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Hctărtți să tntîmplne CongrwiJ partida- 
lul cu noi și mari succes iu Îndeplinirea 
planului de stat, avind o teaeB» trainica 
In rezultatele obținute in întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 1 Mal, colectivele 
de muncitori, ingineri si tehnicieni din ia- 
brici și uzine, de pe șantierele de construc
ții, din mine și schele petrolifere, analizind 
posibilitățile existente ia flecare loc de 
'"încă, își reînnoiesc angajamentele luate

/întrecerea socialistă pină la siirșltul ano- 
Jp. Alături de ceilalți oameni ai nmnsdL ti

neretul patriei noastre, mobilizat de orga
nizațiile U.T.M., sub conducerea organizați
ilor de partid se angajează să muncească 
cu entuziasm, să contribuie cu toate cuno
ștințele și puterea sa de muncă la Înfăptu
irea acestor angajamente.

Publicăm mai Jos angajamentele reînno
ite ale colectivelor de muncă de la Combi
natul siderurgic Hunedoara, Schela de ex
tracție Boldești, Fabrica de confecții și 
tricotaje București.
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Ședința Consiliului de Stat
ia ziua de 17 zj ax. a avut 

loc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P- Române 
Au luat parte tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer. Ștefan Voi- 
tec și Avram Bunaciu. vice
președinți ai Consiliului de 
Stat. Grigore Geamăna, secre
tarul Consiliului de Stat. An
ton Breitenhofer, Ion Cosma. 
Vasile Daju. Constantin Dră- 
gan. Suzana Gîdea. Cristofor 
Simionescu. Ludovic Takacs, 
și Vasile Vîicu. membri ai 
Consiliului de Stat.

La ședința Consiliului au a- 
sistat tovarășii: Augustin 
Alexa, procurorul general al

R. P Române, și Alexandru 
Voitinovid, președintele Tri
bunalului Suprem.

Consiliul a ascultat Darea 
de seamă expusă de tovarășul 
Alexandru Voiunoviei. asupra 
activității instanței supreme 
pe anul 1964.

Tov. Augustin Alexa a pre
zentat Raportul privind acti- 
■.-.tatea organelor procuraturii, 
pe anul 1964.

Apreciind ea pozitivă atît 
activitatea Tribunalului Su
prem. cit și aceea a organelor 
procuraturii, pe anul 1964, 
Consiliul de Stat a aprobat ra
poartele prezentate.

Au fost adoptate apoi de
crete și rezolvate lucrările cu
rente.

(Agerpres)

Muncitor

Marți 18 mai 1965

ANGAJAMENTE INSUFLEȚITOARE
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

Perspectivă în cartierul Balta Albă din Capitală

de

Boldești
extracție

Colectivul schelei de extracție Boldești și-a propus să realizeze 
următoarele depășiri ale sarcinilor anuale de plan :

1 300 000 Iei la producția globală,
5 350 tone de țiței,
6 200 000 mc de gaze,
456 tone de
1,10 la sută la creșterea productivității muncii. 
1172 000 lei
1450 000 lei

gazolină,

economii peste plan 1a prețul de cost, 
beneficii peste plan.

<

Combinatul
siderurgic Hunedoara
Siderurgițtii din Hunedoara și-au reînnoit angajamentele luate 

pe acest an, concretizindu-le in:

• îmbunătățirea calității cocsului metalurgic, astfel incit să 
aibă la toba ,,Micum"‘ o rezistență medie lunară de minimum 
71,5 la sută, față de 70 la sută admis,

• reducerea cu 10 la sută a coeficientului admis de declasate 
la fontă,

• micșorarea cu 1 la sută a coeficientului admis de rebut la 
oțelul Martin,

• perfecționarea tehnologiei de elaborare a oțelurilor pentru 
rulmenți, țagle, țevi, axe U.LC-, sape cu role pentru foraj, în ve
derea ridicării în continuare a indicatorilor calitativi.

• planul de erport pe întregul an va fi realizat in mod ritmic 
și b termenele stabilite, cu respectarea riguroasă a condițiilor de 
calitate.

Realizarea pină la slîrșitul anulai, peste plan, a 
următoarelor produse :

Convinși de importanța pe care o are puritatea țițeiuhn ta to
nul mers al rafinăriilor și în obținerea unor prodoac pctaritoc 
de calitate superioară, muncitorii, mgmern și tehencieaii adulai 
se angajează să livreze țiței cu un conținut de «are de o^oai 
2,5 kg/vagon, față de norma în vigoare de 6 kg/vagoa și să 
reducă cu 0,35 la sută conținutul de imporitați față de 1 b setă 
cît prevăd normele în vigoare; de asemenea, vor panda Meârf la 
Întreprinderea de transport țiței prin conducte ia wrtwis stabi
lite și fără să fie contaminate.

PÎNĂ LA 1 IULIE, colectivul schelei se angafează 
să raporteze partidului Iruăptuirea următoarelor 
depășiri ale sarcinilor planiiicate :

827 000 lei la producția globală.
1122 000 lei la producția marfă.
3 027 tone de țiței,
3 728 000 m c de gaze,
343 tone de gazolină,
638 000 Iei economii suplimentare Ia prețul de 
722 000 lei beneficii peste plan.

Pentru a se îndeplini în condiții exemplare
mate, a fost adoptat un amplu plat de măsuri teirmco-organâaeo- 
rice care fundamentează realizarea depășirilor. Dintru ac 
remarcă cele pricind coborîrea pină la data de 15 iume a 
lor la unele sonde; trecerea altora în gadift cu supape <

Din
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a prețului de cost, tiderurgiștH vor 
Ic încărcătura de cărbune pe tona
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(Continuare In pag. a III-a)

Fabrica
de confecții
și tricotaje 
București

Muncitorii, inginerii și tehnicienii Fabricii de confecții și trico
taje București, în lupta pentru realizarea angajamentelor luate pe 
anul 1965, își propun:

Depășirea principalilor indicatori de plan pe 
1965 cu .-

24 800 000 lei la valoarea producției globale,
14 U sută la productivitatea muncii,
9MCM* lei economii la prețul de cost,
să producă peste planul anual 65 000 confecții din țe
sături și 500 000 tricotaje și ciorapi,
să îmbunătățească calitatea produselor pentru a satis
face gustul și exigența sporită a cumpărătorilor, depă
șind in acest scop sarcinile de calitate cu:

— 14 la sută la confecții din țesături,
— 24 la sută ia tricotaje bumbac,
— 14 la sută Ia ciorapi,
• se var crea 720 noi modele de tricotaje, 60 noi modele 

de ciorapi și 60 de contexturi noi de tricot.

*

Din aceste angajamente, se vor realiza pină la 
1 Iulie:

(Continuare In pag. « IlI-a)

Pentru dezvoltarea producției
de utilaje chimice

La Uzinele „Grivița Roșie" din 
Capitală se desfășoară o serie 
de lucrări menite să asigure dez
voltarea producției de utilaje chi
mice. Se va construi aici o ca- 
zangerie nouă pentru montarea 
produselor grele, la care acum se 
toarnă fundația halei. Suprafața 
ei este de 5 400 mp. O altă lu
crare mare, la care, de asemenea, 
se toarnă fundația, este depozi
tul de table, care va fi înzes
trat cu macarale puternice. Va 
începe în curînd extinderea ac
tualului atelier de debitare pe o 
suprafață de încă 1400 mp.

Toate aceste noi spații de pro
ducție vor fi date în exploatare 
pînă la sfîrșitul anului. In același 
timp, sectoarele existente ale u- 
zinei vor primi noi utilaje mo
deme, printre care mașini auto
mate de tăiat și curățat taole, 
diverse prese de 400 de tone, 
aparate de sudură automată și al
tele.

în cursul acestui an capacita
tea anuală de producție de uti
laje chimice la Uzinele „Grivița 
Roșie" va spori cu aproximativ 
20 la sută.

(Agerpres)

Serbări ale primăverii
SUCEAVA (de la 

corespondentul nos
tru).

De cîțiva ani, în 
satele regiunii Sucea
va a devenit o tradiție 
să se organizeze după 
încheierea însămînță- 
rii culturilor acțiuni 
culturale de masă de
numite „serbarea pri
măverii". Duminică, 
de pildă, în comuna 
Bucecea, raionul Bo
toșani, s-a organizat 
o astfel de manifes
tare culturală. La des
chiderea acestei ser
bări a primăverii tov. 
Alexa Gheorghe, pre

ședințele cooperativei 
agricole de producție, 
a vorbit în fața unui 
mare număr de parti- 
cipanți despre modul 
cum au fost executate 
lucrările de însămîn- 
țări, De asemenea, 
inginerul Ionese Sa
vin a vorbit la „ru
brica" sfatul agrono
mului despre princi
palele sarcini ale coo
peratorilor în întreți
nerea culturilor și e- 
xecutarea lucrărilor 
de calitate. Pînă 
seara apoi, pe estra
da amenajată au avut 
loc spectacole prezen-

tate de formațiile ar
tistice ale căminului 
cultural și ale școlilor 
din localitate. La ser
bare și-au adus un a- 
port deosebit un ma
re număr de soliști și 
recitatori. Pe terenu
rile de sport s-au des
fășurat competiții 
sportive ale echipelor 
de fotbal și volei, iar 
către seară a avut loc 
o horă pentru tineret.

Asemenea serbări 
ale primăverii au avut 
loc duminică în 16 
comune ale raionului 
Botoșani.

*

UN NOU STIMULENT PENTRU
DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

e tot cuprinsul patriei oamenii muncii, tineretul au 
primit cu aprobare unanimă noua Hotărire a Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin 
și a Consiliului de Miniștri privind unele măsuri 
de îmbunătățire a regimului de valorificare a pro
duselor vegetale și animale. Inscriindu-se pe linia 
preocupării continue a partidului și statului nostru

da dezvoltare armonioasă a economiei naționale și de ridicare. 
pe această bază, a nivelului de trai al populației, noile măsuri 
.’măresc stimularea pe mai departe a creșterii producției ve
getale și estimate, in vederea îmbunătățirii aprovizionării popu- 
xnri as produse agroalimentare.

Botbfrî juste, ce izvorăsc dintr-o profundă cunoaștere a po- 
fc^-ixnățx.lo’ de producție a unităților agricole — aceasta este 
-deea prmăpală ce se desprinde din discuțiile purtate ieri de 
mmenii mxscă pe marginea noilor măsuri luate de partid și 
•iusern pentru stimularea dezvoltării producției agricole. Lu- 
r-crorS ogoarelor rad in majorarea prețurilor de cumpărare la 
cveie produse agricole un nou si important ajutor ți sprijin 
■xctatr pe care statul a acordă cooperativelor agricole de 
fnemepe in vedere îmbunătățirii cctirității lor economice. £i 
n-ca —xxifesteț hotărârea de c pune mai bine tn valoare rezer- 
re> de care cxspn peum e hrre. pe bată de contract, cenn- 
•jțs ruri mari ce produe agricole La eforturile statului de a 
raporta perret cea mai huentnctă din majorarea prețurilor de 
ra.wpe-*«e Ic uw> produse agricole, oamenii munai de ta 
crase risked prm hacdrirec ce e munci mei bine pentru in- 
tcpi -terex erempicr» c sarcxuiioȚ de producție. Publieim citez* 
An lseennc.’Ze repomer.uor noștri preznți U multe âm aceste

al produselor noastre este statul. 
Condițiile avantajoase de cum
părare, faptul că statul acordă 
importante avansuri bănești ce 
ne permit să ne organizăm bine 
producția, ne-au determinat în a- 
cest an să sporau volumul pro
duselor contractate. Acest mod 
de valorificare a produselor ne-a 
srironlat in luarea unor măsuri 
caro să ducă la creșterea pro- 
I ZZZz..

