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Muncitor

Siiercuri 26 mai 1965

Salutul adresat Conferinței pe țară

Central al Partidului Muncitoresc Roman,

prezentat de totarășul Cheorghe Apostol

Consiliul de Stat si Consiliul de Miniștri

a Uniunii Wiitectilor de către Comitetul

Bîrlad

Noi tipuri
de anvelope auto

Raidul nostru in raionul Caracal
• Agerpres)

cu instalații și 
de construcție

ca or- 
$i de 

rol im-

ți-a propus să depășească sarcinile de pian pe aaul 1665 
eu: 22 000 bucăți rulmenți; 3 000 000 lei la valoarea pradar- 
ției globale ; 3 000 000 lei la valoarea producției maria : 0J0 
la sută la productivitatea muncii; 3 000 000 lei economi: la 
prețul de cost; 3 250 000 lei la beneficii si să realizeze pla
nul de export anual cu 10 rile Înainte de termen. Din ace- 
sțea și-a propus să realizeze pină la 1 iulie : 11 000 bucăți 
rulmenți; 1 550 000 lei la producția globală ; 1 000 000 le 
la producția mariă ; 1 600 000 lei economii: 1 750 000 le- 
beneficii. Planul de export pe semestrul I va ii realizat r , 
10 zile fnainte de termenul contractual

Pentru a se asigura înfăptuirea acestor -"gajamcate. se 
vor aplica o serie de măsuri tehnico-organizatorice. pnntr*  
care: extinderea forjării inelelor de rulmenți in matrițe În
chise, reducerea adaosurilor de turnare la bucșele de alamă 
pentru coliviile rulmenților oscilanți, presarea rolelor de 
rulmenți fără rază, rectificarea prin trecere a rolelor bu
toiaș etc.

Schela 
de extracție

Ticleni

s-a angajat sa realizeze 
peste planul anual: 
3 400 000 lei Ia producția 
globală; 3 400 000 lei la 
producția mariă ; 2,5 la 
sută la creșterea produc
tivității muncii; 8 000
tone țiței; 2 500 tone 
gazolină ; 26 000 000 mc 
gaze utilizabile ; 2 000 000 
lei economii la prețul de 
cost; 2 500 000 lei bene
ficii suplimentare ; redu
cerea cu 50 la sută sub 
limita admisă a impuri
tăților din țițeiul livrat.

Din care pină la 1 iulie: 
2 000 000 lei la producția 
globală ; 2 000 000 lei la
producția mariă; 4 500 
tone țiței; 1 400 tone ga
zolină ; 18 000 000 mc
gaze utilizabile ; 1 600 000 
lei economii la prețul de 
cost; 1 000 000 lei beneii- 
cii suplimentare.

Pentru realizarea ace
stor angajamente vor ii 
luate măsuri tehnico-or
ganizatorice eficiente, 
cum sînt: reparatea a 15 
sonde din fondul inactiv; 
efectuarea a 50 opera
țiuni de acidizări și trata
mente cu substanțe ten- 
sioactive și a cel puțin 15 
consolidări cu nisip; 
montarea instalațiilor lo
cale de tratarea țițeiului 
în sectorul Colibași >

Artizectur*  intapuuește. in
tr-a» proces tanc, o or-
axxuoosă a tehnicii și aulei, 
imbmind rezolvarea pro
blemele: practice-utilitare și 
tehnkw-economice cu creația 
de valori artistice.

Vatariflcind cu du-cernămint 
experiența și realizările cele 
mai de seamă de pretutindeni, 
arhitectura noa-iră trebuie să 
aibă o amprentă proprie, con- 
tiaaiad și dezvoltind creator 
ia condițiile epocii de constru
ire a sortai îTnul ui tradițiile 
de mare valoare artistică ale 
arhitecturii românești Afir- 
mind tot mai mult o fi- 
nooamie distinctă în cadrul 
arhitecturii contemporane, ea 
w aduce o contribuție origina-

culturii

I artuiecv-or.
gÂnxzațăe ' -
creație, ii revine un 
■xrzezzt in procesul de dezvol
tare a arhitecturii românești, 
pru. generalizarea experienței 
înaintate, știm îia-ea schimbu
lui de idei, organizarea de 
dezbateri asupra problemelor 
actuale ale creației arhitectu
rale

Uniunea ariutecților va tre
bui să desfășoare și în viitor 
o largă activitate pentru a asi
gura membnior săi o docu
mentare bogată în problemele 
progresului urbanismului, ar
hitecturii și tehnicii construc
tive pe plan internațional.

