. — Membrii cooperativelor agricole de produc
ție și producătorii individuali pot vinde in conti
nuare către unitățile cooperației de consum pe calea 
achizițiilor și direct pe piață grîu, secară și po
rumb din disponibilul propriu, cu respectarea dis
pozițiilor legale în vigoare.

Comerțul de cereale fiind monopol de stat, cum
părarea acestor produse în scopul revînzării se

R — Pentru a ere* condițiile de rentabOiUte 
necesare creșterii producției de lapte in vedere* sa
tisfacerii Deeesitățiter mere* sporite ale populației, 
ae hotărăște majorare* prețului de cumpărare de ta 
producători la laptele de var* și de oaie, incepind 
eu dau de 17 mai 1965. după cum urmează :

— laptele de vac*, de ta CM la 1.75 leii, adică 
9 cTTSt^re de 31 La rgt-i.

— laptele de oaie, de la 2,43 la 3 leii, adică o 
creștere de 23 la sută.

Cooperativele agricole de producție, membrii a- 
eeztera și producătorii individuali vor realiza, ca 
urmare a majorărilor de mai sus. la livrările către 
feudul central de stat pe amri 1965, venituri in plus 
de cc*. 2M milioane lei.

Suma necesară pentru aplicare* acestor măsuri 
te va acoperi in parte de către stat și în parte prin 
majorarea prețurilor de desfacere cu amănuntul, 
eu începere de la 17 mai IMS. ta unt, smintină. 
brânzeturi. păstrindu-se nemodificate prețurile la 
lapte in bidon, lapte praf, principalele sortimente 
de iaurt și alte produse. La laptele Îmbuteliat, pre
țul va fi modificat de la 2 lei la 2.1» lei per litru, 
pentru acoperirea cheltuielilor de imbuteliere.

14. — Se vor major* prețurile de contractare eu 
producătorii pentru cartofii de toamnă incepind cu 
recolta anului 1965. după cum urmează :

— cartofii de toamnă din soiuri superioare, de 
la «,65 la «,75 leikg.

— cartofii de toamnă din soiuri comune și in 
amestec de soiuri, de la *.45 la 4.66 lei kg.

Cooperativele agricole de producție, membrii a- 
eestora și producătorii individuali vor realiza, ea 
urmare a majorărilor arătate, la cantitățile prevă
zute a fi cumpărate pentru fondul central din re
colta anului 1965 venituri in plus de circa 67 mili
oane lei.

Cooperativelor agricole din zonele de produeție 
favorabile culturii cartofilor, care contractează eu 
unitățile comerțului socialist o mare parte din pro
ducția de cartofi obținută, li se va vinde porumb 
1* preț de stat.

In vederea sporirii producției de cartofi 1* hectar, 
se vor repartiza producătorilor cantități mai mari 
de îngrășăminte chimice.

Majorarea prețurilor de cumpărare la producători 
pentru cartofii de toamnă se va acoperi prin re
ducerea acumulărilor la organizațiile comerciale.

11. — Se va acorda producătorilor un spor de preț 
de li» lei kg viu peste prețul actual de 9-54 lei kg 
viu pentru porcii grași ee depășesc IM kg viu.

Producătorii vor primi in plus, ca urmare a aces
tui spor, la livrările prevăzute pentru anul 1965. 
suma de M milioane lei : acest spor se va acoperi 
din fondurile bugetare ale statului

agricoli.
C* urmare * acestor îmbunătățiri producătorii 

var realiza, ta cantitățile prevăzute pentru anul 
1965, venituri in plus de 81 milioane lei ; acest spor 
se va acoperi din fondurile bugetare ale statului.

17. — De asemene*, se vor lua măsuri pentru îm
bunătățire* condițiilor de recepționate și preluare 
și ta celelalte produse agricole livrate statului de 
către ca aperitivele agricole de producție și ceilalți 
producători agricoli.

18. — Se var simplifica formele organizatorice de 
contractare și achiziții la legume și fructe.

Se var introduce forme mai operative de stabilire 
a prețurilor la legume și fructe, prin lărgirea com
petenței organelor locale.

19. — Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare regionale și raionale vor controla îndeplinirea 
de către întreprinderile comerțului socialist a sar
cinilor ee ie revin acestora in legătură cu activita
tea de contractare și achiziții.

V. Cu privire io întărirea muncii 
economice-financiare și 
de evidență in cooperativele 
agricole de producție

26. — Pentru a veni in sprijinul cooperativelor 
agricole de producție in organizarea mai bună a 
activității economico- financiare, în asigurarea inte
grității proprietății obștești și întărirea disciplinei 
financiare. Banca de Stat va îndruma și sprijini 
cooperativele agricole de producție în organizarea 
și ținerea corecta și Ia zi a evidenței contabile și 
exercitării controlului financiar preventiv, înca- 
drînd. ta cererea cooperativelor agricole de produc
ție, contabili șefi salarizați de stat. In acest scop 
se va aloc* din bugetul statului anual o sumă de 
circ* IM milioane let

21. — In vederea întăririi ajutorului acordat de 
Banc* de Stat a Republicii Populare Române coo
perativelor agricole de producție, precum și pentru 
concentrarea intr-un singur organ a sarcinilor de 
îndrumare și control financiar bancar, îndrumătorii 
contabili ai consiliilor agricole raionale vor trece 
ta Banc* de Stat a Republicii Populare Române.

★
22. — Măsurile prevăzute în prezenta hotărire 

vor fi puse in aplicare prin acte normative elabo
rate de către Consiliul de Miniștri.

*
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro

mân și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Române iși exprimă convingerea că măsurile prevă
zute in prezenta hotărire vor contribui la sporirea 
producției vegetale și animale, consolidarea econo
mică a cooperativelor agricole de produeție și întă
rirea alianței mueitorești-țărănești, la dezvoltarea 
întregii economii naționale și creștere* nivelului 
de trai al populației.

Noi construcții 

școlare

în Întreaga țară se desfă
șoară intens lucrările de cons
trucție a celor aproximativ 
4 000 de săli de clasă prevă
zute pe acest an. După cum 
informează corespondenții din 
regiunile Argeș, Banat, Cluj și 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
rețeaua școlară din aceste 
părți ale țării se va îmbogăți 
cu peste 900 săli de clasă.

In regiunea Cluj, unde în 
anii șesenalului au fost date 
în folosință peste 70 de școli 
noi, se construiesc în acest an 
mai multe școli decît într-un 
deceniu dinaintea eliberării 
țării.

Celor peste 820 de școli de 
cultură generală existente în 
prezent în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară li se vor 
adăuga în acest an altele — 
însumînd aproape 200 săli de 
clasă — printre care cele din 
Tg. Mureș, Tîrnăveni, centrul 
minier Bălan și din o serie de 
comune ale regiunii.

în afara sălilor de clasă, se 
construiesc numeroase labora
toare. biblioteci etc.

(Agerpres)

----- •-----

Pentru alimentarea 

cu energie electrică 

a Combinatului de

Reduceri de prețuri 
la unele bunuri 

de consum
Consiliul de Miniștri al Re

publicii Populare Române a 
hotărît reducerea prețurilor de 
vînzare cu amănuntul la unele 
bunuri de consum și a tarife
lor la unele prestări de servi
cii, începînd din ziua de 17 
mai a.c.

Principalele grupe de produ
se și servicii la care se reduc 
prețurile și tarifele sînt: mo
bila din plăci fibrolemnoase 
melaminate și emailate și cea 
cu furnire exotice, cu procen
te medii între 8 și 13 la sută; 
unele articole textile, printre 
care impermeabile din țesă
turi de bumbac pentru adulți, 
ciorapi din producție internă 
fabricați din fire sintetice, 
pentru femei, pălării de cali
tate superioară, cu procente 
medii între 9 și 20 Ia sută ; 
stilouri comune, creioane au
tomate din producție internă, 
precum și diverse articole 
foto, cu procente medii între 
20 și 25 la sută ; ceasuri de 
mînă, ceasornice deșteptătoa
re din producție internă, cu 
procente medii între 10 și 15 
la sută, unele piese de schimb 
pentru radiodiode și tranzi
stor!, cu procent mediu de 30 
la sută; alte produse indus
triale, cu procente medii între

20 și 50 la sută. Se reduc, de 
asemenea. în medie cu 12 la 
sută tarifele pentru lucrările 
fotografice.

Ministerul Comerțului Inte
rior și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești 
vor stabili, cu avizul Comite
tului pentru prețuri, listele 
bunurilor de consum pe pro
duse și sortimente, precum șl 
lucrările fotografice cu noile 
prețuri și tarife reduse.

în hotărire se mai stabilește 
ca pînă la 1 iunie comitetele 
executive ale sfaturilor popu
lare regionale și ale orașelor 
București și Constanța să re
ducă prețurile de vînzare cu 
amănuntul pentru bunurile de 
consum și tarifele pentru ser
viciile similare, produse sau 
prestate de unitățile locale, 
prin corelare cu noile prețuri 
și tarife reduse.

S-a recomandat totodată u- 
niunilor centrale cooperatiste 
să aplice pînă la 1 iunie ace
leași reduceri de prețuri și ta
rife la bunurile de consum și 
prestările de servicii similare, 
care intră în competența lor.

Prin aceste reduceri de pre
turi populația va realiza o 
economie anuală de aproxima
tiv 183 milioane lei.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Române 

ION GHEORGHE MAURER

aluminiu de la Slatina
Linia de transport de ener

gie electrică de 220 kV cu du
blu circuit Ișalnița-Craiova- 
Slatina a fost pusă sub tensi
une și pregătită să alimenteze 
cu energie necesară Combina
tul de aluminiu de la Slatina. 
O dată cu terminarea con
strucției acestei linii au fost 
date in exploatare și stațiile 
de transformare de 220 kV de 
la Slatina și Craiova. în sta
ția de la Craiova a fost insta
lat primul autotransformator 
românesc de 200 MV A (220/110 
kV) construit tn țara noastră 
de colectivul Uzinelor „Elec- 
troputere”.

Linia și stațiile au fost rea
lizate de lucrători ci Trustului 
de construcții și montaje ener
getice București din cadrul 
Ministerului Minelor ți Ener
giei Electrice, iar partea de 
construcție a stației de la Sla
tina a fost efectuată de spe
cialiști in acest domeniu ai 
Ministerului Industriei Petro
lului ți Chimiei.

(Agerpres)

Maistrul Surdei Haralambie de Ia secția sculer ie a Uzinei con
structoare de mașini din Reșița, cu un grup de elevi ai Scolii 
prolesionale de ucenici din anii II și III, vlzitind noua sculerie 

care este In construcție.