La lapte, de pildă, am prevă
zut ca față de anul 1964, în 
1965, cantitatea pe cap de vacă 
"—■ițită să sporească cu 200 de 
litri- Vom livra în acest an către 
stat cu circa 40000 litri mai 
mult lapte decât în anul 1964. 
Pentru aceasta am îmbunătățit 
nucleul de vaci cu animale valo
roase, selecționate din prăsilă 
proprie. Am luat măsuri de îm
bunătățire a bazei furajere prin 
cultivarea a 40 de hectare cu se
cară masă verde și 180 hectare 
cu lucerna. Am și „cules" pri
mele roade. Pînă acum am livrat 
la I.C.I.L. cu 9 000 litri lapte

mai mult decât era planificat în 
graficul de valorificare la zi.

Efectuînd la timp și la un ni
vel agrotehnic corespunzător lu
crările agricole, recolta se pre
zintă bine și promite o producție 
bună. Hotărîrea este un stimu
lent în plus în munca noastră. 
Noi avem deja stabilite măsuri 
care prevăd creșterea producției 
planificate la grîu, la porumb, la 
floarea-soarelui etc. Surplusul de 
recoltă va fi valorificat, firește, 
tot prin organizațiile de stat. Ex
periența noastră arată că este cel 
mai avantajos.

în cooperativa noastră lucrea
ză sute de tineri. Sîntem convinși 
că tineretul din unitatea noastră, 
care și pînă acum a adus o con
tribuție însemnată la întărirea 
economică a cooperativei, va a- 
vea și în continuare o participare 
activă la realizarea obiectivelor 
pe care ni le-am propus.

în altă parte a țării, în comu
na Bucov, regiunea Ploiești, Ioa-

(Continuare în pag. a II-a)



Retrospectivă
culturală

Din inițiativa unor cadre didac
tice de la catedra de pedagogie, 
conduse de prot. Silvestru Patîța, 
la Institutul pedagogic de 3 ani 
din Brașov, s-a organizat o intere
santă coiecfie de documente 
vechi, care vorbesc despre pres
tigioasa activitate a marilor das
căli și cărturari ardeleni și contri
buția lor la dezvoltarea învăță- 
alintului in limba română. Sînt 
puse Ia îndemîna viitorilor prote- 
sori un bogat material intuitiv, ce 
cuprinde, printre altele, monogra
fii și atlase, reviste și manuale șco
lare,-facsimile după cărți rare și 
documente, legate de viata și ac
tivitatea marilor înaintași.

Bogata coiecfie muzeistică a In
stitutului brașovean cuprinde lu
crări a căror vechime depășește 
veacul. Așa sînt .Geografia sau 
scrierea pămîntului", tipărită ia 
Ruda în anul 1815, în tălmăcirea 
brașoveanului Nicoiae Nicolau, 
..Geometria plană", tradusă de AI. 
Orăscu în anul 1851 și tipărită la 
București.

Tot aici găsim lucrarea lui Zaha
rin Boia, „Elemente de geografie" 
editată în anul 1869 la Sibiu, și 
reviste vechi, cu caracter pedago
gic.

Ultima parte a colecției cuprin
de exponate și documente noi, 
care ilustrează dezvoltarea învă- 
tămintului și culturii în patria 
noastră în anii regimului demo
crat-popular.

PUIU RU.IAN 
student

Șantierul naval Galați
Foto: GH. MANObE

IUXI iața muzicală a țării
I cunoaște în săptă- 

mîna aceasta un e- 
veniment deosebit. 
Igor Stravinsky a- 
pare în fruntea pri
mei orchestre sim

fonice a țării pentru a dirija 
două piese dintr-un impunător 
program ce-i este dedicat.

După 35 ani (Igor Stravinsky 
ne-a mai vizitat la 12 februarie 
1930, cînd a interpretat sub con
ducerea lui George Georgescu 
Capriccio-ul său pentru pian și 
orchestră) compozitorul sosește la 
București încărcat de laurii unei 
glorii universale, unanim recu
noscut drept unul din cei mai 
mari artiști pe care i-a dat vea
cul nostru.

Creator al unei vaste galerii 
de opere, în care pulsează fră- 
mîntările epocii noastre, pianist, 
șef de orchestră, teoretician în 
domeniul esteticii muzicale — 
Igor Stravinsky s-a născut în 
1882 la Oranienbaum. Deși crește 
într-un mediu muzical (ca fiu 
al unui cîntăreț al Operei din 
Petersburg), Stravinsky este în
drumat spre studiul științelor 
juridice. In anii studiilor univer
sitare tânărul muzician autodidact 
(Stravinsky ' n-a urmat nicicând 
studiile unui conservator) îl cu
noaște pe RiBiski-K'orsakov de la 
care primește primele îndrumări 
sistematice.

Forțele talentului său irump 
strălucitor.

Desprins de orice îngrădiri a- 
cademice, Stravinsky scrie o mu
zică plină de prospețime, îndrăz
neală cu o ingenioasă logică con
structivă. Primei simfonii scrise 
în 1908 îi urmează o vastă re
țea de lucrări în cele mai dife
rite genuri. In 1908 compune, ca 
un omagiu adus căsătoriei fiicei 
lui Rimski-Korsakov și schița

STRAVINSKY LA BUCUREȘTI
simfonică „Foc de artificii" pe 
care o vom asculta în deschide
rea concertului bucureștean.

în 1909, cunoaște pe Diaghi
lev, celebrul coregraf rus de 
care-1 va lega o prietenie de 
decenii. Muzica de balet va ocu
pa, de acum, un loc de primă 
importanță în istoria creației 
compozitorului. (După „Pasărea 
de foc“, „Petrușca“, „Sărbătoarea 
primăverii" experimentează noi 
forme de asociere a muzicii și 
coregrafiei, teatrului liric și pan- 
tomimei în „Vulpea", „Povestea 
soldatului" și „Nunta", revenind 
mai tîrziu ia baletul clasic prin 
„Pulcinella" pe teme de Pergo- 
lesi, „Apollon Musagetul" și 
„Sărutul Zînei").

Din 1910, din momentul în 
care trupa lui Diaghilev îi pre
zintă „Pasărea de foc", Parisul 
devine centrul activității lui Stra
vinsky.

Alături de multe lucrări sce
nice, scrie lucrări pentru formații 
de cameră, concerte instrumen
tale, piese corale, lucrări orches
trale, celebra operă oratoriu 
.,Oedipus —■ rex" inspirată de o 
lucrare a lui Jean Cocteau după 
Sofocle etc.

Aspectele atît de contradictorii 
ale creației lui Stravinsky, evo
luția sa de la un declarat anti- 
romantism, antitradiționalism, la 
neoclasicism, de la centrismul 
tonal la un atonalism organizat, 
la dodecafonism, de la dorința 
cu totul deosebită de originalita
te la o totală indiferență stilisti

că, au trezit nenumărate discuții 
în muzicologia contemporană.

Deasupra oricăror entuziasme 
sau rezerve, muzica lui Stravins
ky captivează de 6 decenii, din 
primul moment, pe oricare .audi
tor.

Festivalul Stravinsky inițiat de 
Filarmonica bucureșteană în a- 
ceastă săptămînă ne oferă prilejul 
ascultării a 4 dintre cele mai

INVITAȚIE 
lN SALA

DE CONCERTE
cunoscute creații ale compozi
torului.

In prima parte a concertului 
(dirijat de cunoscutul propagator 
al creației lui Stravinsky — di
rijorul american Robert Kraft) a 
fost înserată alături de fantezia 
„Foc de artificii", una din cele 
mai interesante lucrări orchestra
le — Simfonia în 3 părți. Scrisă 
în 1945 și dedicată Filarmonicii

din New York, simfonia se carac
terizează printr-o scriitură or
chestrală densă, printr-un remar
cabil meșteșug în înlănțuirea 
sferelor tonale, prin uriașele re
surse energetice pe care compo
zitorul le „stoarce" pastei sonore. 
Din paginile pline de fantezie 
melodică și ritmică ale Simfoni
ei — amintim partea mediană 
plină de cantabilitate, de lirică 
expansiune care te face să-ți a- 
mintești cuvintele rostite de 
compozitor într-una din prelege
rile sale în fața studenților Uni
versității Harvard ....melodia
trebuie să păstreze locul său pe 
culmea ierarhiei elementelor ce 
alcătuiesc muzica. Melodia este 
cel mai esențial dintre aceste ele
mente, nu numai fiindcă ea este 
mai imediat perceptibilă, ci fiind
că este vocea dominantă a sim
foniei".

în partea a doua a programu
lui, la pupitrul orchestrei, com
pozitorul va prezenta două din
tre lucrările primei tinereți, ani 
în care legătura cu folclorul rus 
este directă — suitele de balet 
„Pasărea de foc" și „Petrușka". 
Baletul „Pasărea de foc" folo
sește drept argument literar un 
vechi basm popular rus despre 
frumoasa prințesă răpită de vră
jitorul Kascei. Tînărul prinț, 
pornit în eliberarea ei, pribe
gește peste mări și țări...

„Grădina fermecată a lui Kas
cei", „Dansul păsării de foc", 
„Rugămintea păsării de foc", 
„Jocul prințeselor cu merele de 
aur", „Dansul prințeselor", „Dan

sul infernal al imperiului lui 
Kascei", „Cîntecul de leagăn al 
păsării de foc", — iată scenele 
baletului care conturează numai 
prin titlurile lor momentele ce 
stau la baza baletului.

După premiera „Păsării de foc" 
(1910) Stravinsky voia, după pro
pria mărturisire făcută în „Cro
nicele vieții mele", să compu
nă o piesă pentru orchestră în 
care pianul să joace un rol im
portant — un fel de piesă de 
concert. „In timp ce o compu- 
neam, mi se părea că-mi stăruie 
dinaintea ochilor chipul unei ju
cării înfățișînd un dansator care 
a rupt pe neașteptate lanțul și 
care, prin diabolice cascade de 
arpegii scoate din răbdări or
chestra, care îi răspunde la rîn- 
dul ei cu fanfare amenințătoare. 
Rezultă o luptă înfricoșătoare, 
care se termină cu istovirea jal
nică a bietului dansator... Intr-o 
bună zi am sărit în sus de bucu
rie. Petrușka. Veșnicul și neferi
citul erou al bîlciurilor de pretu
tindeni! Era tocmai ceea ce-mi 
trebuia: găsisem numele, găsisem 
titlul...".

împreună cu Diaghilev, Stra
vinsky stabilește întreg subiectul 
baletului a cărui muzică capti
vează de decenii prin strălucirea 
coloritului orchestral.

Lucrările înserate în programul 
din această săptămînă au fost 
adeseori programate în concer
tele românești.

Festivalul din această săptă
mînă are însă o semnificație 
deosebită. El ne va permite de 
astă dată un contact direct cu 
arta unui temerar deschizător / 
de drumuri în muzica contem
porană.

IOSIF SAVA

„Cursa Păcii" Finala „Cupei campionilor ___
------ europeni" la volei masculin

PE SCURT

• tchipa R.P.R. 
toarea etapei

ciștigă'

• C. Dumitrescu—*pe locul II 

in clasamentul general 

individual

Desfășurată pe ruta Dubnica — 
Svit (215 kilometri), cea de-a 9-a 
etapă a „Cursei Păcii" s-a soldat 
cu un frumos succes al cicliștilor 
români, care au cîștigat etapa pe 
echipe, iar Constantin Dumitrescu 
a trecut pe locul doi în clasa
mentul general individual, la nu
mai 33 secunde în urma sovieticu
lui Ghenadi Lebedev, purtătorul 
tricoului galben.

lată, pe scurt, filmul acestei pal
pitante etape. De la Dubnica, au 
luat startul 94 de concurenti ră
mași în întrecere.