Sprijinirea atentă și plină 
de grijă a tinerelor cadre de 
arhitecți, preocuparea pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
lor protesional constituie o 
sarcină de cea mai mare în
semnătate a Uniunii.

Conducerea partidului și a 
statului își exprimă convinge
rea că arhitecții, alături de 
toți oamenii de știință, artă și 
cultură, nu-și vor precupeți e- 
forturile pentru a răspunde 
prin creația lor exigențelor 
mereu crescînde ale poporului, 
aducînd o contribuție din ce 
în ce mai valoroasă la desăvâr
șirea construcției socialismu
lui. la înflorirea continuă a 
patriei noastre.

La lucrările de întreținere 
a culturilor

— La unitatea noastră — ne 
spune tovarășul Cornel Gir joi, 
inginer la cooperativa agricolă 
din comuna Gostavăț, raionul 
Caracal —• întreținerea culturi
lor ridică probleme mai com
plexe- chiar decît însămînță- 
rile. Terenurile sînt situate în 
partea dreaptă a Oltului, eea 
mai mare suprafață fiind iri
gată. Pericolul apariției unui 
atac de dăunători este cu atît 
mai mare cu cit, în sistemul 
nostru de organizare a produc
ției, unele culturi urmează du
pă ele însele. Pămîntul prinde 
repede crustă, buruienile, ne- 
stîrpite Ia timp, cresc mai re
pede decît culturile. Numai o 
repartizare judicioasă a mijloa
celor de muncă, a 
ne poate asigura 
lucrărilor la timp și 
nivel agrotehnic.

Această bună organizare a 
muncii nu lipsește la Gosta
văț. Pentru prevenirea și stîr- 
pirea atacului de dăunători, în 
fiecare brigadă s-au alcătuit 
echipe speciale.

— La recomandarea organi
zațiilor U.T.M. din brigăzi, în 
aceste echipe peste 70 la sută 
din numărul total sînt tineri, 
adaugă inginerul. Tinerii lu
crează repede, asigurînd „trata
rea" la timp a loturilor atacate 
de dăunători

Intr-adevăr, pe cele 220 de 
hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr și 105 hectare cu po
rumb, pe care conducerea uni
tății a stabilit să execute tra
tamentul preventiv, insectici
dele au fost împrăștiate într-o

oamenilor, 
efectuarea 
la un bun

singură zi. Pe terenurile 
care s-au semnalat atacuri 
dăunători, combaterea s-a 
cut chiar în momentul produ
cerii acestuia, acțiunea avînd 
o eficiență totală.

La Gostavăț, terenul Insă- 
mințat Gu culturi prășitoare a 
prins crustă, deși numai la 3-4 
cm de la suprafață pămîntul 
este moale. Din acest motiv, 
forța mecanică nu putea fi fo
losită decît în proporție re
dusă. Și, totuși, locul trebuia 
lucrat. Buruienile se dezvolta
seră rapid, înăbușind culturile. 
A început prașila manuală. 
Cele 600 de sape și tot atîtea 
săpăligi au fost împărțite pe 
brigăzi și echipe, iar lucrarea 
la porumb, floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr s-a terminat eu 
o zi mai devreme decît era 
stabilit în plan. Notăm încă ud 
angajament îndeplinit al or
ganizației U.T.M. In aceste zile, 
cînd trebuia efectuat un valora 
mare de 
întreaga 
la cîmp. 
au fost 
conducerea cooperativei, 
gadierii, i-au repartizat. La 
scurtarea perioadei de lucru și 
efectuarea unor prașile de ca
litate, tinerii, asa cum s-au an
gajat, au adus o contribuție im
portantă De remarcat e aten
ția care se acordă fn această 
unitate calității lucrărilor. Pă- 
mintul este bine fărlmițat și 
odată cu distrugerea Vuruieni-

muncă și cînd. practic, 
comună trebuia să fie 
toți cei 350 de finet! 
prezenți acolo unde 

bri-

ION TEOHARIDE

(Continuare tn pag a ll-a)