Campionatul 
categoriei A 

la fotbal Î Astăzi se des
fășoară jocuri
le etapei a 22-a 
a campionatu
lui categoriei A 
la fotbal. în 
Capitală, pe 
stadionul Repu
blicii, în pro

gram cuplat se dispută meciu
rile ; Progresul București—Fa
rul Constanța (ora 15,15) șl 
Steaua București — Dinamo 
Pitești (ora 17). în țară: Știința 
Craiova — U.T. Arad; Știința 
Cluj — Crișul Oradea ; Steagul 
Roșu Brașov — Petrolul Plo
iești; Minerul Baia Mare — 
Rapid București; C.S.M.S. Iași 
— Dinamo București.

Posturile noastre de radio 
vor transmite între orele 16,15 
și 19 în cadrul emisiunii „Sport 
și Muzică" aspecte din desfă
șurarea partidelor de la Bucu
rești, Iași, Craiova, Cluj și 
Brașov. Transmisia se va face 
pe programul I.

„Cupa campionilor 

europeni la volei"

I
Astă seară, de la ora 19,30, în 

sala Floareasca din Capitală se 
desfășoară meciul retur al fina
lei „Cupei campionilor euro
peni" la volei masculin dintre 
echipele Rapid București și Mi- 
nior Pernik (R. P. Bulgaria).

„CURSA PĂCII"
A

Intîlniri internaționale 

intre rugbiștij români
PRAGA. — între orașele 

Pardubice și Otrokovice (201 
km), pe un timp însorit și 
călduros (plus 25 de grade), 
s-a disputat sîmbătă etapa a 
7-a a competiției cicliste 
„Cursa Păcii".

Deși aveau de străbătut un 
traseu lung, cu multe urcu
șuri, concurenții au pedalat 
foarte rapid chiar de la în
ceput, acoperind in prima oră 
a etapei 45 de kilometri. înain
te de localitatea Svytavi (kilo
metrul 83) se desprind din 
pluton românii Dumitrescu și 
Ardeleanu, sovieticul Saidhu- 
jin, polonezul Gazda, belgia
nul Springel, bulgarul Cian- 
liev și iugoslavul Spaninger. 
Celor 7 cicliști li se alătură 
maghiarul Megyerdi și olan
dezul Deenen. La kilometrul 
130, grosul plutonului trece 
cu o întîrziere de 4 minute, 
în acest moment, Springel era 
virtual purtător al tricoului 
galben. Sprintul cu premii de 
la Olomouc este cîștigat de 
Saidhujin, un»at de Gazda și 
Dumitrescu. Cut 40 de kilo
metri înainte de sosire, avan
sul celor din față este de 3

minute și jumătate. Se părea 
că soarta etapei a fost decisă. 
Dar, plutonul condus de Le
bedev, Schejbal și Desvages 
se așterne pe fugă și la kilo
metrul 180 fruntașii sînt ajunși. 
Dumitrescu, împreună cu 
Springel, mai încearcă o eva
dare pe străzile orașului, se 
distanțează cu 150 de metri, 
însă atacul lor este anihilat. 
Francezul Desvages cîștigă

sprintul final, sosind primul 
pe stadionul din Otrokovice.

Clasamentul etapei: 1. —
Andre Desvages (Franța) a 
parcurs 201 kilometri în 4h 
54’42” (medie orară 40.900 
km) ; 2. — Schejbal (R.S.C.) ; 
3. — Butzke (R.D.G.). în ace
lași timp cu Desvages și ur
mătorii doi clasați a fost cro
nometrat un pluton numeros

în care se aflau și cicliștii 
români C. Dumitrescu, Arde
leanu, Zanoni, Stoica, Moicea- 
nu și Ziegler.

Clasamentul general indi
vidual : 1. — Lebedev
(U.R.S.S.); 2. — Swerts (Bel
gia) la 2'07” ; 3. — Zielinski 
(R.P.P.) la 2’15” ; Peschel 
(R.P.P.) la 2'36” ; 5. — Sprin
gel (Belgia) la 3’52” ; 6. — C 
Dumitrescu (R.P.R.) la 4'28 ; 
7. — Ritter (Danemarca) la 
4’37” ; 8. — Dolezal (R.S.C.) la 
4-44” ; 9. _ Schejbal (R.S.C.) 
la 5’34” ; 10. — Heller (RS.C.i 
la 5'45”.

Pe echipe conduce U.R.S.S.. 
urmată de R. D. Germană și 
R. S. Cehoslovacă. Echipa 
R. P. Române ocupă locul 7.

★

Sîmbătă seara, de la Otrc- 
kovice cicliștii au fost trans
portați cu mașinile la Got: 
waldov, de unde vor lua astăzi 
startul în etapa a 8-a, care se 
va încheia după 136 kilometr- 
la Dubnica.

(Agerpre»;

și francezi
Stadionul Di

namo va găz
dui astăzț de 
la orele 11 me
ciul internațio
nal de rugbi 
dintre echipele
București și 

Pirinei. Formația irancezi a 
deplasat la București cel mai 
bun „15", dintre care se re
marcă : Abadie, Cuuac, Ca
sals, Romero și Cabanier. 
Echipa bucureșteană mult în
tinerită are «■ componențe
jucători talemați ca Baci-, 
Ionescu, Șerban, Băltăreț*. 
Mateescu. care vor evolua ală
turi de internaționali exper.- 
•nentafi ca Penciu și Inmescu.

în aceeași zi. Ic Toulouse, se 
iutii ne <c echipele de juniori 
ale orașului București și re
giunii Pirinei.

'Agerpres,

VASILE BURCA — Grupul de șantiere nr. 1 Cluj : — Păi, nu, a. 
n-am tost ta dans. De cină am venit din Turda la șzoala de caiiiicare 

pentru noi nu s-a organizat nimic

PETRU HOZAN — la clubai Me
talul ? Acțiunile prea slut lăsate 

la voia Intinzp.’triL

TIMPUL TRECE,
CLUBURILE RML

— Închise

La Madrid

CONCURSUL INTERNATIONAL

La Madrid au în
ceput întrecerile unui 
concurs international 
de atletism, la care 
participă sportici din 
Anglia, R. S. Ceho
slovaci, Franța, Ita

DE ATLETISM
lia, Spania, Portuga-
lia, S.LLA. și alte țări. 
Prcba de săritură în 
lungime a fost ciști- 
gată de Ralph Boston 
ÎS.UJL) cu 8^8 m. 
Polonezul Czemik a

terminat învingător la 
săritura în înălțime cu 
2,10 m. Atletul ceho
slovac Danek s-a cla
sat pe primul loc la 
aruncarea discului cu 
60,00 m.

î
Aspect de la o oră de edu
cație lizicâ cu studenții a- 
nului I a) Facultății de ma

tematică în noua sală de 

sport a Universității din 
Timișoara

Poto : AGERPRES

orizont" cultural
Studii

și cercetări 

din istoria

itan inserate ia co
loanele reviste: 
.Contemporanul" d- 
teva obiecțu ca pr.- 
vrre la rubrica noas
tră „Triuna pnete- 
mlor artei* cnasa-

eraaă spedacoMtzi 3.11. Nn ac 
vme opn la msuuurde care *s-

rSolația prevăzătoare, de a ae 
evita piesele „cu complicații" ar 
fi fost ce* mai puțin potrivită* ; 
-esistă" nu le putem ignora — 
«i cele două riscuri: astfel de 
piese pot stimula mode pentru 
dramaturgi, pot fi înțelese unila
teral de spectatorul neavizat" 
"ILMAX IOjIFESCU) ; „Dife

rența intre piesă și spectacol

„în analiza repertoriului aces
tui experiment trebuie să se por
nească de la răspunsul la o în
trebare fundamentală : Selecția 
nu trebuie să țină seama de gra
dul de expresivitate artistică și 
socială al piesei respective? Desi
gur, evitarea pieselor cu „compli
cații" au e o soluție potrivită, 
dar alegerea celor concludente

Sute de tineri, sîmbătă ies pe 
porțile uzinelor sau instituțiilor 
clujene, după o săptămînă de 
muncă. Pînă luni dimineața cînd 
vor reîncepe lucrul cu in față 40 
de ore libere ți e firesc să-și 
pună întrebarea: ce fac în acest 
timp ? Sînt consultate progra
mele teatrelor și operelor clujene, 
ale cluburilor muncitorești, ale 
casei de cultură a studenților, o- 
rarele muzeelor, cinen.ci.v - 
feloretc.

★

Sîmbătă seara la căminul mun
citoresc al Uzinei ^Unirea"... Aici 
locuiesc mai mult de 100 de ti
neri. In hol, un grup asistă la o 
pasionantă întrecere de șah. ‘In 
club, cîțiva în fața televizorului 
așteaptă deschiderea emisiunii. 
Unii se pregătesc să meargă la 
teatru, la cinematograf. Alții, co
să danseze. Nu însă la clubul 
„Metalul" — repartizat muncito
rilor de la „Unirea". Cîțiva ti
neri, printre care Petru Hozan, 
— Teodor Isac, Ion Cițcocan 
ne-au spus că rar merg să dans* 
ze la acest club pentru oi nu se 
organizează un program care să 
satisfacă exigențele lor, dorința 
de a petrece o seară plăcută, 
împreună cu alți colegi de mun
că. La aceste seri de dans, cum 
spun ei, intră „cine crea", „cum 
vrea" și dansează,.. ,xi.m se pri
cepe" !

UNDE NE ÎNT1LNIM î

Sute de tineri clujeni pot fi 
întilniți, duminică dimineața, la 
muzeul de arii, muzeul etnogra
fic, muzeul de istorie sau la con
certele lecții organizate de Filar
monica de stai din Cluj la Casa 
universitarilor. Aceste concerte 
atrag un mare număr de munci
tori, studenți, elevi. Întotdeauna, 
înaintea concertului se face o 
prezentare a operei ți a compo
zitorului, auditorii căpătînd ast
fel prețioase cunoștințe necesare 
culturii lor muzicale.

La ora cînd sute de tineri se 
întîlnesc cu comori ale artei și 
muzicii, alții, profitînd de zilele 
călduroase, inaugurau sezonul ex
cursiilor la locurile pitorești din 
împrejurimi...

Ne-am întors la clubul „Meta
lul", sîmbătă seara.

Sala de dans era arhiplină.
— Program ? ne-a replicat mi

rat directorul clubului. Cînd e 
dans nu e bine să facem și alt 
program. Ar însemna să ne com
promitem acțiunea obișnuită (a- 
dică dansul — n.n.).

— Numai dans?
— „Specialitatea casei" — 

răspunde o voce din mulțimea de 
tineri aflată în hol.