Acțiunea hotărîtoare 
Ia kilometrul' 57, unde 
ză Gabriel Moiceanu,
Deenen și polonezul Kudra. Sprin
tul cu premii de Ia Jilina este cîș
tigat de Deenen, urmat de Moi
ceanu. Intre timp; din grosul plu
tonului „pleacă" pe neașteptate 
încă trei alergători : Dumitrescu. 
Melihov și Dolezal. Ei reușesc să 
facă joncțiunea cu cei din față, 
formînd un grup deosebit de activ. 
Avansul fugarilor 
te la kilometrul 
mare se menține 
Al doilea sprint

' etapei revine lui

se produce 
se detașea- 

olandezu!

fi- 
Iu- 
de 
bi-

este de 4 mînu- 
135 și plutonul 
în espectativă. 

intermediar al 
Melihov, secon

dat de Dumitrescu. La sprintul 
nai, într-o luptă spectaculoasă, 
ri Melihov trece primul linia 
sosire, urmat la o lungime de
cicletă de Constantin Dumitrescu, 
care ocupă locul doi, obtinînd o 
prețioasă bonificație de 30 de se
cunde.

Constantin Dumitrescu este pri
mul în clasamentul 
33 puncte, urmat 
(R.D.G.) 32 puncte.

sprinterilor cu 
de Peschel

(Agerpresi

Rapid București
Minior Pernik: 3-1

a reușit să 
scor cu care

extetul masculin Rapid București 
învingă duminică seara cu același 
pierduse cu o săptămînă în urmă (3—1) pe Mi- 
nior-Pernik.

Asemănarea scorului nu are darul să situeze 
în aceeași balanță valoarea celor două echipe. 
Rapid este indiscutabil o formație mai omogenă,

mai tehnică. Aceasta chiar în condițiile jocului disputat in 
sala Floreasca cînd Rapid n-a evoluat la nivelul tehnic care 
a consacrat-o ca pe una dintre cele mai redutabile formații 
din Europa. Cu puțin timp în urmă, campionii noștri»au 
surclasat de-o manieră categorică echipa moscovită TS.K.A., 
căreia i-a urmat S.K. Leipzig.

Intîlnirile apropiate in timp cu echipe foarte bune, ca»e 
au solicitat rapidiștiior eforturi mari t* pregătire, dar mai 
ales în jocurile susținute. ar justirica oarecum oboseala do
vedită în această confruntare. Oboseala aceasta a influențat 
deopotrivă capacitatea de mobilizare in momentele dificile 
ale partidei — altădată punct forte — ca și varietatea și 
subtilitatea execuțiilor tehnice.

Victoria rapidiștiior, cucerită intr-o dispută de aproape 
100 minute, ne acordă totuși speranța unei evoluții supe
rioare in cea de a treia intîlnire, care se va solda inevitabil 
cu cucerirea trofeului „Cupa campionilor europeni".

E drept, adversarii care nici la București n-au cedat ușor, 
nu se consideră nici pe departe încinși. Cum e și firesc, pe 
un teren neutru ei sînt dispuși să-și fructifice toate șansele. 
Oaspeții au încercat în jocul de la București toată garni
tura, oferind multe schimbări pe distanțe foarte scurte, în 
timp ce gazdele au apelat doar la aportul consacratului 
Bărbuță și al tinerilor Costinescu și Mincer, care s-au com
portat meritoriu. " .

Ultimul examen solicită campionilor noștri eforturi sporite 
pentru a putea situa echipa la nivelul consacrat.

Aceste eforturi trebuie dirijate atît spre remedierea unor 
lacune de ordin tehnic-tactic, care să ducă la creșterea efi
cacității in apărare (duminică seara a suferit promptitudi
nea la dublaje și chiar la blocaje) cît și asupra celor care 
stimulează capacitatea de mobilizare, îndeosebi 
tele în care formația este condusă.

Există în mod cert asemenea posibilități la 
nenții formației antrenate de Jean Ponova.

Așteptăm cu încredere să-i întâmpinăm 
dștigători încă o dată ai „Cupei campionilor europeni".

în momen-

ca

• In concursul internațional de 
floretă de la Karl Marx Stadt 
(R. D. Germană), care a reunit 
sportivi din R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Bulgaria, R. D. Germană, 
R. P. Polonă reprezentanții tării 
noastre au avut o comportare 
foarte bună. Sportivii români au. 
cîștigat ambele probe prin Ana 
Ene și Ionel Drimbă.

• Tradiționalul mcurs interna
țional feminin de la Como (Ita
lia) dotat cu „Floreta de argint" a 
fost cîștigat de Giovana Masciota 
(Italia). Pe locurile următoare Ia 
egalitate de victorii s-au clasat 
Ragno (Italia) și reprezentanta 
tării noastre Maria VicoL

• Selecționate 
masculină de bas
chet a R. P. Ro
mâne a 
turneul 
țioaal de 
na. In 
dedsrră. baschet- 
baLștn români a» 

scutul oe 75—od (41- 
Grecie: Echipa română 

a terminat neînvinsă turneul cis- 
t’.gind meciurile cu echipele R. P. 
Bulgaria - — - -și Greciei.

ciștkjăt 
interca
la Ate- 
partice

• întîlnirea internațională 
rugbi dintre reprezentativa Bucu- 
reștiului și selecționata Pirineilor, 
desfășurată duminică dimineața pe 
stadionul Dinamo din Capitală, s-a 
încheiat cu rezultatul de 11—10 
(8—10) în favoarea echipei româ
ne. A fost în general un Joc plă
cut în care oaspeții au fost su
periori pe înaintare, iar rugbiștii 
români au dominat la tușe.

O iară din intîlnire

Grkțorovicl intervine spectaculos deasupra iileulul și insorie 
un nou punct In favoarea rapidiștiior.

Foto: V. RANGA

Turul ciclist al regiunii Ploiești
»t Cea de-a 9-a ediție a Circui

tului ciclist al regiunii Ploiești a 
fost cîștigată de bucureșteanul 
Nicoiae Ciumeti (Dinamo), urmat 
de V. Egyed (Steaua) la 20", Gh. 
Bădără (Dinamo), la 21". Ultima

etapă (a treia), Sinaia — Ploiești 
a revenit lui Egyed, care a par
curs 110 kilometri în 2h54’57". 
Clasamentul pe echipe: 1. Dinamo 
București; 2. Steaua; 3. Voința.

■
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Etapa
FOTBAL

Din această acțiune, „Progresul" înscrie primul gol

duminică

: . ..

privire asupra 
clasamentului, du - 

etapa de ieri, 
relevă faptul 
din 14 echipe 
se întrec în 

prima categorie, 8 
se zbat în „zona de înec" a 
clasamentului... „Progresul" și 
..Știința“-Craiova au cîștigat, 
duminică fiecare cîte două 
puncte, mari cit roata carului, 
in vreme ce „Minerul" Baia 
Mare și C.SJM^.-Iași, deși a- 
veau nevoie de ele ca cel su
focat de aer. le-au pierdut pe 
teren propriu. „Rapid" și „Di- 
namo“-București, deocamdată, 
stau „cuminți" pe locurile lor, 
prin rezultatele la limită rea
lizate, în deplasare. Un simplu 
..accident", într-o viitoare 
etapă al ambelor, concomitent 
cu o victorie a echipei 
..Steaua" ar repune pe tapet 
pretenția militarilor 
garea campionatului.

Revelația etapei de 
„Știința“-Craiova, la 
victorie categorică consecuti
vă, cîștigată la scor, pe teren 
propriu. Rămîne de văzut 
dacă oltenii vor fi consecvenți 
și mîine, Ia București, în întîl- 
nirea cu „Rapid". Dacă trec și 
hopul ăsta, au toate motivele 
să • spere că sînt scăpați de 
spectrul retrogradării.

Din constatările mărturisite 
(vezi „Scînteia „Sportul

ia partida cu „Farul"
Foto i GH. NEAGOE

popular” de luni) reies — cu 
excepția comportării „Știin- 
ței“-Craiova — aceleași note 
caracteristice pentru echipele 
noastre din „A“ : ineficacita
tea liniilor de atac, ratări co
pilărești cu duiumul, „nervo
zitatea" multor recidiviști 
(„specialiști" în bușirea ad
versarilor, cu și fără minge la 
ei — Popa, la Iași, iar și-a 
dat în petec...)

Despre cuplajul din Capita
lă, ca nivel de spectacol fot
balistic, doar atît: cele 4 echi
pe au „semnat" și duminică 
condica de prezență. Scorul 
realizat de „Progresul" (în 
dauna „Farului") și de „Stea
ua" (în dauna piteștenilor) i-o 
fi mulțumit pe suporteri, nu 
insă și evoluția jucătorilor. 
„Farul", dar mai ales „Dina- 
mo“-Pitești s-au comportat 
ieri ca victime sigure ale ce
lor două echipe bucureștene. 
(am remarcat la „Farul", de 
pildă, că primul șut la poarta 
lui Mîndru l-a tras Biikossi, 
abia după 23 de minute de 
joc). Ineficacitatea înaintării 
„Progresului" și aburul de re
viriment ce se produce în jo
cul înaintării „Farului" în 
primele 15 minute din repriza 
secundă (Tufan, înlocuindu-1 
pe Biikossi leagă mai bine a- 
tacul constănțenilor) a vrut să 
dea impresia că meciul nu-i 
încă jucat. Dar șutul tras ca 
din tun de Iancu în minutul 
72 are darul (urcînd scorul la 
2—0) să-i „liniștească" defini
tiv pe constănțeni. In rest, ra
tările „obișnuite": Mafteuță 
(încurcat de... Iancu) în minu
tul 8, Constantinescu, de la 
3 m, trage peste bară (la o 
centrare a lui Mateianu), apoi 
Pleșa (min. 38) și Tufan (min. 
57) ratează două ocazii cu care 
nu s-au mai întîlnit tot me-

ciul, iarăși Iancu 
și 80) reia cu 
o dată peste 
doua oară în mîinile porta
rului, Mateianu (ca să nu facă 
nici el „opinie separată") ra
tează de la 6 m, singur cu por
tarul etc. etc. Dar „campionii" 
ratărilor în cuplajul de pe 
„Republicii" s-au dovedit a fi 
înaintașii de la „Steaua". „Ve
deta" cuplajului s-a jucat în
tr-o singură direcție — la 
poarta lui „Dinamo“-Pitești, de 
parcă aceștia fuseseră invitați 
să le servească jucătorilor de 
la „Steaua" ca parteneri în- 
tr-un meci de antrenament... 
In afară de cele două goluri 
(marcate de Sorin Avram și 
Constantin) înscrise din acțiuni 
purtate pe extreme, și de cele 
două șuturi trase de Jenei de 
la distanță, care au zguduit 
bara transversală, în rest — 
militarii s-au întrecut care 
mai de care în ratări. Ca să 
facem o oarecare „ierarhizare" 
a celor care au ratat, se cu
vin totuși notați pentru „con
secvență" : Creiniceanu, Sorin 
Avram, Pavlovici (introdus 
după pauză în locul lui Voi- 
nea), Constantin (și nu i-am 
notat decît pe cei care au ra
tat cel puțin de cîte 2—3 ori)

Cîteva remarci, privind „tac
tica" : jocul deficitar al extre
melor (mă refer la Sorin A- 
vram, Creiniceanu și Baboie 
— singurii care au făcut cît 
de cît un joc de extreme) ; fie 
că-și lasă locul, îngrămădin- 
du-se și ei în centru (de pre
ferință în careul de 16 m. al 
adversarului), fie că țin min
gea nepermis de mult, permi
țând adversarilor să se replie
ze 7—8 în apărare, iar ei pier- 
zînd, pînă la urmă, mingea. 
Au excelat în acest „stil" în

(min. 63 
capul — 
bară, a

special Creiniceanu și Sorin 
Avram ; demarau pe extremă, 
depășind fundașul advers, dar 
în loc să folosească „momen
tul" scoaterii apărării din dis
pozitiv și să centreze, ei conti
nuau să alerge cu mingea, 
„căutînd" parcă încă un apă
rător, și încă unu pe care 
să-1 dribleze. Rezultatul ? Ata
cul început vertiginos la mij
locul terenului era încetinit 
de această „predilecție" a lor, 
adversarul se replia, supranu- 
meric în apărare, marcînd cîte 
2—3 pe fiecare coechipier a] 
lui Creiniceanu și Sorin Avram 
(De cîteva ori, portarii ad- 
verși le-au scos mingea din 
picioare lui Sorin Avram și 
Creiniceanu care, tot driblîn- 
du-și și „umbra", intenționau 
să nu se despartă de minge 
până nu s-ar fi văzut, cu tot cu' 
ea, în plasa porții adversaru
lui).