Experiența

să circule!
• Raidul nostru 

sectoarele zootehnice 
ale unor unități agri- 

I cole socialiste din re- 
I giunile Banat, Brașov 

și Ploiești

Pe platourile Studioului

Animafilm“
-regia 1. Henteneerut) 
este o pledoarie pen
tru arrai in lupta cu 
torțele răului, o satiră 
la odresa lașității. 
„Un bloc neobișnuit' 
regia Matty Adan) 

susține ideea grijii ța
ță de bunurile ob
ștești, a comportării 
civilizate și a respec
tului pe care trebuie 
ti ți-l poarte între ei 
locatarii unui bloc.

PROMOȚIA
număr

îrst nici:, mai viret
nicii și cei care nu 
mai sînt foarte ti
neri își a minte c 
cu siguranță pri
mii ani de după 
război: marile de

popula re și primă-

da DOREL DORIAN

1tV ■ ă

■
L ș
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Cornelia Marinescu din anul UI, 
Facultatea instrumente și canto, 
sec(ia hartă. a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu' in timpul 

unui exercițiu
Foto: AGLRPRES

Uzina „Victoria" din Fio- 
rești, regiunea Ploiești, uni
tate care produce aproape ju
mătate din producția de an
velope a țării, a început să 
producă pe scară industrială 
noi tipuri de anvelope auto. 
Ele sînt destinate posesorilor 
de autoturisme Trabant, 
Wartburg, Moskvici și Fiat 
1100 și 1300 și se caracteri
zează printr-o fabricație so
lidă și rezistență mare la 
uzură.

In prezent, se pregătesc 
matrițele pentru producția de 
serie a anvelopelor de Tra
bant 600. In acest scop, uzina 
a fost dotată 
matrițe 
specială.

(Ager preș)

Iți mulțumim tovarășă dirigintă Foto ION CUCU

monstrații 
vara lui 45, reforma agrară 
larga acțiune de refacere eco
nomică și. în paralel, în con
dițiile grele de atunci, încep- - 
tul unei uriașe campanii de 
lichidare a analfabetismului 
Primăvara lui 1945. metaforic. 
îi învăța pe elevii trrzii de 
atunci să scrie litera -A'—

Virstnicii, mai rirstnioi și 
cei care nu mai sînt foarte ti
neri își amintesc cu siguranțe 
și titlurile mari ale ziarelor 
care anunțau cițira ani mei 
tîrziu terminarea acestei ac
țiuni. „Intr-un îndepărtat sat 
de munte ultimii neștiutori de 
carte'-. învățau litera „Z“ -A 
urmat, logic și necesar, o dată

cu dezvoltarea tmpetaoosă a 
țării, trecerea de ia școala pri
mari de 4 atu la tercîăr’t iotul 
elementar obligatoria de 7 an 
Primul plan cincinal p prima*  
plaa de electrificare se îmbi
nau și cuprindeea. orgaaîc o 
întreagă operă de traufomări 
cultural-educative îuașirec 
științei de certe — U plafoavl 
elementar al anei șeoiariaâri 
de 7 ani — decerne Iepe de 
stat. O lege cere ne ridica real 
ta riadul primelor țari ale 
lumii pentru ei era cpliecră 
reaL In anul 1963—1964 pla
fonul obligator de școlarizare 
era din nou ridicat de la 7 ta 
8 ani, așa cum prevedeau Di
rectivele CongresxJni a! TTT-lea 
al PAIR.