Aproximativ la aceeași oră, la 
barul tineretului din Piața Liber

tății ctțiva tineri de le „Unire** 
sărbătoreau un eveniment. acor
darea distincției de evidențiat iA 
întrecerea socialistă Sărbătoriți : 
Petru Hozan, loan Bețe, Sania» 
Tătaru. Poate asemenea sărbăto
riri ar fi de natură *ă-i interese
ze pe tovarșul director el da 
bului.

TINERII PROPUN

Consultind citeva planuri da 
muncă ale comitetelor U.TAt. 
din diferite uzine ți intnpnedaei 
clujene, am constelat ei esBtt a 
preocupare pentru organizatei 
timpului liber d tinerilor. Dar 
tiiczri eotătiB z-z r-z-- c: 
numai convențională Uneia co
mitete U.TA4. nu amntiă mas., 
tinerilor, cărora sa la c—nic rial 
această cauză dorințele. Dovada 
am obținut-o cheatioaind pertv 
400 de tmeri

liĂer ?C*“ ’*tWCW’ t“,“1 

— Ce ați dori să se orgam-rs

«opări,

doua întrebare a furmzat a du
blă constatare ți entame: tinerii

ocupările lor tint rneit mai ara- 
ture deât ar părea ia prin»* ve
dere. Indirect, ritpunnrle stat 
ți o critică la adresa couutateicr 
organizațiilor U.TJd- cure negti- 
jează să acorde credit mei rmst 
sugestiilor venite din mare tine
rilor. Citeva exemple tiet edifi
catoare : 89 de tineri au robătat 
vizionarea comuni a unor fdme 
documentare, 173 tor ti parti
cipe la schimburi de experientl 
pe probleme de producție, 49 
sini pentru vizionări colective 
de spectacole urmate de discuții 
la care td fie invitați ți adori, 
106 cer acțiuni pentrv îmbogăți
rea informației profesionale, 87 
— IntUniri cu oameni de știință 
și cultură, 49 — vizitarea unor 
muzee și expoziții (s-a făcut de 
citeva ori observația că ghizii 
muzeelor nu corespund exigenței 
vizitatorilor).

O asemenea anchetă, deosebit 
de utilă, este ușor de organizat de 
către toate organizațiile U.T.M. 
O propunem, de aceea, tuturor 
comitetelor organizațiilor U.T.M. 
din Cluj. Pe baza ei se poate 
proceda cu bune rezultate la pro
gramarea activităților culturale.

S-ar părea că V3GX U39GU a» 
aj* pe a hired De- «nmr< ra.

i moții de jouetcnst (vezi.

E p cazai de tați.

ERATĂ
LA O„NOTĂ"

MAă ia deaă dala. lat*, ta ta-
***

«a zafasfas de vwrtă ale per-

i i b H fi ele .DLXU CER- 
NESCU, recjzorul spectacolului 
o pxsa „Tigrul-* a tei Schisgxl*.

Șt acuș*, cftatrd exact din zrti- 
otei mat M. Costea. articol 
caae l-a BaBvjțumrt pe autorul

care nu mai fac necesare modi
ficări ! — e posibilă. Iar în ca
zul de față — cum s-a arătat, 
nu au fost alese cele mai conclu
dente1*.

Provoacă nedumeriri faptul că 
autorul notei din „Contempora
nul* nu s-a oprit la aceste pro
bleme de conținut, la faptul că 
noi pledam pentru experimente 
care să respecte optica autorului 
piesei (regizorul Dinu Cemescu 
mărturisește schimbări ale aces

teia), pentru eficiența educativă 
și estetică a spectacolelor etc. 
Dacă s-ar fi făcut acest lucru, nu 
se ajungea la a se confunda 
termenii, căci între „piese 
cu complicații" și „piese con
cludente" pentru un autor 
sînt, evident, deosebiri de conți
nut. Respectul pe care îl purtăm 
revistei „Contemporanul" ne-a 
făcut să ezităm să cităm Și acest 
ultim fragment din cele „cîteva 
sublinieri" ale lui M. Costea. 
Nota autorului anonim ne obligă 
însă să o facem : „Or, cum ob
servau comentatorii noștri (citește 
S. Iosifescu, D. Dorian) — și 
cum n-au putut (sau n-au vrut!?) 
să observe cronicarii „Contem
poranului" și revistei „Teatrul", 
ambii excesiv laudativi — și în 
„Cazul din oficiu" dar, mai ales, 
în „Tigrul", modificarea tonali
tății prin accentuarea elementu
lui buf a trădat în parte implica
țiile tragice sensibile in text. (In 
general critica de specialitate a 
ocolit analiza conținutului aces
tor piese)".

Să se afle cauza nemulțumiri
lor autorului notei nesemnate din 
„Contemporanul" printre rîndu- 
rile citate în acest ultim frag
ment?

NICOLAE DRAGO?

AVANTAJELE 
UNOR CONTACTE 

PERMANENTE

Școa la superioară

ION ARCAȘ 
ION RUS

Trei arrp^-^T «4 vree 
linie* te «ea ce prrvește pre- 
gă^rea ărănitei ir-giner.

• Avem jnfiwi eiectro’^r.- 
clci in uziră care au acumu
lat. la cursurile de specialitate 
din ultimii ani, un bagaj im
presionant de cunoștințe, din 
care, însă, în activitatea prac
tică, nu utilizează decît o par
te. în schimb, cursurile de ba
ză nu le-au dat studenților o 
serie de noțiuni fundamentale 
legate de noile ramuri tehni
ce cu caracter aplicativ sau 
legate de noile metode de cal
cul abordabile cu aju.orul cal
culatoarelor electronice. Lu
crul acesta poate fi corectat 
prin concentrarea acelor părți 
din cursuri care urmăresc di
recțiile principale de dezvolta
re în ramura respectivă de 
specializare. Aceasta implică, 
în primul rînd, o competență 
desăvîrșită a cadrelor didactice 
din învățămîntul tehnic supe
rior, căpătată printr-un conti
nuu contact cu industria. în 
această privință, aș face o re
marcă : cadrele didactice ale

facuRățiter tiectnotehnire f 
mecanic* din țară nu au avut 
deioc contact cu Uzuia -E*c- 
tnoputere" — cea mai mare 
imieprinder» din sectorul e- 
lectrotehnic. Sigur, nu vreau 
să generalizez, dar mi se pare 
semnificativ acest fapt. Sînt 
probleme tehnice de rezolvat 
în uzina noastră și se simte 
nevoia unei colaborări strânse 
cu cadrele didactice din facul
tăți, dar solicitările din partea 
noastră adresate institutelor 
politehnice din țară, ori nu au 
fost satisfăcute, ori au fost sa
tisfăcute timid și cu întîrzie
re. S-a pus într-un timp pro
blema efectuării de către ca
drele didactice ale învățămîn- 
tului tehnic superior a unor 
stagii în industrie. în ce ne 
privește, dorim în mod sincer 
realizarea efectivă și genera
lizarea acestei măsuri pentru 
că din aceasta vor beneficia 
și cadrele didactice, și viitorii 
ingineri, și industria.

• A doua observație se refe
ră la pregătirea economică și 
de organizatori ai producției a

vin in uzina noastră dm toate 
iasututeie poMV finire din ta
ră. De aceea, cred, tinerii ab
solvenți se feresc U încăput să 
lucreze in secțiile de produc
ție. Chiar si cei mai bine in
tenționați abordează proble
mele tehnico-economice și teh- 
nico-organizatorice pe care le 
au de rezolvat la un nivei ne
satisfăcător.

• $i o ultimă chestiune — cea 
a practicii în producție. în u- 
zina noastră vin in fiecare an 
la practică sute de studenți 
din toți anii de studii și de la 
toate institutele politehnice 
din țară. Cadrele didactice, ca
re primesc sarcina de a con
duce practica, nu cunosc speci
ficul întreprinderii. De aceea, 
cadrele didactice — de regulă 
asistenți, iar în cel mai bun 
caz șefi de lucrări sau, cu totul 
rar. conferențiari — se ocupă, 
atunc’ cînd se află în uzină, 
de frecvență, de completarea 
caietelor de practică, de res
pectarea, ca traseu și durată, 
a unui grafic de practică sta-

oas — Sră * «na să pâ- 
tnmdă pcobimeie «fenice spe- 
sfic* tecnhă da muncă și >ă

dențiter in timpul practicu. 
Ar fi oare exagerată propune
rea ca. de exemplu, penîru fie
care fabrică a Uzinei „Etectro- 
putere* să existe cite un cadru 
didactic specializat, care să cu
noască in mod intim organiza
rea. specificul fabricației și 
dinamica acesteia, pentru a 
putea îndruma efectiv studen
ții care fac practică in fa- 
frica respectivă ?

Am salutat anul trecut ini
țiativa, foirte lăudabilă, a In
stitutului politehnic-Timișoara 
de a da studenților, pe timpul 
practicii, să rezolve anumite 
teme de cercetare. Din păcate, 
datorită aceleiași necunoașteri 
a întreprinderii, ca și lipsei de 
îndrumare din partea cadrelor 
didactice, aceste teme ori erau 
rupte de realitățile noastre, 
ori au fost tratate superficial, 
studenții limitîndu-se la co
pierea unor materiale din fa
brică, fără a trece la studie
rea. la adîncirea problemelor. 
Această inițiativă — cu îm
bunătățirile cuvenite — tre

buie generalizată, ea fiind în 
viitor foarte prețioasă în pre
gătirea practică a studenților.

în încheiere, citeva conclu
zii ți propuneri:

Numai un contact efectiv și 
permanent cu industria al ca
drelor didactice de specialitate 
in invățămintul tehnic supe
rior poate asigura pregătirea, 
pentru producție, a vuitorilor 
ingineri, sub aspect teoretic și 
practic. în această privință, 
inițiativele individuale nu au 
prea mare eficiență ; trebuie 
elaborate instrucțiuni adecvate 
de către Ministerul învățămîn- 
tubu, în colaborare cu minis
terele de resort, pentru dezvol
tarea colaborării dintre cei doi 
factori răspunzători de pregă
tirea viitorilor ingineri: fa
cultățile și întreprinderile.

— conducerea practicii în 
producție a studenților trebuie 
încredințată numai acelor ca
dre didactice care cunosc în 
mod real aspectele tehnico-or- 
ganizatorice ale întreprinderii 
respective, cunoaștere care 
poate fi dobîndită în urma u~ 
nui stagiu corespunzător în 
producție.

— actuala diversificare și 
actualul ritm de dezvoltare al

industriei noastre impune o 
accentuare și o adîncire a pre
gătirii teoretice și tehnice da 
bază a studenților și o limita
re a pregătirii de specialitate 
numai la direcțiile principale 
ale evoluției specialității res
pective ; readaptările trebuie 
făcute cu multă mobilitate și 
cu eliminarea operativă a ba
lasturilor ; în această privință 
cred că este necesar ca Mini
sterul învățămîntului să se 
bizuie mai mult pe propune
rile consiliilor științifice ale 
institutelor politehnice care 
sînt izvorîte din cunoașterea 
situațiilor concrete ale institu
tului, (baza materială, specia
lizarea cadrelor, diferită de la 
un institut la altul).