In altă ordine de idei motive 
reale de îngrijorare pentru se
lecționerii naționalei noastre. 
Despre cei patru care au evo
luat în Capitală, Mateianu 
(nerestabilit după „delicatețea" 
cu care l-a tratat Ilie Stelian 
la Pitești — împotriva căruia 
nu s-a luat nici o măsură !) 
ieri a jucat, normal, sub va
loarea lui. Creiniceanu și Con
stantin (după spectacolul la
mentabil oferit miercurea tre
cută în meciul de verificare a 
naționalei noastre), au mai 
„mișcat" ceva. Dar să nu ui
tăm că avem de jucat cu Ce
hoslovacia și Portugalia, nu 
cu Dinamo Pitești. Haidu — în 
poartă — n-a fost pus în si
tuația de a arăta ceva. Despre 
ceilalți — nu știu cum au evo
luat. Dar din cîte spun alții, 
nici dinspre partea lor nu-i 
nici o bucurie...

S. SAVIN

• In 
doua a 
internațional mas
culin de volei de 
la Subotica, com
binata română a 
întrecut 
Poloniei 
(16—14; 
15—11), 
slaviei a 
Bulgaria , .
3—15; 6—15; 15—5). în clasament 
conduce Iugoslavia cu 4 puncte, 
urmată de Bulgaria și R. P. Ro
mână, fiecare cu

ziua a 
turneului

echipa 
cu 3—0 

15—12;
iar reprezentativa Iugo- 
învins selecționata R. P. 
cu 3—2 (15—11; 15—8;

cîte 2 puncte.

• După ce a 
finala turneului 
tenis de la Florența (Italia) pe a- 
mericanul Allan Fox cu 6—4, 6—3. 
jucătorul român Ion Țiriac a fost 
învins în
6—3, 6—3
Osuna.

întrecut în semi- 
internațional de

finală cu 2—6, 7—9. 
de mexicanul Rafael

la cîști-

ieri — 
a doua

f
învingători,

VASILE RANGA

toți compo-

(Urmare din pag. H

na Stănescu, șefă de echipă, ne-a 
declarat următoarele:

— Partidul și guvernul nostru 
au venit din nou cu o Hotărire 
care stimulează munca noastră. 
Pe lîngă avantajele mari ce le 
creează cooperativelor agricole în 
dezvoltarea producției în care 
noi sîntem interesați în mod di
rect, Hotărirea vine cu prevederi 
avantajoase pentru valorificarea 
produselor agricole care ne pri
sosesc. Anul trecut, de exemplu, 
pentru munca prestată, alături 

produse, eu am primit 
. Voi putea astfel 

să-mi valorific în mod avantajos 
surplusul prin intermediul coope
rativei agricole. Prevederile noii 
Hotărâri sînt un îndemn pentru 
noi, țăranii cooperatori, de a 
munci mereu mai bine, de a ob
ține creșteri însemnate de pro
duse agricole de bună calitate.

Cu aceeași însuflețire a fost 
primită recenta Hotărire de ță
ranii cooperatori din comuna 
Bascov, regiunea Argeș.

— Hotărârea este pentru noi 
Iun puternic imbold de creștere 

a producției agricole — a spus 
- în discuțiile sale cu ceilalți ță-

răni cooperatori Gheorghe Oiță, 
președintele cooperativei. încă 
din iarnă noi am prevăzut creș
terea producției zilnice de lapte 
c« 4 litri pe cap de vacă furaja
tă. Am stabilit, de asemenea, să 
vindem statului cantități mari de 
came. Intre timp am găsit noi 
posibilități pentru suplimentarea 
contractelor încheiate. Astfel 
vom suplimenta contractele cu 
incă 100 capete tineret taurin;

fost primită cu un larg interes și 
de oamenii muncii de la orașe.

— Este o nouă măsură luată 
de partid care exprimă justețea 
politicii sale realiste — ne-a spus 
tînărul Răzvan Comănescu de la 
marea uzină bucureșteană „Se
mănătoarea". Și eu și tovarășii 
mei am primit-o cu bucurie pen
tru că această Hotărire îi stimu
lează pe țăranii cooperatori in 
creșterea producției agricole.

ția agncolă, statul suportă cea 
mai mare parte — au subliniat 
ei. Datoria noastră este să spriji
nim eforturile statului și cel mai 
bun sprijin este să ne sporim 
noi înșine eforturile în produc
ție. Uzina noastră este una din 
fabricile care asigură agriculturii 
mașini și utilaje. Tinerii din uzi
na noastră sînt hotăriți să-și mă
rească contribuția la munca în
tregului colectiv în a produce

rii noastre. In activitatea cu ti
nerii, obiectivul principal este 
realizarea de către fiecare dintre 
ei a unor produse de înaltă cali
tate. In această direcție nu vom 
precupeți nici un efort.

La Fabrica de mobilă „23 
August" din Tg. Mureș, am stat 
de vorbă cu muncitoarea Rozalia 
Varga. Ea ne-a spus: — Măsu
rile de majorare a prețurilor la 
unele produse agricole — fapt

cestor succeșe. Pe primele 4 luni 
întreprinderea noastră și-a depă
șit pianul și angajamentele atât 
la producția globală, producția 
marfă cît și la creșterea produc
tivității muncii. Numai în primul 
trimestru s-au realizat peste plan 
economii în valoare de aproape 
300 000 lei. Recenta Hotărire a 
partidului este dovada politicii 
sale științifice care ține seama 
de necesitățile de ansamblu ale 
economiei naționale în vederea 
creșterii continue a nivelului de 
trai al poporului muncitor. O 
vom sprijini din toată inima, prin 
propria noastră muncă, dînd pro
duse mai multe și de bună cali
tate.

în continuare toți porcii voi fi li
vrați la greutatea de 135 de kg. 
Posibilități de realizare avem. 
Iarba de pășune va fi mai bine 
folosită, concentrate avem sufi
ciente, organizăm o tabără de 
vară pentru tineretul taurii!.

Reporterii noștri au fost mar
tori la discuții asemănătoare și 
în cooperativele agricole din co
munele Vînători, regiunea Galați, 
Șandra, regiunea Banat, Seini, 
regiunea Maramureș. Hotărirea a

Asta înseamnă că piața va fi și 
mai bine aprovizionată, iar pro
dusele vor £ 2____
bună.

Tînărul Zamfir Dumitru este 
mecanic la atelierul forjă în a- 
ceeași uzină, iar Iftode Vasile in
giner la sectorul „sculer șef" 
Reporterul nostru i-a găsit la se
diul comitetului U.T.M.

— Majorînd prețurile de cum
părare la unele produse agricole, 
măsură care stimulează produc-

iprovizionata, iar 
fi de o calitate și mai

mașini mai multe, de mare pro
ductivitate.

— Eforturile noastre — a a- 
dăugat secretarul comitetului 
U.T.M. — sînt îndreptate spre 
continua îmbunătățire a calității 
mașinilor M.I.C. 1 și S.P.C. 6 
folosite la împrăștierea îngrășă
mintelor chimice, 
lor. Modernizînd 
sporind calitatea 
contribui și noi la 
cinilor oe stau în

a insecticide- 
unele mașini, 

acestora vom 
realizarea sar- 
fața agricultu-

ce mărește cointeresarea țărani
lor muncitori în sporirea produc
ției agricole — ca și măsurile de 
ieftinire a unor bunuri de larg 
consum au devenit posibile prin 
succesele obținute de industria 
noastră socialistă, prin dezvolta
rea continuă ascendentă a eco
nomiei naționale. Sînt bucuroasă 
că și colectivul de muncă al Fa
bricii de mobilă „23 August" și-a 
adus contribuția la obținerea a-

★

în multe alte declarații oame
nii muncii și-au arătat adeziunea 
deplină la recenta Hotărire sub
liniind justețea și însemnătatea 
acestor măsuri care reflectă grija 
partidului și statului pentru dez
voltarea tuturor ramurilor econo
miei naționale, pentru asigurarea 
creșterii continue, pe baze traini
ce, a nivelului de trai al întregu
lui popor.



U IEȘIT LA CIMP
VIITORII MECANIZATORI

Prezentarea scrisorilor de acreditare

la București
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a-n fiecare primăvară, și în acest an, o dată cu mecani- studiat-o la școală, iar cei din
zatorii, au ieșit la cîmp și... viitorii mecanizatori. „Șta- antd III nici nu vor mai avea
feta meseriei", este preluată și în acest caz, la locul de cînd Audieze teoretic acest țip 
muncă — pe ogoare, pregătirea noilor cadre de trac- J- - ™
toriști constituind parte integrantă a bătăliei pentru ob
ținerea unor recolte bogate.

Cîteva zile i-am
profesionale de mecanici agricoli 
nea Banat.

i b

Repartizați în atelierele S.M.T. 
din apropiere și în brigăzile de 
tractoare, elevii din anii II și III 
au stabilit, ca și colegii lor din 
celelalte 8 școli profesionale care 
pregătesc mecanizatori pentru 
S.M.T. și G.A.S. din regiunea Ba
nat, un contact nemijlocit cu 
profesiunea aleasă, cu viitoarea 
lor muncă. Pe baza experienței 
dobîndite, școala împreună cu 
S.M.T. (din Ciacova și Deta, în
deosebi) au organizat în așa fel 
practica încît să facă acest con
tact al elevilor cu meseria cît mai 
strîns și cît mai eficient. Vin a- 
cest motiv, elevii anului II au 
’ost și ei repartizați să efectueze 

■actica, în cea mai mare parte, 
lot în cadrul brigăzilor.

Pentru a ilustra conținutul bo
gat al practicii viitorilor mecani
zatori atît în cadrul S.M.T. Cia
cova Cît și al S.M.T. Deta, ne 
vom opri doar la cîteva exemple. 
La brigada 1 Moravița, de pildă, 
cei 11 elevi au participat la toai 
te lucrările ce s-au efectuat îh 
această perioadă — la arat, la 
grăpat, la pregătirea terenului 
pentru însamînfat și chiar la se
mănatul porumbului. Firește, a- 
ceasta este - o lucrare care cere 
multă atenție și pricepere. Îna
inte de a le încredința o aseme
nea sarcină, elevii au fost îndru
mați să cunoască bifie semănă
toarea. Au participat la instruc
tajul care s-a făcut în acest sens 
mecanizatorilor, au fost antrenați 
la lucrările de rodaj, de verifica
re a semănătorilor ; în. unele zile, 
în care timpul a fost nefavorabil, 
șeful brigăzii de tractoare (tov. 
Tiliov Dumitru) a organizat la se
diul brigăzii demonstrații cu care 
prilej l-a pus pe fiecare elev să 
execute de mai multe ori reglajele 
coresm-nzătoare la semănătoarea 
2 SPC-2.