De aici, de fapt, și huemwa- 
rec noastră de ari r

Spre știința virstnicllor, mai 
rirstnidlor și a celor care nu 
nu» sînt foarte tineri, astăzi, 26 
■ ia; 1965 peste 300 000 de elevi 
— prima promoție a școlii de 
S ani — părăsesc băncile școlii. 
Primei școli de 8 ani. NU pen
tru o întrerupere, ci pentru a 
continua să învețe. Pentru a 
marca și sărbători sfîrșitul 
plin de semnificație al unei 
etape și a găsi toate sensurile 
anilor de pregătire care abia 
vor urma. Pentru că solicită
rile crescinde ale acestor ar.i 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste, întreaga politică a 
partidului, ne conduc logic s< 
necesar, spre dobindirea de noi 
cunoștințe, spre continua spo
rire a calificării, spre comple
tarea în timp a încățămintu- 
lui mediu sau profesional și a 
inrățămintulu; superior.

Acesta ar fi în esență „pro- 
cesul-verbal". poare excesiv de 
laconic, al discuțiilor desfășu-

rate in cursul zilei de ieri în 
mai toate școlile țării, cu pri
lejul sărbătoririi acestei prime 
promoții. Orele de dirigenție
— ultimele ore de dirigenție
— au oferit un cadru de o so
lemnitate aparte întreitului 
eveniment: terminarea clasei 
a VIII-a, acordarea festivă a ti
tlului de absolvenți ai școlii de 
8 ani celor peste 300 000 de 
elevi și trecerea, în sfîrșit, o 
dată cu noile examene de ad
mitere, spre anii de școală 
medie, sau de școală profesio
nală. Cu bună știință, dar cu 
un mare regret, nu am putut 
cuprinde în redactarea „proce- 
sului-verbal“ întreaga emoție 
și mindrie a elevilor, mîndria 
și bucuria părinților, bucuria 
și emoția profesorilor, a miilor 
de profesori care au contribuit 
în acești 8 ani de muncă la 
emoția, mîndria și bucuria 
noastră comună de azi.

La Școala de 8 ani nr. 23 din 
Capitală, unde am avut prile
jul să asistăm la această ulti
mă oră de dirigenție, am con
semnat trei fapte — elemente, 
impresii care ar putea să ne 
întregească întrucîtva imagi
nea acestui i moment.

— Privirea profesoarei diri
ginte, Genoveva Niculescu, a 
trecut rînd pe rînd de la un 
elev la altul ca la o ultimă 
strigare de catalog. Urmărind 
această privire și urmărind 
mai ales privirile — răspuns 
al celor 40 de elevi-absol- 
venți am întîlnit, fără excep
ție, același simplu, pornit din 
adîncul inimii : „Vă mulțumim. 
N-o să vă uităm niciodată... 
N-o să uităm pe nici unul din
tre tovarășii profesori care 
ne-au călăuzit pașii...'.

— Părinții, prezenți șt 
se convingeau definitiv
au copii mari șl cS acestor

Zi se deschide azi, logic

ei, 
că

copii
și necesar, consecință firească 
a celei mai înțelepte politici, o 
viață fericită. Și în privirile 
lor am regăsit aceeași emoție 
a recunoștinței.

— Jurnalul primei promoții, 
asemeni unei ștafete a celei 
mai înalte răspunderi, a fost) 
predat oficial elevilor clasei a 
Vil-a care, la rîndul lor, îl 
vor preda peste un an altor 
elevi... Semnificația acestei 
continuități peste ani, confe
rind emoției noastre o coordo
nată de luciditate și de pers
pectivă riguros realizabilă, 
ne-a întregit bucuria și ne-a 
îndemnat să adăugăm aceste 
ultime rînduri unei consem
nări care într-o primă inten
ție voia doar să transmită 
sărbătoriților de azi: felicitări 
și succes, mult succes, pe mai 
departe în viață.