— pregătirea economico-or- 
ganizatorică a studenților nu 
este pe măsura complexității 
industriei noastre. Aș sugera 
Ministerului învățămîntului §a 
organizeze o consfătuire cu ca
dre didactice de specialitate și 
cu specialiști din industrie pe 
această temă pentru a afla di
recțiile în care trebuie îmbu
nătățită această pregătire.

Ing. SAUL LEHRER 
director tehnic 

Uzinele „Electroputere" 
Craiova



La ordinea zilei in agricultură

ÎNTREȚINEREA 
CULTURILOR

în activitatea continuă ce se desfășoară pe ogoare pentru 
obținerea unor recolte bune, primul loc îl ocupă în aceste 
zile lucrările de îngrijire a culturilor. In regiunile din sudul 
țării, unde însămînțările s-au făcut mai devreme, se lucrea
ză intens la întreținerea culturilor de care depinde în mare 
măsură obținerea unor producții sporite. în regiunea Bucu
rești, prașila I la sfecla de zahăr s-a terminat iar în regiu
nile Banat și Crișana a fost executată în proporție de 90 
la sută. La floarea-soarelui, această lucrare a fost efectuată 
pe suprafețe mai mari în regiunile București, Oltenia și Plo
iești.

In întreaga țară, după cum rezultă din datele Consiliului 
Superior al Agriculturii, pînă la 13 mai, prima prașilă s-a 
executat la sfecla de zahăr în proporție de 55 la sută și la 
floarea-soarelui de 20 la sută. A început și prășitul cartofilor 
și porumbului.

Prășitul mecanic se extinde mult în acest an. S.M.T., bună
oară, execută pe ogoarele cooperativelor agricole de produc
ție un volum de lucrări de îngrijire a culturilor cu 20 la 
sută mai mare decît în 1964. Sînt astfel condiții ca aceste lu
crări să se facă în perioade scurte și în condiții mai bune.

Creșterea buruienilor și întîrzierea vegetației din cauza 
timpului rece și ploios din primăvara aceasta, necesită, mai 
mult decît în alți ani, o atenție deosebită din partea lucrăto
rilor de pe ogoare în organizarea muncii și efectuarea pră- 
șitului. Lucrările de îngrijire trebuie făcute în perioade 
scurte, corespunzător cerințelor stării de vegetație a fiecă
rei culturi. Prin efectuarea la vreme a acestora, se menține 
umezeala din sol existentă în toate regiunile țării și se asi
gură condiții bune de dezvoltare a plantelor și de obținere 
a unor recolte bune.

Frecvența ploilor stînjenind desfășurarea lucrărilor, tre
buie să se asigure folosirea deplină a mașinilor și utilajelor, 
alegerea celor mai potrivite unelte pentru executarea rapidă 
și în condiții cît mai bune a lucrărilor de îngrijire a cultu
rilor. Trebuie, totodată, controlată permanent starea de vege
tație a culturilor și luate măsurile necesare de combatere a 
dăunătorilor, acolo unde se constată apariția acestora.

„Hidromecanica'-Biașov: Drx Gâec.-che șt MSif Sizauoe ju- 
crind la standul de prab* a aMtiai de eoMHdi MM>- 

bcd a prevenfaruăa de enoeje
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Primire la Ministerul Afacerilor Externe
La 15 mai, ministrul aface

rilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, a primit în audiență 
pe Leslie Charles Glass, 
C.M.G., în legătură cu apro

piata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare ca amba
sador extraordinar și plenipo- 
tențial al Marii Britanii la 
București.

Expoziția „Arhitectura în R. P. Română" 
peste hotare

Expoziția „Arhitectura în 
Republica Populară Română", 
completată cu cele mai noi 
realizări în acest domeniu, va 
fi deschisă anul acesta într-o 
serie de localități din Olanda, 
Franța, Suedia și din alte țări.

Expoziția, cuprinzînd nu
meroase machete, planșe, fo
tografii și alte materiale do
cumentare, oferă vizitatorilor 
posibilitatea să cunoască con

cepțiile urbanistice și soluții
le arhitecturale folosite as
tăzi în țara noastră, volumul 
și ritmul construcțiilor indus
triale, de locuințe și social- 
culturale din ultimii ani.

Realizările arhitecturii ro
mânești au fost prezentate 
pînă acum prin intermediul 
acestei expoziții în S.U.A., 
R.A.U. și Ungaria.

(Agerpres)

CITITORII PROPUN:

Aviația utilitară 
în sprijinul agriculturii

Tot mai multe gospodări; a- 
gricole de stat și cooperative 
agricole de producție sint 
sprijinite de către aviația uti
litară în acțiunea de fertiliza
re a solului. Astfel, nu de 
mult, echipajele detașamente
lor aviației utilitare și-au în
ceput activitatea păntru prima 
dată pe terenurile unităților 
agricole socialiste din localită
țile Cernavoda și Băneasc — 
regiunea Dobrogea, Sălard — 
regiunea Crișana. Studina. 
Afumați și Segarcea — regiu
nea Oltenia, Tr. Măgurele, 
Alexandria și Slobozia — re
giunea București.

Aud acesta, ea urmare a 
dotară m coutizuare n sr*- 
oane utiliiere lAB-tlf, co*s- 
trtdte i» tară, și a ricderrtizs- 
rii instalațiilor de stroprre. de 
pe aparatele de zbor, se pre
vede ca suprafața pe care se 
va împrăștia îngrășăminte 
chimice si substanțe eoatra 
dăunătorilor să fie eu circa o 
treime mai mare față de aceea 
din anul trecut.

O importantă acțiune între
prinsă tot tu această perioadă 
este îngrijirea pâănnlar ă*a 
zona Porților de Fier, ca aju
torul aviației utilitare.

Prin valorificarea superioară 
a tifeiului

Realizările obținute de la 
începutul anului de către ra
finăriile din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej sînt cît se poa
te de edificatoare. Angajamen
tele stabilite în întrecerea so
cialistă, privind prima etapă. 1 
Mai, au fost îndeplinite în 
mod exemplar. Analizele re
cent făcute în fiecare din sec
țiile rafinăriei au scos la ivea
lă noi rezerve, noi posibilități. 
Pe această bază colectivul de 
aici și-a propus să întîmpine 
cel de-al IV-lea Congres al 
partidului, eveniment de sea
mă în viața întregului nostru 
popor cu noi și însemnate 
succese. Pînă la 1 iulie rafino
rii și-au propus să obțină prin 
valorificarea superioară a ți

țeiului, la producția “irii un 
spor de 1400 000 iei Peste 
sarcina planificată vor fi date 
economii la prețul de cost in 
valoare de 2 500 000 lei. pre
cum și 2 000000 lei beneficii 
suplimentare.

Măsurile prevăzute a se a- 
plica în această perioadă, prin
tre care, menținerea in func
țiune a instalațiilor la para
metrii cit mai ridicați, îmbu
nătățirea unor procese tehno
logice, îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale etc. vor con
stitui un sprijin prețios în ac
tivitatea pe care rafinorii o 
desfășoară zi de zt

D. VASILE

Vicepreședintele Ccesriec-- 
lui de Stat pentru Cultură K 
Artă. Vasile Dinu, conducă tor'll 
delegației de cineaști dzs țara 
noastră care participă la al 
18-lea Festival interna V-oe-ai 
al filmului de la Canries a 
plecat simbătă dimineața «pve 
Franța. La acest festival, ci
nematografia rc-mânea^că e»tc 
reprezentată de f—v-~ kd 
Liviu Ciulo «Pădurea ră» 
rații or*.

riar al AgravAturu. Angeăs

CoaeMBkă de Stat al Pba.- Pentru toți 
micii ascultători

„Vteau V eu u* belea”

Este așa

de anevoioasă 

aprovizionarea?

aod corespunzător eu baterii 
pentru aparatul portativ „Del
te’.

AXENTE ION 
str. Prislav nr. 18 

Tulcea

Mai trebuie pus 
la punct un simplu 
amănunt

Vă mulțumesc pentru ajuto
rul pe care ni l-ați dat in îm- 
btmătătrea transporturilor pe 
rut» Birtaa—Grivița. Numai 
că e șrobjerr.ă a rămas nere- 
zobrată : deși numărul mașini- 
Icc care deservesc această ru
tă a sporit, orele nu sint po-

dooă fel dooă ore. Cursa de la 
cea I4J89 ar trebui să aibă 
puecarea la 1430. deoarece noi 

pregram piuă la 144». 
Ca atare, risretn nevotți să ag- 
tejMac: ptnă ia ora 16.10. iro- 
send sstfei ahtic câte două ore.

TFIETIN VELICA
elevă — Bîrtad

Nu se poate 
să avem colecțiile 
noastre?

Complexul studențesc al In
stitutului Politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej “ din București 
este im mic cartier în care 
locuiesc aproape 4 000 de stu- 
denți.

Pentru ca să ne petrecem cît 
mai frumos și util orele libere 
a fost amenajat un club și o 
bibliotecă de unde studenții 
pot împrumuta cărți- Deși pare 
curios, clubul nu este abonat 
la presa centrală (în afară de 
„Scânteia" și „Sportul Popu
lar-). Din cînd în cînd, se 
aduc la club, pentru cîteva 
zile, reviste împrumutate. Ci
ne să le citească mai întii? 
Cred că este o situație anor
mală. Ar fi cit se poate de fo
lositor pentru noi să fie adu
se la club ziarele centrale și 
revistele „Știință și tehnică", 
-Cinema-. .Jiacăra", „Lu
mea*, -Magazin”.

VOICU I. IOAN 
student

Televiziune »

Merii sălbatici Pe urmele lui Ahmed

aar» ai. —ft»-W'*-» ■-■■țZXJ*

Abased, făt coOioz- 
ricairi Ssrin-Kifi, dis
pun de acari ia mod 
■■Ceric*. îa arariri- 
*ea iui pleacă tatăl, 
•*■* F «mm,care 
■ac prin tsuste peri- 
prtdhadii pini

MELE LIT AHMED

nor părinți cu concep
ții medievale despre 
drepturile lor asupra 
copiilor.

Re zic filmului este 
semnată de Adil Is- 
hmderoc. Rolul Ah
med este interpretat 
de actorul Seiaouș 
Sorter.