Dovadă sînt și caietele de prac
tică în care elevii au consemnat 
fiecare lucru învățat. Îndrumați 
astfel de mecanizatori, de șeful 
brigăzii, ca și de inginerul agro
nom al cooperativei, cînd au tre
cut să execute lucrarea în ctmp, 
elevii au reușit să răspundă exi
gențelor.

La brigăzile care deservesc coo
perativele agricole din Deta, Sta- 
mora (S.M.T. Deta), Petromanu, 
Ghilad (S.M.T. Ciacova) și altele, 
pregătirea elevilor este privită cu 
aceeași grijă și răspundere. Dintre 
faptele care dovgdesc această pre
ocupare notăm cîteva: elevilor li 
s-a cerut să respecte, și au fost 
convinși să respecte, programul 
de lucru al brigăzii. Este impor-

Cinematografe
NEAMUL SO1MĂRESTILOR — 

cinemascop (ambele serii) — SO- 
PIRLE rulează la: București (oreie 
9,30; 12.30-, 17,30 ; 20.30), Tomis 
(orele 9,30 12,30: ,1630: 19.30
LALEAUA NEAGRĂ — film pen
tru ecran panoramic rulează la 
Patria (orele 9; 1130; 14: 16.30.
19; 21.30). CASA RICORDI — ru
lează la: Capitol (orele 8.30: 11 
13,30; 16; 18,45; 21.151. GrivZ.a
(orele 9,30; 12.15, 15: 17,45; 20 30’ 
IANOȘIK - cinemascop (ambe>
serii) — rulează la: Festival (orele 

. 9; 12,45; 16,45; 20,30). Excelsior
W (orele 10,30; 15,30; 1930), Aurora 

(orele 9,45; 13,15; 16.45 : 20.15
PE URMELE LUI AHMED — 
SCOARȚE POPULARE — rulează 
la; Victoria (orele 10: 12; 14: 16

18,15; 20,30). 
rulează la: 
12,30; 14,30; 
Crîngași

VIEȚI USCATE — 
Central (orele 1030;

16,30; 18.30: 20301 
(orele 16: 18.15: 20301 

MERII SĂLBATICI — rulează la; 
Republica (orele 10: 12: 15; 17 
19; 21). FERNAND COW-BOY — 
COMORI ’ "

. NEASCĂ —
• (orele 9,30;

“ 18,30; 20,45),
11,15; 13,30;

(orele

1830;

DE ARTĂ ROMĂ- 
rulează la Luceafărul 

11,45: 14: 16.15:
Feroviar (orele 9; 
15,45; 18.15; 20.451 

cu completarea — ALBINELE SI 
OAMENII — .Melodia (orele 9.45; 
12; 14.Ș0; 16,45; 19; 21,15). HAN- 
KA — rulează Ia: Lumina 
9,30; 11,45; 14: 16.15: 18,30; 20,45). 
Giulești (orele 14; 16.15;
20,45), Flamura (orele 10: 12.15; 
16; 18,15; 20,30). GAUDEAMUS 
IGITUR — rulează Ia: Union (ore
le 16; 18,15; 20.30), Unirea (orele 
16; 18,15). PROGRAM PENTRU 
COPII — dimineața. DOI BĂIEȚI 
CA PlINEA CALDĂ — CELULE 
AMEȚITE — după-amiază rulează 
la: Doina (orele 11,30; 13,45; 16.30; 
18,30: 20,301 FESTIVALUL CHA
PLIN — SPORT nr. 271965 rulear’ 
la: Timpuri Noi (orele 9,30: 11.45, 
14, 16,15; 1830: 20,45). LEGEA $1 
FORȚA — EXPEDIȚIE ÎN POD — 
rulează la 
18-, 20,30).
MAXIM ?

Cultural (orele 15,30: 
UNDE EȘTI ACUM 

— cinemascop — DIN-

TELEVIZIUNE
MIERCURI 19 MAI

După amiază : fotbal. întîl- 
nirile din București dintre 
echipele Rapid-Știința Craio
va și Dinamo București-Stea- 
gul Roșu. întîlnirea din Plo
iești dintre echipele Petrolul- 
Steaua. 19.00 Jurnalul televizi
unii. 19,20 Pentru tineretul 
școlar : Vreau să știu : „Ce
tatea apei" — transmisiune de 
la Arcuda. Filmul pentru co
pii : „Gîsculița Balbinka". 
20.00 Teatru ■— transmisiune 

însoțit Ia practică pe elevii Școlii 
de pe lîngă S.M.T. Ciacova, regiu-

tant nu numai pentru deprinde
rea elevilor cu disciplina muncii, 
cu viața în brigadă, ci ji din alte 
motive. Venind dimineața, o dată 
cu mecanizatorii, elevii participă 
la lucrările de întreținere, de ali
mentare, de pregătire pentru 
muncă a tractoarelor și mașini
lor (lucru stabilit de conducerea 
S.M.T. a se face între orele 5—6 
dimineața).

Generalizarea în toate brigăzile 
a acestei metode n-ar fi decît în

. , mai 
din anul III care

folosul elevilor practicant', 
ales a celor __ Ț “2 ___
peste două luni vor absolvi 
școala.

★
Practica elevilor Școlii profesio

nale din Ciacova se desfășoară 
în general în bune condiții, la 
un nivel mai ridicat decît în anii 
trecuți. (Constatările noastre au

Ștafeta
meseriei

pe mîini bune
fost întărite și de aprecierile sco
lii, ale conducerilor celor două 
S.M.T. vizitate și ale special i<zdne 
din cooperativele agricole v- 
muncesc elevii). Se mai foc sim
țite încă unele necfunmri pentru 
înlăturarea cărora ’coala. rs fi 
S.M.T., trebuie să doredeaxi afli 
multă preocupare.

Așa. de pildă, in mult* brigezi 
practico este privai mă mg- 
țmîndu-m •voma doar dr lerari- 
tatea ca eterii să condr- 
tractorul Muica m'-mizc’-'-A-i 
r.s se rcd-jce la atit și nici C*~ 
noștmțele hri nw se pat reduce la 
a ști ti mergi drevt eu troctoml 
Practica treb--ie <ă-ri adecă con
tribuția la Mboeărirra ri m«r4- 
darea cunoștințelor de asio4ehui 
că, de mecanici. cvnoțtrnte re 
care elevi: le orimesr m srt**'. 
dar care aici le-ar patra stuJ r 
în condițiile conerrfe cîe prcdtr- 
ției. D? c;rr-,eneo. moets-~me 
temeinică de căf-r rțeri a «««- 
nder și îndeosebi a ceicr c-w 
trebuie să constitui' trd dss 
obiectivele celor care uimiftv ri 
îndrumă practica. Erie o rriuaVv 
cu caracter general, totuși ne cxw 
opri asuțna unui exemplu. Bri
gada care deservește cooperat a 
agricolă de producție Deta este 
înzestrată eu » mașini ST£.-6. 
mașină nouă pe care elevii n-au

21965 rajează 
1»;
DE INFLNTT —

relează la: Vîtan ioaaie 14 13 
20» TTTASTC VALS — FSTRJCĂ 
SI ÎNC Ă CTNEX » — releul ta 

ferele 16 1815- 3X1
REGINA CTNTBCELOt re’-tzi ta: 
Peu-ilar fcreîe 1030- 1S3B 16- 
203». SCARAMOCCHE — eme- 
aaseoo — SPOR” ar. 2 !946 — 
retaază ta Arta tarata ll: 1530; 
18: 203». Voksa fareie 930: 11.45 
14- 16.15- 10 45: 21 — iunMaUre 
1 MAI 1965» PARISUL XTSEL — 
CĂLĂTORIT ’MAGINMIĂ — re- 
lează la Moșier (orele 1530 18; 
20 301 MICUL PESCAR — cnrec?- 
«•op — rulează la Cowos (orele 16 
18: 2». CAUZE DREPTE — e.rena- 
scoo — mleari ta Vntaral tarele 
1530: 18: 203» MOFULRI 19P)
— ULTIMUL ROL — releazi la 
Colentina (orele 16: 1815: 2030». 
PĂ DUREA SPlNZURATILOR (ara
bele serii) — ciueniascoe — PtO- 
NIERIA nr. 2’1965 raleazî la: Fi
reasca (orele 1030; 16: 1930»., Ci! 
TREI MUȘCHETARI «arabele senil
— cinemascop — PIONTEMA ar. 
2’1965 — rulează la: R ah ova ta
rele 1530: 19.15». RACHETELE NU 
TREBUIE SĂ DECOLEZE - cine
mascop — ȚĂRMUL OSPITALIER
— rulează la: Modern (orele 9.45.
12: 14.15: 1630: 18.45: 211. DOUĂ 
ETAJE DE FERICIRE — rulează Ia: 
PnxTresn! (orele 15: 17; 19: 21*- 
SPĂRGĂTORUL — cinenrascop — 
releaii la: Lira (orele 1530: 18
20301 ANIMALELE — PIONȚERLA 
nr. — rulează la: D-erral
Sării (orele 16: 18.15: 20301 Fe
rentari tarele 16: 18.15 : 2030: cu 
comoletarea — CUM AM CRES
CUT SĂNĂTOS). NU TE ATINGE 
DE FERICIRE — SPORT nr. 2’1965
— rulează ta: Cotroceni (orele 
16: 18.15: 203». DJURA — cine
mascop — rulează 1a: Pacea (ore
le 16 18-. 2» COPm MINUNE 
(17—19 mai) rulează la Carpati 
(orele 10: 12: 14: ÎS.

de la Teatrul Național din Iași: 
,.Bălcescu“ de Camil Petrescu.

în încheiere: Buletin de știri. 
Buletin meteorologic,

------- ------------ --------------.tp 
de mașină. Trecuseră mai mult 
de 20 de zile de practică, (semă
natul nu ține nici el prea mult), 
dar elevii nu aflaseră prea multe 
lucruri despre această semănătoa
re. Pe lingă tractoristul care lucra 
cu această semănătoare a stat cî
teva zile un elev, dar apoi și 
acesta a fost repartizat la o altă 
mașină.

Constatări de această natură 
au făcut, nu de puține ori, și to
varășii delegați din partea școlii, 
veniți să controleze practica. Mai 

" mult chiar, în rapoartele pe care 
le întocmesc sînt menționate des
tul de multe cazuri de indisci
plină din partea unor elevi.