Afacerilor Externe

Lucrările Conferinței

La 25 mai, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit în audiență 
protocolară pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Ger
mane la București, Ewald 
Moldt.

pe țară
*0" T • • •a Uniunii arhitecților

• Marți dimineața, acad. 
Ștefan S. Nicolau și dr. Ni- 
colae Cajal, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Române, du plecat spre Fran
ța, pentru a participa la Sim
pozionul împotriva virusului 
rabic, care se va desfășura în
tre 27 și 29 mai.

• Marți dimineață, la Pa
latul Marii Adunări Naționale, 
deputății Siegfried Zoglmann, 
Martin Berthold și Friedrich 
Zimmermann, membri ai Bun- 
destagului din R.F. Germană, 
care fac o vizită în țara noa
stră, au fost primiți de comi
tetul de conducere al grupului 
român al Uniunii interparla
mentare.

Reprezentanții Bundestagu- 
lui au fost salutați de Ion Pas, 
președintele grupului român 
al Uniunii interparlamentare.

• în Capitală au luat sfîr- 
șit lucrările Congresului Co
mitetului hr. 4 „Protecție și 
relee" al Conferinței interna
ționale a marilor rețele elec
trice (C.I.G.R.E.).

Oameni de știință și specia
liști din 18 țări au dezbătut 
cu această ocazie probleme 
deosebit de importante din 
domeniul releelor tranzistori
zate, metodele folosite pentru 
analizarea și depistarea ava
riilor care se pot ivi în siste
mele energetice, precum și lal- 
te probleme de electroener- 
getică și electrotehnică. Dez
baterile au constituit un rod
nic schimb de experiență, 
care va contribui la soluționa
rea practică a construirii, în
treținerii și exploatării insta
lațiilor de protecție și a au
tomatizării rețelelor electrice.

Participanții străini au vi
zitat institute, obiective ener
getice laflate în construcție 
sau în exploatare, precum și 
unele localități turistice din 
țară.

Marți au continuat lucrările 
Conferinței pe țară 
arhitecților.

în continuarea discuțiilor 
asupra dărilor de 
luat cuvîntul arhitecții: 
Berindei, Alexandru 
Nicolae Scully, Aurel 
Horia Maieu, Mihail ( 
Dragoș Popovici, Horia ] 
ță, Haralambie Cocheci, 
dislau Adler, Nicolae Spătaru, 
Dan Bădic, Radu Laurian, 
Mircea Enescu, Gheorghe Se- 
bestyen, loan Boceanu, Nico
lae Porumbescu, Paul Bort- 
nowschi, ing. Alexandru Ciș- 
migiu, Dorel Defour, Mircea 
Dima, Oliviu Rusu, vicepre
ședinte al Consiliului național 
al inginerilor și tehnicienilor, 
Guști Gustav, Alexandru Cos- 
tinescu, Ascanio Damian și 
Nicolae Bădescu, președintele 
Comitetului de stat pentru 
construcții, arhitectură și sis
tematizare.

La lucrările ședinței de 
după-amiază au luat parte 
tovarășii Gheorghe Apostol,

a Uniunii

seamă au 
: Ion 
Iotzu, 

Pop, 
Caffe, 
Hudi-

La-

Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Manea Mă- 
nescu, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., Dumitru Mosora, mi
nistrul industriei construcții
lor, Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care a 
dat citire salutului adresat 
Conferinței pe țară a Uniunii 
arhitecților de către Comite
tul Central al Partidului 
Muncitoresc Român, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Mini
ștri.

In continuare, conferința a 
aprobat în unanimitate acti
vitatea comitetului de condu
cere al Uniunii arhitecților și 
a comisiei de cenzori.

Lucrările conferinței conti
nuă.

Săptâmina internațională 
de solidaritate cu lupta 

poporului vietnamez

CINEMATOGRAFE

(Agerpres)

Astă seară vor fi cunoscuti semiiinalișlil campiona
telor, Joi este ti de odihnă, iar semifinalele au loc 
vineri in două gale. Finalele slnt programate sim- 
bătă seara.