In completarea e- 
cestuia ta rula filmul 
^Scoarțe populare" 
producție a studioului 
„Af. Sahia".di'i’ptrii ■■patrie* a-

1 Cinematografe

și producția
PLEDOARIE 

PENTRU OFICIALIZAREA 
UNEI COLABORĂRI

Referirile la calitatea învă- 
țămîiitului nostru tehnic supe
rior, st(b aspectul pregătirii 
specialiștilor la nivelul exi
gențelor actuale ale producției 
sînt necesare. Pentru ca discu
ția să fie cît mai adîncă și mai 
cuprinzătoare cred că trebuie 
să:și spună părerea, comuni- 
cînd observațiile și sugestiile 
lor, un număr cît mai mare de 
specialiști cu experiență, ti- 
neri absolvenți și cadre didac
tice. In același timp, cred că 
gr trebui organizate consfătu
iri ale inginerilor și cadrelor 
didactice, pe specialități, în 
centrele industriale mari și ul
terior, la nivelul țării, cu spri
jinul ministerelor și Consiliu
lui național al inginerilor și 
tehnicienilor.

Experiența întreprinderii 

noastre îmi dă posibilitatea să 
afirm că modul în care s-a 
desfășurat pînă acum practica 
studenților a fost deficitară. 
Perioada de practică era fruc
tificată mai ales în anul IV, 
cînd studenții dovedesc mai 
mult interes, maturitate și se
riozitate. Practica studenților 
din anii mai mici a avut un 
caracter mai puțin organizat. 
O cauză ar fi aceea a număru
lui prea mare de studenți re
partizați la noi (în această 
privință trebuie mai mult ți
nut seama de posibilitățile fie
cărei întreprinderi), o alta ar 
fi numărul mic de cadre di
dactice îndrumători ai practi
cii. Este foarte greu pentru 
un asistent să controleze și să 
îndrume practica unui grup 

de 40—50 de studenți, cum a 
fost cazul la noi.

Consider că eficiența prac
ticii depinde foarte mult de 
seriozitatea studentului, de 
măsura in care este conștient 
de rolul acesteia în formarea 
sa ca inginer. Mai sin* unii 
care vi* la practică „în va
canță", rătăcesc fără rost prin 
uzine sau se distrează, ascunși 
prin cine știe ce colț îndepăr
tat. Asupra acestora cred că 
trebuie să se exercite acțiunea 
educativă a organizațiilor 
U.T.M. și asociațiilor studenți
lor nu numai la facultate, ei și 
în timpul practicii.

Rodnică ar fi practica de 
cultură tehnică generală după 
mine, dacă s-ar face și in 
timpul anului, cu grupuri re- 
strinse de studenți, sub condu
cerea șefilor de lucrări, chiar 
o zi pe săptămînă, avînd teme 
precise de urmărit după un 
program stabilit dinainte. Să 
învețe, de pildă, studenții un 
banc de probe, (compunerea, 
folosirea), reglarea unor apa
rate etc., să urmărească exe
cutarea lucrărilor pe diferite 
mașini-unelte etc. De ase
menea probleme s-ar putea o- 
cupa un număr de cadre di
dactice și specialiști care să 

striază legătură ca pragma»* 
analitică, să asigure coudxț. Le 
organizatorice «eeesare, ris 
însoțească fi 8*-ă iadrvM pe 
studenți. Pentru eult'-re gene
rală tehnică pot fi făcute ase
menea programe chiar țitna- 
ni» 1 și II. Și vizitele ia cir
cuite scurte, in timpul cărora
să radă cum este organizat *a 
atelier, un utila; ar ușura în
țelegerea unor probleme teo
retice, acestea urmiud si fie 
aprofundate ia practica ărn 
anii III și IV.

Pentru o mai striată legă
tură intre producție și invăță- 
mint, mă gtndesc dacă n-ar fi 
interesant de studiat de către
forurile de specialitate pro
blema tutelării, a patronaju
lui, institutelor tehnice de că
tre mari întreprinderi indu
striale. „Oficializate" cumva, 
colaborarea și sprijinul reci
proc s-ar face mai simplu, 
mai direct, institutele ar pu
tea fi ajutate mai mult și prin 
repartizarea unor mașini și u- 
tilaje casate, dar folosibile în 
scop didactic.

In altă ordine de idei, con
sider necesar să spun că ni
velul general de pregătire al 
absolvenților veniți la noi este

DE CE NU 
Șl REPROFILĂRI?

în sfera ăe probleme a ace
stei discuții, consider necesar 
să relev că i* momentul de 
față la secția „automobile și 
t-zetoare" a Facultății de me
canică din Brașov se insistă 
mult asupra pregătirii specia
liștilor constructori, a proiec- 
tanțdor. în uzina noastră, dar 
și în uzinele de reparații și la 
S.M.T.-uri absolvenții acestei 
secții sint solicitați insă în do
meniul tehnologiei de fabrica
ție a tractoarelor și automo
bilelor.

Foarte puțini absolvenți a- 
jung la serviciul constructor- 
șef, majoritatea fiind reparti
zați la serviciile tehnologice. 
Și pentru că au mai puține no
țiuni despre S.D.V.-uri este 
nevoie într-un fel de respe- 
cializare în domeniul tehnolo
giei de fabricație. Din acest 
motiv, de multe ori preferăm

absolvenții cu specialitatea 
..tehnologia construcției de 
mașini” în locul celor de la 
„automobile și tractoare”.

Este necesară, cred, studie
rea problemei profilării cores
punzătoare a secției automo
bile și tractoare", conform 
necesităților producției, prin 
mărirea proporției de materii 
și a cursurilor de tehnologia 
fabricației automobilelor și 
tractoarelor.

în altă ordine de idei, fără 
a absolutiza, întrucît în uzină 
n-au fost repartizați prea mulți 
absolvenți în ultimii ani, țin 
să remarc faptul că o mare 
parte dintre tinerii ingineri nu 
au cunoștințe temeinice de 
desen tehnic, nu stăpînesc re
gulile sale de bază.

Ing. BlRSAN GHEORGHE 
tehnolog-șef al Uzinelor 

^Tractorul" Brașov,

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

MMC--- SdV-ĂirȘULCR — 
: Patria

1JȚ1 "lL»'"*l73ț*

Nn —IX :: riiiu-
r» (cawMwSKKT ac. 3-1965 — 
M; 13, 16,15, 193*. CASA RI
COȘĂM: Regsrixa S30; 12,15; 
16, IR45; 2130L Capitol (S, 1030; 
1345; 16: 1645 21 Xh. Stadionul
Dăaaa <$**. Șariu cri Ilara — 
ostie Xt Grăâma .Doina* (Str. 
Dnawmri ac. 9 — orele 20). To
urs (930; 1115. 15: 17.45: 2030) , 
to gzMtot — eerie 19,45). FER
NAND COW-BOY: Luceafărul 
(co=pletare COMORI DE ARTĂ 
ROMANEASCĂ — 930: 11,45; 14; 
1645: 1830: 20.45), Feroviar
(completare ALBINELE ȘI OAME
NII — 830; 10,45; 13 : 1530; 18; 
2030), Excelsior (completare AL
BINELE ȘI OAMENII — 9,30; 
11,45 14; 1630; 19; 2130). Grădi
na „Progresul* str. Ion Vidu nr. 5
— orele 20), Arenele Libertății 
(str. 11 iunie — orele 20). Modern 
(completare POVESTE AFRICANĂ
— 9,45: 12: 14,15; 1630, 18,45 ;
21). VISUL UNEI NOPȚI DE 
VARĂ : Carpați (12; 14,30; 16,30;
18.30) . IANOȘIK — cinemascop (am.
bele serii) : Festival (9.45: 12 ;
14,15; 16,30; 18,45; 21 : la grădi
nă — Pasajul Eforie - —
19.30) . CRONICA UNUI
FON : Buzești (completare 
ȚUL PRIETENIEI — 14 ;
18,45; 21), Moșilor (completare I VALURILE DEASUPRA NOASTRĂ
— 15,30; 18; 2030). NU TE ATIN
GE DE FERICIRE : Victoria (com-

Ipletare PALMIRA — 10; 12; 14 ; 
16; 18,15; 20,30), Grivita (comple
tare ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 5-

I 1965 » 10; 12; 16; 18,15; 20,30), 

I
I
I■ orele 

BU-
COL- 
16,15;I

Volga (completare PRAGA FĂRĂ 
OCHELARI — 10; 12,15, 16; 18.15; 
2030). O STEA CADE DIN CER
— cinemascop : Central (10,30;
12,30; 14,30; 16,30; 18,30, 20,30).
C1NTÎND IN PLOAIE : Lumina 
completare SPORT nr. 2-1965 — 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
SOȚII ÎN ORAȘ : Union (comple
tare CALATIS — 14,15; 16,30 ;
18,45; 21), Munca (completare 
CALATIS — 14; 16,15; 18,30 ;
20,45). ANIMALELE: Doina (com
pletare IEPURAȘUL ȘI FINTÎNA
— 10| 12; 14,30; 16,30; 18,301
20,30),  Unirea (completare COL
TUL PRIETENIEI — 16; 18,15; -,
la grădină — orele 20,30), Vitan 
(completare PIONIERIA nr. 2-1965
— 16; 18; 20,15 ; Ia grădină — 
orele 19,45). DRUMURILE CELUI 
DE-AL CINCILEA .CONTINENT
— COMORI DE ARTĂ ROMA
NEASCĂ - RAPSODIE UNGARĂ
— OMULEȚUL DE PLASTELINĂ :
Timpuri Noi (9—15 în continuare : 
17; 19; 21). FATA ÎN DOLIU: 
Giulești (completare VENIȚI CU 
NOI — 16; 18; 20), Buceqi (com
pletare PIONIERIA nr. 2-1965 —
10; 12; 16; 18,15; 20,30). REGINA 
ClNTECELOR : Cultural (10,30 ; 
15,30; 18; 20,30), Grădina „Buzești" 
(str. Buzești nr. 9-11 — orele 20). 
CĂPITANUL FRACASSE — cine
mascop : înfrățirea între popoare 
(completare DINOSAUR1I — 10,30; 
15,45; 18; 20,15). SCARAMOUCH®
— cinemascop ; Dacia 
11,45; 14; 16,15: 18,45; 21), 
dina „Bucegi" (Bd. 1 Mai i
— orele 20) Floreasca (10;
16; 18,15; 20,30). GAUDEAMUS
IGITUR : Cosmos (16; 18, 20), Fe
rentari (completare SPORT nr. 2- 
1965 — 16: 18,15 ; 20,30).