Îndeosebi, șefii de brigăzi au 
sesizat că unii elevi din anul III 
nu prea respectă programul (bri
gada Petromanu), că nu îngrijesc 
tractoarele și mașinile (brigada 
Banloc) sau că lucrează cu puțin 
interes (brigada Tolvădia) etc. 
Din păcate, tovarăși: care merg 
din partea școlii s-au mulțumit 
mai mult să consemneze în ra
poarte aceste lucruri și mai pu
țin au încercat să le rezolve, să 
ia pe loc, la brigadă, măsurile 
necesare. Lipsa de experiență, a 
tovarășilor însărcinați cu controlul 
practicii, dintre cei 6 tovarăși (2 
educatori, 3 maiștri și un ingi- 
ner-profesor de specialitate — 4 
sînt noi, n-au mai îndrumat prac
tica) și-a tput poate cuvintul. 
Dar școala ar ff putut să Mo- 
seasoi în eubvmarta practicii și 
cadrele cu experiență. Indeetebi 
pe cele de rpeciehtaie. In ceen 
ce priverie preocupcrve orgamza- 
fofor OXM. dm scoală ș> S-M.T. 
nu putem spune prea undfe 
lucruri. ^Secretarul U.TAl. de ie 
S M T -Deto. ner^ad pe terea, se 
vriereseazi M de ucenici'; ^e- 
crete—d V.T31. el ședii i-a «ra
tat. de ereeuine^' pe elevă dăi 
două brigfai. $i aura edit. In tim 
cu orgjnbstie V.TJt. din S Jă T. 
Ciacova uamifeMă feti de peurtr- 
ca eievilT • preocupere vuit «ra 
eoacreti. eumtețui C.TJă. ei a- 
ceutei ore —uatu e vrvsitxt o e- 
duutare ersesmU. k crare <u fost 
mcMi tegi cei B4 de deci veer- 
tiecnti. a nsre »-a dhcuSet deuțve 
wcuuie ce reda tăterdee ure-e- 
răBdori. despre meduă eram tre 
baie ai ir ocupe eruprlr C'.TJă- 
pr bnerui de iadsuauarea elen- 
lor. Ce acest prdei. rea aabdic

zarea truer acțimi ed'Mtttae era

ta eied. ittle-dstspc acetter mi-

NICOLAE

Foto: AGERPRES

MMWfME imfimRE 
m mum SOCIALISM

Combinatul Schela de extracție
siderurgic Hunedoara Boldești

din pag. R

din pag. If

os Mrrr r

Fabrica de confecții 
și tricotaje București

* otd

de con trr 
nevoie. In hmedoreer.
adresează p tehnicienilor din cdtlche
centre siderurgice ale țării chemarea înflăcărată de a obține cu 
toții, in cinstea Congresului partidului, noi și strălucite victorii 
in îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan ce le revin pe 
ultimul an al șesenalului, in desăvârșirea construirii socialismului 
in patria noastră,

tatri tahmco-orgfimzatorice, intre care : organssanu mot studu a:Uro 
potnetiice, introducerea de noi tem tennologsce mecanizarea și 
ciuaruaree unor operații, Mărirea controlului de calitate, ampla- 
tarat mai fudicioasă a secției de finisai chimic, modernizarea mași
nilor circulare de tricot FAINRIPP etc.

Hatărit să îndeplinească întocmai angaiamentele luate, colecti- 
r td Fabrica de confecții și tricotaje București face apel la colecti
vele din întreprinderile furnizoare: Uzina „30 Decembrie" Arad, 
-Partizanul Roșu' Brașov, Fabrica de postav Buhuși, Industria 
Bvmbaculut București, să acorde o mai mare atenție îmbunătăți
rii calității materiei prime — condiție de teamă In realizarea unor 
•NXfațfp atpgriosă ă rtaUtgrea ritmică a tțroMlpr de plan.

încă 17000 ha de podgorii
Foto: AGERPRES

Studenta de /a Institutul 
agronomic din Iași la una 
din oreie practice studiază 
. pe vru" caracteristicile teh
nice ale semănătorii SJ> C. 6

podgorii Valea
Cotnari. Mur-

F

renumite
Cunoscutele

Călugărească.
fatlar, Tîmave. Drăgâșani 
altele, al căror renume a 
trecut de mult granițele țării, 
și-au mărit întinderile în 
aceste locuri, cu vechi tradi
ții și condiții dintre cele mai 
bune creșterii viței <5e vie. au 
fost plantate acum. în pri
măvară. încă 17 000 ha- Anii 
șesenaluhd au înscris astfel 
în istoria viticulturii renulta-

Răcoarea verii

i.,-

Jocari. k

șcez. Ga
cotele fl
P' -i ii m»

P=”"

a

Recitil consacrat 
aniversării 

Ini Tudor Argbexi

•Agerpres

Fi:.aanul Ecaterina Brăescu de la Institutul geologic din Capi
tală execută analize spectrale în infraroșu pentru determinări 

de minerale din roci.
Foto: AGERPRES

INFORMAȚII3

Sosirea președintelui ce
lei de-a XlX-a sesiuni a 
Adunării Generale a 
O.N.U

La 17 mai a sosit in Capitala 
Alex Quaăoo Sackey, președin
tei? celei de-a XlX-a sesiuni a 
Adunăm Generale a OA.U. care, 
împreună cu soția. va face o vi
zită in Ura noastră la invitația 
mioionilrri afacerilor esrteme al 
R. P. Române. Corneliu Mă- 
nesen.

La soske. pe aeroportul Bă
neasa. au fost prezenți Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor ex
terne. Voinea Marinescu, mi- 
nistnil sănătății și prevederilor 
sociale. Adrian Dimitriu, mini
strul justiției. Roman Moldovan, 
prim-vicepreședinte al Comite- 
tului de Stat al Planificării, Mir
cea Malița. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere, Tra
ian Ionașcu, președintele Asocia
ției pentru Națiunile Unite, și 
alte persoane oficiale.

A fost de față E. K. Dadzie, 
ambasadorul Republicii Ghana 
tn R-P. Română, și membri ai 
ambasadei.

La 17 mai, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Române, Chivu Stoi
ca, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Marii Britanii în R. P. Ro
mână, Leslie Charles Glass, 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, ambasadorul Marii 
Britanii, după ce a transmis 
președintelui Consiliului de 
Stat al R. P- Române bunele 
urări ale M. S. Regina Elisa- 
beta a II-a pentru bunăstarea 
și prosperitatea R. P. Ro
mâne, a spus printre altele, 
că îi face o mare plăcere să 
constate că relațiile dintre cele 
două țări s-au îmbunătățit în 
mod continuu, aceasta găsin- 
du-și expresie în legăturile 
comerciale și culturale care au 
crescut constant în impor
tantă spre avantajul ambelor 
părți. Dezvoltarea acestor ac
tivități, a arătat Leslie Char
les Glas?, este o bază fermă 
pentru înțelegerea între gu
verne ți popoare.

în răspunsul său. președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Române. Chivu Stoica, 
a mulțumit noului ambasador 
al (Agerpres)Marii Britanii pentru ură-

a rostit un

Luni au început la București 
lucrările Congresului Comitetului 
nr. 4 „Protecție și relee" al Con
ferinței internaționale a marilor 
rețele electrice (C.I.G.R.E.). A- 
ceasta este cea mai mare organi
zație internațională cu caracter 
tehnico-științific care se preocu
pă de problemele de electro- 
energetică și electrotehnică.

La lucrări, care vor dura pînă 
la 25 mai, iau parte numeroși 
specialiști din Anglia, Australia, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, Elveția, Franța, R.F. 
Germană, Italia, Irlanda, Iugo
slavia, Norvegia, Olanda, Polo
nia, România, Suedia și U.R.S.S.

Lucrările congresului au fost 
deschise de ing. Charles Dietsch, 
președintele comitetului, după 
care ing. Adrian Georgescu, se
cretar general al Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice, 
președintele Comitetului național 
român C.I.G.R.E., 
cuvînt de salut

în ședințele de lucru vor fi 
discutate, pe bază de rapoarte, 
cele mai potrivite soluții de a- 
doptat în folosirea tranzistorilor 
la releele de protecție, metodele 
de depistare și înregistrare ra
pidă a avariilor în sistemele 
energetice, precum și alte pro
bleme de specialitate.

★
Luni seara a sosit în Capi

tală Compania „Theatre de 
France", condusă de Madelei
ne Renaud și Jean Louis 
Barrault. In cadrul turneului 
in țara noastră artiștii fran
cezi vor prezenta în Sala Pa
latului R. P. Române patru 
spectacole cu piesele ființa 
lui Figaro" de Beaumarchais 
și „Rinocerii" de Eugen lo- 
nescu.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, fn înfîwip»«area artiști
lor francezi se aflau reprezen
tanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Oficiului de spectacole și tur
nee artistice, oameni de teatru 
și alți oameni de cultură.

Au fost prezenți ambasado
rul Franței la București, Jean 
Louis Pons, și membri ai am
basadei.

Cu prilejul deschiderii 
Expoziției tehnice a R. F. 
Germane

stat 
Ex-

oas- 
de

Cu prilejul deschiderii la 
București a Expoziției tehni
ce a R-F. Germane, luni după- 
amiază a sosit în Capitală dr. 
Rolf Lahr, secretar de 
in Ministerul Afacerilor 
terne al R.F. Germane.

Pe aeroportul Băneasa, 
petele a fost întîmpinat 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Ion Cîmpeanu, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, Victor Ioneseu, președin
tele Camerei de Comerț a 
R.P. Române, și de alte per
soane oficiale. Au fost de față 
York Von Wartenburg, șeful 
Reprezentanței Comerciale a 
R.F. Germane la București, 
precum și membrii conducerii 

rile adresate R. P. Române și 
s-a declarat de acord cu apre
cierea acestuia că relațiile în
tre cele două țări s-au îmbu
nătățit în mod continuu.

Guvernul român, a spus pre
ședintele Consiliului de Stat, 
militînd pentru promovarea 
unor relații normale cu toate 
statele, bazate pe respectarea 
independenței, suveranității 
naționale și egalității în drep
turi — va căuta și în viitor 
să dezvolte legăturile dintre 
cele două țări.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu 
Stoica, a avut o convorbire cu 
ambasadorul Marii Britanii, 
Leslie Charles Glass.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
luat parte Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Ambasadorul Marii Britanii 
a fost 
Brash, 
sadei, 
atașat 
alți colaboratori ai ambasa-

însoțit de Robert 
prim-secretar al amba- 
col, W. D. M. Webb, 

militar și naval, și de

Expoziției tehnice a R.F. Ger
mane.

Luni, în ajunul deschiderii 
Expoziției tehnice a R. F. Ger
mane, a avut loc o conferință 
de presă consacrată acestui 
eveniment. Participanții la 
conferință — reprezentanți ai 
presei centrale și de speciali
tate, ai Radioteleviziunii, A- 
genției române de presă, pre
cum și ziariști străini, au fost 
salutați de dr. H. J. Reuther, 
președintele comitetului de or
ganizare, care a vorbit apoi 
despre expoziție, prezentînd 
caracteristicile ei și manifestă
rile ce vor avea loc cu acest 
prilej. El a relevat totodată 
contribuția pe care o poate 
aduce expoziția la promova
rea relațiilor economice dintre 
R. P. Română și R. F. Ger
mană.

Sosirea ministrului luvă- 
țămintului superior din 
Indonezia

La invitația Ministerului în- 
vățămîntului, a sosit în Capi
tală. S. Thajep, ministrul în- 
vățămîntului superior din In
donezia, însoțit de prof. N. 
Widjojo, decanul facultății de 
economie din cadrul Univer
sității din Djakarta.

Pe aeroportul Băneasa, oas
peții au fost întîmpinați de 
Ștefan Bălan, ministrul învă
țământului, Jean Livescu, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și de ștudenți 
indonezieni care învață în in
stituții de îpvățămînt superior 
din țara noastră.

Au fost prezenți Wispu, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Indoneziei în R. P. Ro
mână, și alți reprezentanți ăi 
ambasadei.

în cursul zilei de luni, oas
peții au fost primiți de Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntu- ' 
lui. în aceeași zi, ei au vizitat .* 
institutele de petrol, gaze și 
geologie, de medicină și far
macie, de științe economice, 
complexul social-studențesc 
din cartierul Grozăvești, spita
lul de urgență „I. C. Frimu" 
și Institutul de geriatrie al A- 
cademiei R. P. Romîne.

Seara, ministrul învățămîn- 
tului, a oferit la Casa Univer
sitarilor un dineu în cinstea 
lor.

★
La cinematograful „Republica" 

din Capitală a avut loc luni sea
ra premiera noului film româ
nesc „Merii sălbatici", realizat de 
regizorul Alecu Croitoru, după 
un scenariu semnat de Vasile 
Rebreanu. Imaginea aparține o- 
peratorului Octavian Basti, iar 
muzica este semnată de Liviu 
Glodeanu. In distribuție: Dana 
Comnea, Ștefan Ciubotărașu, Sil
viu Stănculescu, Emanoil Petruț, 
Toma Dimitriu, Draga Olteanu 
și alții.