(9,30 ;
Gră-

nr. 57
i 12 !



din viata tineretului 
lumii*T:

Ceremoniile de la Viena 
consacrate aniversării 

Tratatului de stat

I Comentariul zilei

Acțiune a studenților 

vest-germani

S
ăptămîna aceasta s-a inau

gurat în toate universitățile 
și școlile superioare din 

Germania occidentală acțiunea 
pentru îmbunătățirea sistemului 
de învățămînt ; cu acest prilej au 
fost difuzate 250 000 de mani
feste, care cheamă 380 studenți 
din 120 de țări să participe la 1 
iulie la manifestațiile organizate 
în acest scop. încă înainte de a- 
ceastă dată va fi dusă o cuprin
zătoare „campanie de lămuriri” 
constînd din adunări, discuții și 
conferințe ținute la universități. 
La 22 mai vor fi afișate în loca
lurile universităților un număr 
de 3 000 de manifeste.

Aceasta este cea mai mare de
monstrație studențească organi- | 
zată de la crearea R.F. Germane 
și a fost inițiată de studenții u- 
niversității din Freiburg unde se 
găsește și secretariatul acestei 
mișcări.

în chemarea adresată studen- 
ților se arată că prin această ac- 
țiune studenții cer măsuri efi
ciente din partea guvernului fe
deral și a guvernelor landerelor 
pentru înlăturarea deficiențelor 
existente în sistemul învățămîn- 
tului și revizuirea hotărîrii Bun- 
destagului privitoare la reduce
rea mijloacelor pentru scopuri 
științifice.

Campanie 
de alfabetizare 

inițiată de școlarii 
din Porto Alegre 
Elevii școlilor secundare din 

orașul Porto Alegre au ho- 
tărit redeschiderea cam

paniei de alfabetizare, care fu
sese interzisă de autoritățile mi
litare anul trecut, pretextîndu-se 
că ar constitui „un mijloc de 
subversiune". Campania de alfa
betizare, inițiată de tineretul din 
Porto Alegre, a fost primită favo
rabil de cercurile largi ale po
porului, întrucît în Brazilia anal
fabetismul afectează aproape 50 
la sută din populație. Potrivit 
legilor electorale în vigoare, cei 
care nu știu să scrie și să citeas
că nu își pot exercita dreptul de 
vot.

VIENA 15 (Agerpres). — 
Sîmbătă au avut loc la Viena 
ceremoniile festive organizate 
cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a semnării Tratatului 
de stat cu Austria, prin care a 
fost restabilită independența 
de stat a acestei țări. La pa
latul Belvedere, în care cu 
zece ani în urmă a fost sem
nat Tratatul de stat, erau pre- 
zenți numeroși oaspeți, prin
tre care miniștrii afacerilor 
externe ai Uniunii Sovietice, 
S.UA.. Angliei, Franței, pre
cum și președintele Adunării 
Generale a O.N.U., Quaison- 
Sackey.

Ministrul afacerilor externe 
al Austriei, Bruno Kreiskv, 
în cuvîntarea rostită a salu
tat prezența la festivități a 
oaspeților. Au luat apoi cu- 
vîntul miniștrii afacerilor 
externe ai S.U.A., Franței,

Marii Britanii și Uniunii So
vietice. Quaison Sackey a feli
citat guvernul și poporul aus
triac din partea Adunării Ge
nerale a O.N.U.

încheind ceremoniile oficia
le, cancelarul Josef Klaus a 
declarat: ..Am ales în mod 
liber principiile politicii noa
stre, adică apărarea indepen
denței noastre, neparticiparea 
la alianțe militare și la 
blocuri”. El a arătat în conti
nuare rolul marilor puteri în 
menținerea păcii mondiale, 
precizînd în același timp, că 
..marea răspundere care revi
ne acestor țări nu exclude 
colaborarea cu țările mijlocii 
și mici”. în ciuda divergențe
lor ideologice existente între 
Est și Vest, a arătat el, Aus
tria face eforturi pentru a 
contribui la slăbirea încordă
rii internaționale”.

„Micile alegeri 
generale"

nu au votat pentru politica partidelor, ci 
pentru personalitățile care le reprezentau. 
Ideea conține o anumită doză de adevăr, dar 
pierderile înregistrate -sint suficient de mari 
pentru a constitui un serios avertisment pen
tru liderii partidului laburist” — reflecta 
„GUARDIAN*. Laburiștii — spre consolare 
— fac apel la rezultatele precedentei consul
tări. în 1963, la alegerile municipale, labu
riștii au dobindit un plus de >54 locun iar 
conservatorii an pierdut 550 locuri. Atunci, 
Anglia avea un guvern conservator. 
„FRANCE PRESSE* crede că prema
tur să se tragă concluzii pe plan politic ua- 
țional". Dincolo de controversa dacă votul

„Luna-5“ și problemele

Președintele Aca
demiei de Știin
țe a U.R.S.S., 

Mstilslav Keldîș, a 
răspuns Ia întrebări
le unui corespondent 
al agenției TASS, în 
legătură cu zborul 
stației automate „Lu- 
na-5*.

Mstislav Keldîș a 
comunicat că s-au cu
les informații cu pri
vire la functionarea 
unui mare număr de 
sisteme necesare pen
tru realizarea aseleni
zării line. „ Experi
mentul efectuat va 
permite să se progre
seze pe calea spre pu
nerea la punct a unui 
sistem de aselenizare 
lină, a spus el. Deși-

aselenizării
gur, acest zbor nu a 
rezolvat toate proble
mele aselenizării line 
și se pot ivi noi di
ficultăți în cursul ex
perimentărilor ulterioa
re*.

El a calificat asele
nizarea lină a unei 
statii automate drept 
una din problemele 
tehnice cele mai se
rioase, încă nerezoî- 
vate în explorarea 
spațiului cosmic. 
„Complexitatea ei re
zidă, în primul rînd, 
în faptul că, dată fi
ind absența unei at
mosfere în Lună, este 
imposibil să se folo
sească procedeele de 
debarcare lină care au 
fost verificate și și-au 
dovedit utilitatea cu

prilejul lansărilor cos- 
monau ților sovietici. 
Absenta atmosferei 
exclude posibilitatea 
de a se frina aparatul 
pe seama rezistentei 
atmosferice si de a s* 
utiliza un sistem de 
Darașutare*.

La aselenizare, vite
za relativ mare de in- 
tilnire a aparatului cu 
Luna (de ordinul a 
2 300 m seci trebuie 

, amortizată cu ajuto
rul unei instalații de 
propulsie-frinare. Frî- 
narea trebuie începu
tă de la altitudini re
lativ mici. deasupra 
suprafeței lunare si 
trebuie terminată cu 
precizie la suprafața 
Lunii.

Curajos atac al patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON. — Sîmbătă deta
șamentele de patrioți sud- 
vietnamezi au atacat la numai 
75 de km nord-est de Saigon 
un convoi de vehicule trans- 
portînd mari cantități de mu
niții, escortat de trupe guver
namentale și „consilieri** ame-

ricani. Din sursă militară a- 
mericană s-a aflat că toate cele 
12 vehicule ce alcătuiau con
voiul au fost distruse. Doi 
„consilieri” americani au fost ! 
uciși, iar 35 de soldați și ofi- i 
țeri sud-vietnamezi uciși și | 
răniți. 1

MES” 
de 100

ofluentul xâr joâzxxz „TI
MES* facerea taaiotsa 
kw alegeri geoerele* din a- 
ceastâ săptăznină să privească 
oglinda electorală spre a desci
fra în eventvalri- rerxltate ale 
consultări: pe plan crumcipal 
implxațhle ’xnri vot pentru re
înnoirea pariamentubi- „TI- 

Kria că dacă iaberiștri ar paer- 
locun in mtwu-'e ■— irinde

orășenești faptul ar indxa un irepu electo
ral similar cu ce! din octombrie trecut. Dacă.
insă, pierderea ar atinge 200 jocut- riricral 
laburiștilor ar fi pecetluit: ei na ar reai pe- 
tea supraviețui la patere după aâe^erJe ge
nerale. Rezultatul „micilor aleeer: generale” 
este în acest moment cunotcn* Labsmștv 
n-au pierdut 100 locuri. Niri 2tWL Cifra este 
cu totul alta: 377. La aceasta se a£augă de
clinul liberalilor : 174 incur- Câștigui corne.’- 
vatorilor atinge >52 locuri in coosuide muni
cipale. Laburiști: art părăsit conducerea unor 
mari muniăpalităp ca aceea din Portsmouth, 
plasată de obicei ia riadul paz^xdar figure
ale partidului lui Harold WJsocs. Sentința 
alegătorilor pare dară. Conservatorii își ce
lebrează biruința p par dedși să înfrunte cu 
mai mult curaj guvernul îa băiăLJe parla
mentare. Laburiști: încearcă să ou cadă pre
dă pesimismului. Pentru e-_ coasuitarea mu
nicipală nu poate fi cocsidentă suficient de 
concludentă.

în cercurăe apropiate guvernului se atrage 
atenția că in balanța electorală aa cântărit 
extrem de greu mai ales considerentele de 
ordin local și că. in unite caturi, alegătorii

Ieri 
la Santo 
Domingo

upte puternice cat ou 
crescut m rrtenszMtr, cu 
început rimbiU diumențr

m cartierul iaâuttriai du uordttl
onzfiuui f—tci Dosna^o, eflet 
sub cosăroU forțelor cautituo- 

ndirte. corrătaa de colorrchri Fran
cisco Cccmaao. După cum rela
tează agențiile occidentale de 
presă, ciocnirile au fost âedan- 
șate de trupele juntei nuhtcro- 
cicile condusă de generalul hn-

municipal reflectă sau nu cu exactitate de
plasarea opiniei alegătorilor, atenția ne este 
reținută de un fapt : un sondaj efectuat spre 
sfiișitu- lui aprilie lăsa să se înțeleagă că noi 
alegeri generale ar aduce laburiștilor o ma
joritate de 40—50 mandate în Camera Co
munelor. „IE MONDE*, mai pesimist, scr.a 
tot atunci că -dacă s-ar bstări să organizeze 
uo^alegeri. Wdsoo ar obține • majoritate

tată nonă complicare a situației politice, 
iu cure alegătorii se arată favorabili conser
vatorilor și dispuși să meargă piuă la a pune 
capăt mandatului guvernului la cea mai
apropiata ocazie*. „EVENING STANDARD* 
are tendințe pro-conservatoare și tonul cate
goric al afirmațiilor sale poate fi discutat 
Dar nu se pcate, totuși, contesta îmbună
tățirea pozițiilor conservatoare.

Problema este : partidul conservator a reu
șit prin o renovare a orientării sale să reciș- 
tige pozițiile pierdute sau, pur și simplu, a 
beneficiat de nemulțumirea alegătorilor față 
de lipsa de eficacitate a guvernului labu
rist ? S-ar părea că laburiștii sint principalii 
autori ai victoriei conservatoare. Insuccesul 
laburist intervine intr-un moment în care 
partidul de guvernămint este divizat, cind 
chiar în sinul guvernului se exprimă ten
dințe contradictorii.

Dreapta și stingă laburistă se înfruntă iar 
dezbaterea prilejuită de proiectul privind na
ționalizarea industriei oțelului a înfățișat 
public dimensiunile crizei. „Primul ministru 
britanic, Harold Wilson, are de făcut față 
in prezent unei noi revolte în cadrul pro
priului său partid” — semnala agenția 
REL IER. în fapt, este vorba de criticile 
aripei de stingă la adresa ministrului econo
miei George Brown care, in Camera Comu
nelor, spre a recolta voturile dreptei a făcut 
o declarație ce, în esență, golea de orice 
conținut principiul naționalizării. Brown a 
prezentat declarația sa ca o simplă manevră 
parlamentară de ultimă oră, însă spiritele 
n-au putut fi liniștite cu atît mai mult cu 
cit patronii din industria oțelului păreau in
teresați de propunerea ministrului (acțiunile 
celor 14 firme vizate de legea naționalizării 
să intre îa patrimoniul statului numai în 
proporție de 51 la sută, restul rămînînd ve
chilor deținători). Oferta lui Brown a fost 
interpretată de „DAILY MIRROR” ca pu- 
_i. c -modifica proiectul de lege pentru na
ționalizarea industriei oțelului”. Colegi de 
cabinet ai lui Brown și-au exprimat surprin
derea față de inițiativa ministrului. Intențiile 
lui Brown nu erau, însă, un secret pentru 
Harold M ilson. Stingă laburistă nu l-a cru
țat în atacurile ei pe imprudentul orator din 
Camera Comunelor și unele zvonuri îi atri
buiau acestuia intenția de a demisiona din 
guvern. Wilson a acționat pentru a împăca 
nărțiie în divergență deoarece o demisie a 
lui Brown putea antrena căderea întregului 
cabinet laburist Pentru guvernul Wilson, 
care dispune de o majoritate extrem de fra
gilă, dezacordurile din interiorul partidului 
iburist nu pot să nu creeze o permanentă 

primejdie. „LE MONDE” se întreba dacă 
-v> putea Wilson să controleze în continuare 
''“rentele contradictorii din sinul partidului 
«ăn“.

Observatorii constată o „criză de încre
dere” între guvernul laburist și masa mem
brilor partidului laburist. „SUN” scria că 
„este limpede că numeroși alegători labu
riști au pierdut în prezent orice entuziasm 
în a-și sprijini partidul”.

în aceste împrejurări, cînd laburiștii pierd 
terenul, pare puțin probabil ca ei să accepte 
de bună voie să se angajeze în aventura 
unor noi alegeri generale. „Micile alegeri 
generale” vor avea darul să tempereze, deo
camdată, ambițiile lui Wilson de a obține o 
mai confortabilă majoritate în Camera Co
munelor.

EUGENIU OBREA

I Piața comună

! încă o amînare

F
ixată, după două amînări succesive, pentru data de 20 
mai la Rio de Janeiro, Conferința interamericană extraor
dinară a fost din nou amînată. De data aceasta, pe timp 
nedeterminat. Motivul invocat e de ordin procedural: 
necesitatea de a se evita ținerea simultană a conferinței 
de la Rio cu actuala reuniune consultativă O.S.A. de la 
Washington consacrată evenimentelor din Republica Do
minicană. în spatele acestei formule, cei mai mulți ob
servatori sint înclinați să vadă un rezultat al presiunilor

S.U.A. interesate să evite o nouă confruntare în actuala atmosferă, 
și așa încordată, din Organizația Statelor Americane.

Evident, din punctul de vedere 
al Washingtonului, momentul sta
bilit pentru Conferința de la Rio 
se arăta foarte nefavorabil. „Ac
țiunea americană în Republica 
Dominicană — remarca vineri 
„NEW YORK TIMES” — a ri
dicat la o cotă încă nemaiatinsa 
suspiciunile și resentimentele față 
de S.U.A. în America Latină”.

Opoziția puternică manifestată 
în țările Americii Latine față de 
intervenția Washingtonului la 
Santo Domingo, opoziție reflec
tată de altfel și în atitudinea 
unor state participante la reuniu
nea consultativă O.S.A., nu e, de
sigur, de natură să ofere o pozi
ție comodă Statelor Unite într-o 
reexaminare a relațiilor inter- 
americane.

Dincolo de inconvenientele de 
conjunctură, se află însă alte mo
tive, mai importante și mai esen
țiale care îndeamnă Washingto
nul la evitarea unei confruntări

majore în O.S.A. în acest mo
ment.

Conferința extraordinară inter
americană de la Rio se anunța a 
fi una din cele mai importanțe 
din istoria O.S.A. Pentru prima

treburile interne ale altor state. 
Chile consideră necesar ca O.SA. 
să se transforme într-o organiza
ție a țărilor emisferei americane 
cu sisteme sociale diferite. Ar
gentina a cerut ca O.S.A. să de
vină un organ mai operativ în 
primul rînd pentru accelerarea 
dezvoltării economice a Americii 
Latine. „O.SA. — se exprima 
fostul președinte al Mexicului, 
Lopez Mateos — nu trebuie să 
fie un instrument politic pe care 
Statele Unite îl folosesc pentru 
a-și realiza politica lor regională. 
Ea trebuie restructurată și adap
tată pentru a ajuta țările latino- 
americane în rezolvarea proble

Desprinzind cu lăudabilă pers
picacitate sensul tuturor acestor 
poziții și cerințe. „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE” conchidea 
zilele trecute : ^Avalanșa propu
nerilor din diferitele capitale sud- 
americane este produsul unui 
sentiment dominant pe întregul 
continent, sentimentul respinge
rii oricărei dependențe— Ame
rica Latină dorește să excludă 
amestecul S.UA. Ea urmărește 
să se elibereze prin propriile-i 
puteri de rolul de furnizoare de 
materii prime. Acesta este eveni
mentul cel mai tulburător înre
gistrat pe acest continent și este,

Confruntări in O. S. A.
oară de la înființarea acestei or
ganizații, majoritatea țărilor Ame
ricii Latine s-au pronunțat în 
termeni categorici pentru revizui
rea actualei Carte. O serie de 
state au făcut deja propuneri 
concrete pentru reorganizarea 
O.S.A. Guvernul Uruguayului 
cere ca aceste schimbări să aibă 
loc în spiritul autodeterminării 
popoarelor și neamestecului în

melor lor principale”. Președin
tele chilian Eduardo Frei a pro
pus „crearea unui front econo
mic comun în America Latină 
capabil să ducă tratative cu par
tenerii nord-americani de pe po
ziții de egalitate”, subliniind că 
pentru atingerea acestui scop 
„este absolut necesară crearea 
unui nou organ și reexaminarea 
relațiilor interamericane”.

potențial, mai susceptibil de ur
mări incalculabile decît oricare 
altul.” Se vor adapta Statele U- 
nite noilor realități de pe conti
nentul sud-american ? întreba
rea, formulată de influentul coti
dian newyorkez citat aici rămîne 
deschisă.

Deocamdată, Washingtonul a 
respins ca „premature și pericu
loase” propunerile de introducere

PE SCURT
MOSCOVA. — La 15 mal, !n 

sala de ședințe a Sovietului Su
prem de la Kremlin a avut Ioc un 
miting ta legătură cu vizita ta 
Uniunea Sovietică a lui Lal Baha
dur Shastrl, primul ministru al 
Indiei.

BERLIN. — La Berlin a fost dată 
publicității o declarație a guver
nului R.D.G. ta legătură cu sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
R.F.G. și Izrael. „Guvernul R.D.G., 
se spune ta declarație, consideră 
că stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre R.F.G. și Izrael constituie 
o continuare a colaborării secrete 
și fățișe în domeniile militar, po
litic și economic între cercurile 
guvernante din Izrael și forțele 
militariste și neocolonialiste din 
Germania occidentală". „Guvernul 
R.D.G. condamnă această colabo
rare*.

PARIS. — In cadrul vizitei pe 
care o întreprinde în Franța, de
legația de ziariști români condusă 
de George Ivașcu, redactorul șef 
al revistei „Lumea", a fost primi
tă la Adunarea Națională France
ză, unde s-a întîlnit cu grupul 
parlamentar de prietenie Franța- 
România.

HANOI. — După cum transmite 
Agenția Vietnameză de Presă, la 
14 și 15 mai numeroase grupuri 
de reactoare de recunoaștere ame
ricane au pătruns în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam pentru a desfă
șura activități de spionai deasupra 
mai multor provincii.

bert Barreras, care au declanșat 
clacuri repetate asupra constitu- 
trauaiițtflor, sub acoperirea focu- 
•ri de artilerie și sprijinului ca

relor bhndste. Acest lucru a fost 
rerencxcvt chiar de generalul Ca- 
minerv. ața-zisul .znmidru al a- 
ptrării", in guvernul condus de 
Barreras. Agenția ASSOCIATED 
PRESS apreciază că in urma a- 
tacurilor de âmbătâ, acordul de 
incetcre a focului realizat prin 
intermediul misiunii de mediere 
a Organizației Statelor America
ne _ss transfermat intr-un sim
plu petec de hirtăe*. Corespon
denții occidentali men/ionee-ă, 
de asemenea, ci atacul împătri
ră zonelor ocupate de forțele 
constituționaliste a fost declanșat 
cu puțin timp masntea sosirii u-

nei misiuni a Organizației Națtu- I 
niior Unite, condusă de genera- I 
tul Rikhye,

★
Vineri seara, ta cererea unor 

țări latino-americune, reuniunea 
consultativă ministerială a Orga
nizației Statelor Americane a fost 
convocată în ședință plenară

In cursul ședinței s-a aflat că 
membrii comisiei mandatare a 
O.S.A și-au înaintat demisia în 
legătură cu refuzul reuniunii con
sultative de a accepta recoman
darea lor de a se declara vacant 
load Republicii Dominicane la 
O3A.

Demisia comisiei mandatare nu 
a fost însă acceptată.

Apoi, a acut loc o ședință se
cretă a reuniunii consultative 
ministeriale a O.S.A.