(Agerpres)
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la Bien Hoa
22 avioane
americane 

complet distruse
SAIGON 17 (Agerpres). — 

Luni, la baza americană de la 
Bien Hoa, situată la numai 15 
mile sud de Saigon, au explo
dat pe neașteptate alte 
bombe, aflate sub dărîmăturile 
provocate de exploziile în se
rie de duminică. Imediat, o 
echipă de experți americani a 
început operațiunile de depis
tare a bombelor încă neexplo
date. întregul personal al ba
zei a fost evacuat la o mare 
distanță. Generalul american 
Joseph Moore, comandantul 
forțelor aeriene americane în 
Vietnamul de sud, a făcut cu
noscut luni bilanțul explozii
lor de duminică. 26 de ameri
cani și 4 sud-vietnamezi au 
fost uciși. 103 au fost răniți, 
22 de avioane au fost complet 
distruse. Cercetările continuă.

Campania
electorală

din R.P. Polonă
VARȘOVIA — în Polonia se 

desfășoară campania electorală 
pentru alegerile de deputați în 
Seim și consiliile populare, care 
vor avea loc la 30 mai a.c. Cu 
acest prilej sînt organizate întîl- 
niri între candidați și alegători. 
La uzinele de autoturisme Zeran 
din Varșovia a avut loc o întil- 
nire a reprezentanților oamenilor 
muncii din marile întreprinderi 
din capitala Poloniei cu Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și alți candidați 
pentru Seim. Wladyslav Gomulka 
a răspuns la întrebările alegăto
rilor în problemele ișterne și in
ternaționale. La întâlniri cu ale
gătorii în diferite localități au 
participat și alți conducători de 
partid și de stat.

Luptele
la Santo

SOSIREA UNOR INALTI

SANTO DOMINGO 17 (A- 
gerpres). 
pablicii 
duminică 
„misiune 
înalt" condusă de McGeorge 
Bundy, consilier principal al 
președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității națio
nale, din care fac parte Cy
rus Vance, ministrul adjunct 
al apărării, Thomas Mann, 
secretar de stat adjunct pen
tru problemele economice, și 
Jack Vanghu, secretar de stat 
adjunct pentru problemele la- 
tino-americane. La Washing
ton, purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a refuzat să pre
cizeze natura misiunii încre
dințate acestei delegații tri
misă din ordinul președintelui 
Johnson. El a afirmat numai 
că delegația „va îndeplini u- 
nele sarcini din indicația gu
vernului S.U.A.". Imediat 
după sosire cei patru emisari 
americani au avut convorbiri 
secrete cu ambasadorul S.U.A. 
în Republica Dominicană și 
cu membri ai misiunii Organi
zației Statelor Americane. Ei 
s-au întîlnit, totodată, cu ge
neralul Antonio Imbert Barre
ras, președintele juntei mi- 
litaro-civile proamericane. 
După cum transmite agenția 
U.P.I., se pare că scopul aces
tei misiuni este de a obține 
crearea unui „guvern de coa
liție" alcătuit din reprezen
tanți -ai juntei militaro-civile 
și ai guvernului constituțional 
condus de colonelul Francisco 
Caamano.

Luni, pentru a treia zi con
secutiv, la Santo Domingo au 
continuat luptei» între forțele 
constituționaliste și trupele 
juntei, care au încercat să o- 
cupe partea de nord a orașu
lui aflată sub controlul cftnsti- 
tuționaliștilor. Deși amănun
tele cu privire la aceste lupte 
sînt contradictorii, corespon
denții agențiilor occidentale

— In capitala Re- 
Dominicane a sosit 
pe neașteptate o 
specială la nivel

REZOLUȚIA CONFERINȚEI AFRO-ASÎATICE

ACCRA 17 (Agerpres). — 
In rezoluția politică generală 
aprobată de cea de-a patra 
conferință a Consiliului de 
solidaritate a țărilor Asiei și 
Africii se subliniază necesita
tea lichidării rămășițelor co
lonialismului din lume și a 
sprijinirii luptei popoarelor 
țărilor coloniale și dependente

împotriva colonialismul 
colonialismului șt a 
lor marionetă. Ri 
ievă, de asemenea 
tea acordării de aj 
rii de eliberare n 
sprijinirii maselor 
din Africa în eforturile lor de 
a realiza unitatea africani

continuă
Domingo

EMISARI AJ S. U. A.

de presă menționează că la 
ele participă din fiecare par
te între 800 și 1 000 de oameni 
înarmați. Din surse ale „con- 
stituționaliștilor" s-a anunțat 
că peste 70 de militari ataca
tori au fost scoși din luptă.

în așteptarea lui Antonio 
Mayobre, reprezentant special 
al secretarului general al 
O.N.U.. U Thant, generalul in
dian Rikhye, care a sosit la 
Santo Domingo în fruntea 
unei misiuni a O.N.U., a con
tinuat vizitele prin cartierele 
capitalei dominicane. Agenția 
U.P.I. relatează că Rikhye a 
fost întîmpinat de civili care 
au scandat „Națiunile Unite 
da, O.S.A. nu !“.

Pe de altă parte guvernul 
american a anunțat luni, în 
mod oficial, că a hotărit să 
pună la dispoziția O.S.A. tru
pele sale aflate în prezent în 
Republica Dominicană. Aceas
tă hotărîre a fost comunicată 
secretarului general adjunct al 
O.S.A.. William Sanders, de 
către Ellsworth Bunker, re
prezentantul S.U.A la O.S-A

crărilor celei de-a cincea întilniri 
a Comitetelor de colaborare bal
canică, delegațiile participante, 
printre care și delegația româna, 
condusă de Mihai Ghelmegeanu. 
președintele comitetului, au vizitat 
mai multe localități istorice, prin
tre care Sparta, Olimpia și Patras, 
unde au fost primite de primarii 
acestor orașe.

ANKARA — La 17 i 
Ia Ankara, iatr-o vizirâ 
5 zile, A A Groeaiko. 
afacerilor exreree al UJLSlK. 
a fost intîmpinat pe aeroport 
Hasan Isîk, ministre! afaceri'.rr 
externe al Turciei. y. de alte per
soane oficiale.

A A Gromixo a deciarat pe 
aeroport câ vuita in Turcia este 
considerată de gtxvenml «rreme 
drept o continuare si o dezTe-rare 
a contactelor utile stabilite iu ul
timul timp cu ăe stat
turci si care au contribuit ia îm
bunătățirea relațiilor ■ftr.tre ceia 
două tărt

REDISCUTA PROIECTUL FORȚELOR NUCLEARE ATLANTICE

0 consfătuire fără rezultate
a raoricri de 
lucrare a piretru- 
hri linsKtrcid) din

Arusha

PARIS. — De la centrul de lan
sări de rachete spațiale Hamma- 
guir din Sahara a fost lansată o 
rachetă franceză de tip „Smarald’. 
Racheta, care a atins altitudinea 
de 180 km, este compusă din două 
trepte. Ea face parte din încercă
rile pentru realizarea rachetei 
„Diamant".

LONDRA. — Denis Healey. si
nistrul britanic al apărării a •- 
nuntat luni dnpă-amezâ in Came
ra Comunelor semnarea la Londra 
a unui acord aeronautic franco- 
britanic, prevăzind punerea Ia 
punct în comun a două avioane 
militare.

PE SCURT

A

In căutarea „punților4'

înaintea sesiunii A.E.L.S.

R

I

elațiile dintre Marea Britanie și Piața co
mună încep să revină în centrul atenției 
presei și cercurilor politice.

Intr-un document special de politică ex
ternă, conducerea Partidului liberal britanic 
declara că Anglia ar trebui în prezent să 
se pregătească în vederea aderării la Piața 
comună. Documentul fixează și un termen: 
1 ianuarie 1968 ; în plus sfătuiește guver-

,iul să procedeze la'adaptarea economiei engleze la eco
nomia europeană, știut fiind că în urmă cu doi ani 
C.E.E. a respins aderarea Angliei tocmai pe motivul că 
aceasta din urmă nu ar fi fost încă suficient de pregă
tită pentru a participa la acest organism economic.

Guvernul lui Wilson nu s-a arătat refractar reluării 
dialogului, însă luarea sa de poziție a fost foarte pru
dentă. Ministrul de externe, Michael Stewart, a declarat 
că Marea Britanie aspiră, desigur, la crearea unei sin
gure Piețe comune europene. Numai că, a adăugat mi
nistrul, crearea unei astfel de piețe este „pentru moment 
imposibilă", dar că ea „va putea fi construită în viitor".

Dar ce se poate face „pentru moment" ? Atît Marea 
Britanie cât și ceilalți parteneri ai ei din cadrul Asocia
ției Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) au fost de 
acord că în prezent trebuie să fie stabilite „punți de 
legătură" între cele două organisme economice euro
pene, ca un preludiu pentru o viitoare (e drept cam

îndepărtată) asociație ecoorm că nri Crearea acestor 
„punți" va constitui punctul principal al dezbaterilor la 
sesiunea A-E.I—S. programată peat-u rtlrie de 24 și 25 
mai.

înaintea acestei secMfa și in legitimă cu problema de 
bază pe care o va cercate, presa din țările A.F-I—S. 
amintește că aceasta organbațe economici a luat fanta 
in 1959, tocmai cu scopul de a servi ca o punte de tre
cere spre o organizație cnmerr.ală europeană mai largă- 
dar că, din păcate, starea actuali a relațiijor dintre cele 
două grupări „provoacă -telrniste* Președintele Federa
ției industriilor daneze, M. Thyzesen. a găsit chiar nece
sar să aprecieze că -prăpastia care separa Piața comună

De aceea el consideră că a sosit momentul pentru ca 
țările A.E.T-S. _să inlrtptiadă • inițiativă proprie in di
recția restabilirii unei ji «Etici frrciilt sănătoase între 
cele două grupări".

în calea apropierii dintre Piața comună și AE.L.S. 
stau însă mai multe piedici. Una din ele ar constitui-o 
divergentele existente în sinul fiecăruia din cele două 
organisme. O alta, asupra căreia se insistă cel mai mult, 
privește structura lor diferită. Ziarul londonez ..TIMES" 
își exprimă îndoiala în legătură atît cu necesitatea, cât și 
cu posibilitatea stabilirii „punților de legătură" 
C.E.E. și A.F..L.S- pornind tocmai de la faptul că 
tea „au caracteristici diferite".

După cum se știe există într-adevăr deosebiri 
„caracteristicile" celor două organisme economice 
europene. Principala deosebire constă în faptul că 
partenerii A.E.L.S. își mențin taxele lor vamale indivi
duale față de țările terțe, în timp ce țările Pieței co
mune au adoptat tarife vamale externe comune. în aceste 
condiții, propunerile lui Wilson vizînd o reducere a 
tarifelor vamale între Piața comună și A.E.L.S., ca prin
cipală „punte" pe drumul apropierii, nu se poate practic, 
realiza. Pentru a înlătura această piedică a fost lansată 
ideea „transformării radicale a A.E.L.S.", „ajustării 
AEAA.“ etc. Ziarul suedez „DAGENS NYHETER" 
a făcut cunoscut că un grup de experți suedezi au ela
borat chiar un plan concret menit să ducă la amintita 
transformare a AE.L.S. Potrivit ziarului, obiectivele ur
mărite de acest plan sînt „de a da organizației A.E.L.S. 
aceeași forță și coeziune internă" pe care ar vrea-o 
„cei șase". Aceasta s-ar realiza în primul rind prin „ar
monizarea taxelor vamale in sinul Asociației Europene 
a Liberului Schimb".

între
aces-

intre 
vest-

In cazul unei astfel de armonizări ar urma ca Marea 
Britanie să procedeze la o reducere a txxeloe vamaie, 
iar celelalte țări să le majoreze. De aceea, conchide 
z arul amintit, efectuarea propusei modificări structurale 
a AE.L.S. depinde în primul riad de faptul dacă guver
nul britanic va fi dispus să opereze reducerile respective.

In general modificarea structurii AEJ_S. pare să fie 
piatra unghiulară a apropierii de Piața comună. Intr-o 
formă indirectă o recunoaște chiar CcaLtetul consul
tativ al AE.L.S. In comunicatul final al celei de-a 10-a 
sesiuni a acestui comitet se cere -întărirea structurii 
interne" a A.E.L.S. pentru a-și putea consolida poziția 
in eventualitatea începerii tratativelor cu Piața comună.

Va proceda oare sesiunea A.E.T-S. de la 24 mai la 
schimbări structurale ale organismului ? Posibil, totuși 
incert în orice caz asupra acestui subiect se vor purta 
discuții în cadrul punctului principal, acela al apropierii 
de C.E.E., apropiere pe care ministrul de externe al 
Danemarcei, P. Heakkerup, o consideră ca o „necesi
tate urgentă", singura alternativă la riscul unui război 
economic. Hotărârile sesiunii vor trebui, bineînțeles, să 
țină cont de punctul de vedere al țărilor Pieței comune. 
Or, este știut că membrii C.E.E. au o atitudine destul 
de rezervată când este vorba de legăturile dintre cele 
două organisme și cu atît mai mult când este vorba de 
contopirea lor (se știe că propunerea, datind din 1956, 
privind crearea unei zone a liberului schimb care să 
cuprindă și Piața comună a fost respinsă de „cei șase", 
deoarece aceștia se temeau ca ea să nu prejudicieze pro
priei lor unități economice).

In S.U.A. încercările de apropiere dintre CE.E. și 
A.E.L.S. sînt privite cu rezervă. Cotidianul economic 
francez „A.G.E.F.I." spune chiar în titlul unui articol pe 
această temă : „Cercurile oficiale americane întimpină 
cu rezervă ideea britanică a nnei eventuale apropieri 
între Asociația Europeană a Liberului Schimb și Piața 
comună". In cercurile politice americane, arată artico
lul, se exprimă teama că eventualele acorduri între cele 
două grupări economice ar duce la izolarea Statelor 
Unite.

In afara „punților de legătură" cu Piața comună, a- 
propiata sesiune A.E.L.S. se va mai ocupa și de alte 
probleme cum ar fi: reducerea tarifelor vamale în ca
drul „Rundei Kennedy", dificultățile balanței de plăți 
britanice, eforturile O.N.U. în domeniul comerțului și 
dezvoltării.

a urmi cu o jumăta
te de an. profiți nd 
de intensificarea lup
telor minerilor și 
studenților și folo
sind influenta pe 
care o avea in 
cercurile militare, ge
neralul Rene Bar
rientos a preluat

puterea in Bolivia. Atunci popu
lația (inclusiv minerii răsculati) 
spera că. in sfirșit, tara va putea 
evolua spre democratizare. Insă, 
nimic din cele promise n-a fost 
IniâptuiL Și se promiseseră destu
le: democratizare, menținerea și 
întărirea sectorului naționalizat 
(mai ales a minelor de cositor, 
principala bogăție a Boliviei), îm
bunătățirea 
continuarea 
începută în 
dar ulterior 
bandonată 
altele. Programul 
acestor Îmbună
tățiri nu numai 
că n-a iost rea
lizat, dar In mul
te sectoare junta 
coaguvă de Bar- 
rzeatcs a actio- 
act ia seas in
vers. Ia Joc de' 
Isbodlăfzrea si
tuației muncitori
lor, s-a emis un 
decret care interzice 
ioc de a se întări 
ționalizat, guvernul 
testat intenția de 
cam 49 la sută 
prinderile deținute 
sectorul minier și numeroase 
treprinderi din alte ramuri econo
mice-, în foc de a se continua re
forma agrară, 
dat țăranilor 
se Înțeleagă’ 
— s-a vorbit 
tea' ca țăranii să plătească despă
gubiri In cazul cind doresc să stă- 
pinească In continuare 
care le-a iost dat.

Toate acestea au dus 
ținui discreditare a 
Barrientos în ochii bolivienilor. Au 
urmat apoi cunoscutele trămlnțări: 
greve, demonstrații de protest și 
chiar încercări de răsturnare a 
guvernului. La numai cîteva luni, 
istoric se repeta cu exactitate, 
schimbate fiind numai cîteva per
sonaje.

Barrientos s-a văzut nevoit să 
facă încercări de a-și „oficializa’ 
postul de dictator. In acest scop a 
anunțat alegeri generale, mai întli 
pentru 26 septembrie, iar apoi 
pentru 31 octombrie ale acestui 
an. Bineînțeles, că în viziunea sa 
alegerile trebuiau să-1 instaleze o- 
ficial pe scaunul prezidențial. La 
20 aprilie candidatura lui Barrien
tos a fost anunțată oficial lideri
lor principalelor partide boliviene. 
Partidele politice au respins însă 
această propunere, iar Barrientos 
a bătut In retragere, 
nu mai candidează.

situației muncitorilor, 
reformei agrare — 
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Multi au crezut că, în sfirșit, 
lucrurile se vor clarifica întruclt 
o dată cu alegerile din toamnă 
junta Iul Barrientos va părăsi pu
terea. S-au înșelat însă. Guvernul 
a ținut să arate că scopul pe care 
îl urmărește este să se mențină 
cu orice preț Ia cirma tării. Așa
dar, punctul nevralgic trebuia în
lăturat. Și atunci Barrientos a emis 
un decret prin care alegerile de la 
31 octombrie se amină „pe o du
rată nedeterminată’. Intr-un inter
viu acordat după anunțarea de
cretului, șeful juntei boliviene a 
declarat că forțele armate vor 
rămlne la putere „pînă cînd va 
fi stabilit un climat de pace poli
tică și socială’. După el alegerile 
au fost aminate întruclt in tară 
mai domnește „anarhia și lipsa 
de democrație’, nefăcind însă nici o

I

s
j Săptămînă

| furtunoasă la

I
I

ION D. GOIA

însemnări

Leopoldville ?

Cele sase luni
A

ale lui Barrientos

greveles în 
sectorul na

și-a mani- 
a concesiona 

din înt re
de stat în 

în-

guvernul a recoman- 
împroprietăriți „să 

cu foștii proprietari 
chiar de „necesita-

pamîntul

Ia o con- 
juntei Iui

amintind că

O
asupra

PARIS. — La con
gresul donatorilor de 
singe, care are loc la 
Beaune, dr. ViUequez, 
directorul Centrului 
de transfuzii sanguine 
de la Dijon, a emis 
o nouă teorie asupra

aluzie la substanțiala sa contribu
ție adusă la crearea acestei si
tuații.

Partidele politice din Bolivia 
și-au exprimat la unison nemulțu
mirea In legătură cu decizia de 
amlnare a alegerilor și au promis 
contramăsuri. In acest context a 
survenit arestarea lui Juan Lechin, 
lider al sindicatului minerilor și 
principalul adversar din partea 
stingii al Iui Barrientos. Lechin 
a fost expulzat simbătă și se află 
in prezent in Paraguay. Versiunea 
oiicială este că arestarea și 
expulzarea liderului sindical s-a 
făcut deoarece acesta ar fi fost 

jmplicat în „activități subversive’.
Măsurile luate împotriva lui 

Lechin au provocat o vie reacție in 
rlndurile muncitorilor și studenți
lor care au cerut declararea unei 
greve generale. S-au anunțat, de 
asemenea, o serie de demonstrații 
de protest. Militia din regiunile 
miniere se află in stare de alar
mă. Barrientos 
dintă urgentă 
urma căreia
cretarea stării excepționale, 
za prin 
junta militară 
calificată de 
PRESSE drept 
la venirea sa
nunează cum nu se poate mai bine 
cele șase luni de guvernare a lui 
Barrientos.

i șe- 
în 

de-
Cri- 

care trece în prezent 
din Bolivia a iost 
agenția FRANCE 

cea mai gravă de 
Ia putere, și Incu-

a convocat o 
a cabinetului 
se așteaptă

ION CODRU

nouă ipâtcză 
cauzelor cancerului

originii cancerului. 
Potrivit părerii lui, 
cancerul ar fi cauzat 
de un parazit latent 
din singe. In singe, 
mici organisme micro- 
biene trăiesc în echili
bru cu globulele albe

și roșii. Cind acest e- 
chilibru se rupe 
atunci se declară can
cerul.

Deocamdată însă 
nu există încă nici o 
dovadă științifică ca
re să confirme această 
teorie.

ELVEȚIA — Pe trecătoarea St. Gotthard din Alpi, 
primăvara încă nu a sosit. Plugurile pentru ză
padă se mai luptă cu nămeții. Trecătoarea abia 

urmează să fie redată circulației

ăptămîna care a 
trecut, cu tot cor
tegiul ei de scan
daluri mai mult 
sau mai puțin zgo
motoase, este con
siderată de cores
pondenții străini a- 
creditați la Leo-

I poldville drept liniștită în 
I raport cu ceea ce ar putea să 
I ofere zilele care urmează pînă 

duminică. Deci, pronostic fără
I echivoc: „o întrerupere a li- 
I niștii relative". Profețiile nu 

se bazează pe informații „si-
• gure" despre eventuale 
| merițe sau despre alte 

duiri de aceeași natură.
I vestirile puțin alarmante 
. nesc de la o cu totul altă 

ză. Este vorba de evenimentul
I mereu amînat al comunicării 
. rezultatului „alegerilor’. Frau

da electorală urmează să fie
I legalizată. Clîombe se pregă- 
I tește să-și sărbătorească victo

ria. Dar el nu va culege și a-
I plauzele lui Kasavubu. Pre

ședintele știe că Chombe vi
sează la funcția sa. Disputa 
este reală, deși comunicate ofi
ciale o neagă. Cei doi doresc 
„să se dispenseze reciproc de 
serviciile aduse unul altuia" 
— nota un ziarist apusean. 
Confecționîndu-și un parla
ment la discreția sa, Chombe 
ascute conflictul cu Kasavubu. 
Președintele ar încerca, după 
unele surse, să facă uz de pre
rogativele sale constituționale 
spre a se debarasa de Chom
be. Vicleanul premier nu inten
ționează, insă, să îndeplinească 
formalitatea clasică a constitu
irii noului guvern decît după... 
alegerile prezidențiale, adică 
șase luni după întrunirea par
lamentului. Pînă atunci, Chom
be susține că misiunea guver
nului său „nu s-a încheiat".

Dubii s-ar părea că nu exis
tă : viitoarea formație ministe
rială „fără îndoială va fi con
dusă de același Moise Chom
be" — scria „FRANCE PRES
SE’. Ziarul „L'ETOILE DU 
CONGO" introduce în proble
mă un element care, dacă se 
va confirma, va modifica oa
recum tabloul vieții politice 
congoleze. Ziarul nu exclude 
posibilitatea unor contacte 
Chombe—Adoula pentru ca cei 
doi rivali să conviețuiască în 
același guvern. Va renunța 
Adoula la o opoziție pe care 
o definea 
Chombe ? 
litician la 
niilor are 
unghi, nu-i exclusă o combi
nație menită să „lărgească" un 
guvern care șuieră de acută 
lipsă de reprezentativitate.

Ce se va inlimpla în acest 
context cu Kasavubu ? Mobutu 
va persista în fidelitate față de 
președinte sau va opta pentru 
cel mai puternic ? La Leopold
ville zig-zagurile politice sînt 
o obișnuință. Finalul furtunos 
al înfruntării Kasavubu-Chombe 
ca și o împăcare cu zurgălăi a 
celor doi sînt perfect posibile 
în zilele următoare. Leopold
ville nu mai este o sursă de 
surprize.

răz- 
zgu- 
Pre- 
por- 
cau-

drept fermă fată de 
Adoula este un po- 
care fluctuația opi- 
frecvență. Din acest

E. O.
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