COLABORAREA 

TEHNICO ȘTIINȚIFICĂ 

ROMÂNO-CHINEZĂ

PEKIN. — între 28 aprilie și 
15 mai s-au desfășurat la Pekin 
lucrările Comisiei mixte chino-ro- 
mâne de colaborare tehnică și ști
ințifică. La 15 mai, Gheorghe 
Cioară, secretarul Comisiei gu
vernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. con
ducătorul delegației R. P. Româ
ne. și Ciu Uen-lun, conducătorul 
delegației chineze, au semnat un 
protocol cu privire la colaborarea 
tehnică și științifică dintre cele 
două țări.

a unor reforme radicale în ca
drul O.S.A. în același timp se 
remarcă, ceea ce FRANCE 
PRESSE denumește „o ofensivă 
diplomatică nord-americană pen
tru realinierea aliaților latino- 
americani”. Revendicărilor me
reu mai insistente pentru o res
tructurare a O.S.A. în sensul in
tereselor vitale latino-americane, 
Washingtonul le răspunde prin- 
tr-o intensificare a presiunilor în 
sensul sporirii influenței și ames
tecului nord-american. Conform 
știrilor care circulă insistent în 
cercurile ziaristice din America 
Latină, Statele Unite țin să im
pună o serie de modificări ale 
Cartei O.S.A. care să legalizeze 
intervenția militară pe continent, 
ca mijloc pentru a asigura inte
resele nord-americane. Se afirmă 
că, de fapt, principalul scop al 
recentei misiuni a lui Averell 
Harriman prin țările Americii 
Latine a fost tocmai pregătirea 
ambianței necesare pentru a ob
ține revizuiri în acest sens.

Este greu de crezut că ofen
sivele diplomatice și turneele de 
„convingere” prin capitalele sud- 
americane vor atenua ascuțimea 
divergențelor. Fondul acestor di
vergențe rămîne nealterat. Amî- 
narea conferinței de la Rio în
seamnă doar amînarea confrun
tării.

EM. RUCĂR
Un magazin din Tokio intîmpină sezonul... ploilor
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esiunea care a avut 
loc la Bruxelles c 
miniștrilor de exter
ne ai celor șase țări 
membre ale Pieței 
comune, s-a desfășu
rat în momentul 
cînd s-au împlinit 15 
ani de cînd în „sa
lonul orologiului" de

la Quai d’Orsay, Robert Schumann 
lansa ideea unor instituții comune 
vest-europene.

Deci o săptămînă care ar fi tre
buit să capete un caracter festiv. 
Este adevărat că în Berlinul oc
cidental s-a întrunit „Comitetul 
de acțiune pentru Statele Unite 
ale Europei" pe care-1 prezidează 
francezul Jean Monnet, unul dintre 
creatorii Comunității Europene '
Cărbunelui și Oțelului, iar lal|| 
Luxemburg și Metz au avut loc^' 
ceremonii care au celebrat memo
ria lui Robert Schumann. Dar chiar 
și întrunirea din Berlinul occiden
tal nu a avut tocmai uir caracter 
sărbătoresc, discursul cancelarului 
Erhard fiind considerat ca un răs
puns la diferite teze, pe plan po
litic și economic, pe care le sus
ține Franța.

Dacă în Berlinul apusean s-au 
mai făcut auzite unele voci în fa
voarea „unității vest-europene", la 
Bruxelles, unde discuțiile aveau 
un caracter angajant pentru gu
vernele reprezentate, pe primul 
plan au apărut disensiunile care îi 
despart pe cei șase parteneri în 
cadrul Pieței comune.

Așa cum era de așteptat prin
cipala dezbatere a fost axată
supra finanțării unui fond agricol 
comun. Nu vom mai intra în de
taliile acestei probleme, de care 

mai ocupat într-un articol 
t acum cîteva zile. Franța, 

care își făcuse de altfel cunoscută 
poziția încă înaintea ședinței, s-a 
opus adoptării unui buget federal 
comun care ar fi depins de parla
mentul european cu sediul la 
Strassbourg. Poziția Franței a fost 
atît 
zi a 
rial 
nici 
tură

Dar nu numai Franța se opune 
propunerilor Comisiei Hallstein, ci, 
se pare, că nici Olanda și nici Ita
lia nu sînt prea entuziasmate de 
aceste propuneri. Numai că opozi-

i lor nu s-a manifestat nici de 
data aceasta la sesiunea de la 
Bruxelles, lăsînd acest rol Franței. 
Tocmai de aceea presa franceză 
de sîmbătă dimineață remarcă că 
încă înainte de a fi fost propuse 
proiectele lui Hallstein, era sigur 

i le va respinge. Dar ele 
au fost difuzate pentru a pune gu
vernul francez într-o situație difi
cilă. Astfel „PARIS JOUR", cunos
cut pentru legăturile pe care le 
are in cercurile oficiale, scria: 
,,Adevărul este că prin comisia 
C.E.E. se încearcă o manevră pen
tru a sili Franța să semneze un 
acord care contravine politicii 
Parisului care nu dorește să fie 
legat de o Europă supranațională, 
iar în caz de refuz să poată să o 
acuze că se opune Europei. Dar 
guvernul francez nu este dispus 
sd cedeze acestor manevre*. Iar 
„FIGARO" lărgește cadrul dezba
terii arătînd că dezacordul înre
gistrat la Bruxelles reflectă în 
fapt „dezbaterea care opune pe 
cei care susțin, în logica tratatu
lui de la Roma, că Europa celor 
șase nu poate progresa decît pe 
calea abandonării unor prerogative 
ale suveranității naționale și pe 
cei care susțin principiul absolut 
al suveranității naționale*.

Dezbaterea a fost amînată pen
tru viitoarea sesiune a Consiliului 
ministerial al Pieței comune care 
va avea loc tot la Bruxelles la 
14 și 15 iunie. Acesta este un ul
tim termen deoarece la 1 iulie ar 
trebui să intre în vigoare acordu- - - - - . va_ 
male Ia produsele agrare. Perioada 
care va urma va fi „o eră a con- t 
torsiunilor'1, după cum scria „LE 
MONDE", care amintea în aceeași 
ordine de idei că mai multe sesi
uni ministeriale ale „celor șase" 
au fost anulate din inițiativa 
Franței de care depinde în măre 
măsură organizarea reuniunilor 
dat fiind că reprezentantul Parisu
lui prezidează în acest moment 
Consiliul de miniștri al celor șase.

Nici în alte probleme nu s-a 
reușit să se ajungă la o decizie 
unanimă joi și vineri la Bruxelles. 
Singurul acord înregistrat este în 
problema propunerilor pe care

de categorică îneît joi, prima 
lucrărilor Consiliului ministe- 
al Pieței comune, discuțiile 
nu au inai continuat în legă- 
cu bugetul federal.

I Plata comună urmează să le facă 
în cadrul „rundei Kennedy" în

I probleme agrare.

P. NICOARĂ

U.R.S.S. — Palatul „Ucraina" din Harkov, clă dire cu o construcție originală a cărei said de 
concerte are circa 2 000 de locuri.

U
n cîine ciobănesc a descoperit în preaj
ma unui rîuieț de la frontiera portugbezo- 
spaniolă două cadavre acoperite cu pie
tre. Unul dintre ele avea în deget un inel 
cu inițialele H. D. Așa s-a pus capăt mi
sterului ce plana în jurul dispariției ge
neralului Humberto Delgado, fost candi
dat al opoziției în 1958 în alegerile pre
zidențiale din Portugalia. Postul de po
liție din localitatea spaniolă Villanueva del-Pres- 

no a recunoscut cadavrul fostului general și al se
cretarei sale Arajarir Campos, de origine brazi
liană.

împrejurările

dispariției lui Delgado
Colaborarea dintre poliția 

spaniolă și poliția secretă por
tugheză P.I.D.E. a curmat acti
vitatea omului care in 1961 a 
pus la cale Împreună cu co
mandorul Henrique Galvao ră
pirea navei „Santa-Maria“, 
care a Înălțat timp de 12 zile 
pavilionul libertății Portuga
liei. De altiel, activitatea lui 
Delgado nu a fost lipsită de ac
țiuni temerare. In ianuarie 1962, 
el a organizat revolta din ca
zarma de la Beja, la 200 km de 
Lisabona ; atunci generalul a 
intrat ilegal în Portugalia, unde 
a rămas două săptămini deghi
zat sub Înfățișarea unui proie- 
sor miop și cu barbă. Mai re
cent, in decembrie 1964, el a 
făcut un fel de repetiție penliu 
a reintra pe teritoriul portu
ghez, și a sosit la Londra Înfă
șurat într-o „djellaba" (mantie 
tradițională în Maroc).

Predilecția lui Delgado pen
tru acțiuni spectaculoase era 
însoțită de o dorință excesivă 
spre publicitate, ceea ce a în
lesnit urmărirea sa de către 
P.I.D.E., care a pus un premiu 
de cîteva sute de mii de franci 
pe capul lui. „Am obosit să tră
iesc in exil, declara Delgado la 
siîrșitul anului trecut. Voi re
veni în Portugalia in 1965 
pentru a aprinde torțele". Iar 
apoi în timpul trecerii prin di
verse orașe vest-europene el 
anunța că „unitățile de coman
do sînt gata să intre în ac
țiune".

In activitatea desfășurată, 
Delgado nu se sprijinea pe an
trenarea maselor populare, a 
căror nemulțumire pentru cele 
indurate în cei 37 de ani de 
dictatură salazaristă reprezintă 
o forță viguroasă, ci pe acțiuni 
pe cit de sporadice pe atît de

temerare. In noiembrie 1964. 
Frontul patriotic de eliberare 
națională l-a demis din funcția 
de președinte, criticindu-1 că 
preferă „loviturile armate in 
locul acțiunilor de masă".

Explicind motivele intenției 
sale de a se întoarce in Portu
galia, Delgado declara : „La vî- 
nătoarea de Iei trebuie să te a- 
proprii cit mai mult de fiară ca 
s-o nime^ști în cap sau in 
inimă". Și apropiindu-se de bîr- 
logul fiarei, Delgado a dat — 
pentru prima dată, pare-se, 
semne de neliniște. Intr-o scri
soare adresată unui prieten — 
profesorul de matematici Emi
lio Guerreiro, stabilit la Paris 
— Delgado ii scria din orașul 
spaniol Badajoz : „Sper că trea
ba va fi făcută. Fiind insă în 
imposibilitate să precizez cînd 
și în ce condiții ne vom reve

dea, dă-mi voie să-ți trimit un 
salut prietenesc". Aceste cu
vinte au fost scrise pe o carie 
poștală, datată 13 februarie și 
semnată Deolinda, unul din 
pseudonimele generalului. Re
fer indu-se la acest mesaj, pro
fesorul Guerreiro, a declarat 
ulterior ziariștilor: „Citindu-i 
rindurile, am simțit că se pe
trece ceva grav... Știam că are 
de pus la punct ceva important 
la Badajoz".

Asasinarea lui Delgado În
seamnă, evident, înlăturarea 
unui rival primejdios pentru 
Salazar. Dar efectul acestei cri
me politice nu poate fi decît 
sporirea nemulțumirii și a acți
unilor protestatare ale maselor 
populare portugheze.

Z. F.
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