Blocuri moderne in apropi
erea gării din Constanta

• Dr. Dumitru Nanu, direc
torul Centrului de documen
tare medicală al Ministerului 
Sănătății și Prevederilor So
ciale, a plecat la Viena pen
tru a participa la lucrările 
celui de-al VlI-lea Congres 
al Uniunii internaționale a 
presei medicale, ce se va des
fășura între 26 și 30 mai în 
capitala Austriei.

• Din partea Ministerului 
Sănătății și Prevederilor So
ciale a plecat la Londra dr. 
Emil Măgureanu, conferențiar 
la I.M.F. București, pentru a 
participa la lucrările Confe
rinței internaționale de viro- 
logie, organizată de Biroul re
gional pentru Europa.al.Orga
nizației Mondiale a Sănătății, 
în colaborare cu guvernul Ma
rii Britanii. Conferința va 
avea loc între 25 și 29 mai.

• Marți au început în Capi
tală lucrările celei de-a IlI-a 
Conferințe internaționale de 
prognoze hidrologice a țărilor 
dunărene. Pe lingă specialiștii 
români, la lucrări participă 
delegați din Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Olanda, Ungaria, 
Uniunea Sovietică, și un re
prezentant al Comisiei Dună
rii.

Lucrările durează pînă la 
data de 27 mai, după care par- 
ticipanții. vor face o călătorie 
de studii de trei zile pe Du
năre și în Deltă.

• Marți seara a plecat spre 
Varșovia o delegație a Consiliului 
Național al Femeilor, condusă de 
Cornelia Dinescu, secretară a 
Consiliului, care va face o vizită 
în R. P. Polonă la invitația Ligii 
femeilor poloneze.

La plecare, în Gara de Nord, 
au fost de față Maria Groza, vice
președintă a Consiliului Național 
al Femeilor, și alte membre ale 
Comitetului Executiv al Consiliu
lui.

(Agerpres)

Informații

• 30 de jucători, printre care 
Pele, Garrincha, Djalmâ Santos, 
Pepe, Cutinho, au fost convocări 
de Confederația sportivă braziliană 
pentru constituirea echipei națio
nale a Braziliei, care-și va apăra 
titlul de campioană mondială și va 
încerca să cîștige a treia oară 
consecutiv Cupa Jules Rimet. Lo

tul a intrat în cantonament la 25 mai, urmînd să 
susțină în prima decadă a lunii iunie trei me
ciuri de verificare cu Belgia, R. F. Germană și 
Argentina.

• în sala sporturilor Floreasca din Capitală au 
început marți , întrecerile Concursului internațional 
(le scrimă la care participă sportivi fruntași din 
R. P. Bulgaria, R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. și R. P. Română. Prima zi a pro
gramat proba feminină de floretă. Victoria a revenii 
polonezei Elisabeta Zimmerman care a totalizat in 
turneul final 6 victorii. Pe locurile următoare s-a-i 
clasat: Josefina Sakovitz (R. P. Ungară) 5 victorii: 
Galina Gorohova (U.R.S.S.) 5 victorii: Olga Orban 
Szabo (R. P. Română) 4 victorii; Maria Vicol (R. P. 
Română) 4 victorii și Vanda Fukala (R. P. Polona) 
3 victorii.

Astăzi este programată proba feminină de floretă 
pe echipe.

• Marii după-amiază in ziua u l-a a campionate
lor europene de box de la Berlin IR.D.G.) fostul 
campion al tării noastre losii Mihalik (lat. ușoara) 
a obținut o meritată victorie la puncte in iala ce
hoslovacului Brazdil. Mihalik a avut mereu iniția
tiva și a excelat in directe la fisură. in ultima 
parte a partidei reprezentantul notau a marcat nu
meroase lovituri la plex, primind decizia in unani- 
mitate. V. Antoniu /semiușoarăi a ciștigat prin ne- 
prezentarea luxemburghezului Kac,.

Surpriza reuniunii a iosi iunuzaiă de austriacul 
Koenig care l-a Întrecut Ia puncte pe scoțianul Mc. 
Taggart fost campion olimpic fi «Uțopțan. In turul 
următor al categotlrll Koen.rf va primi replica lui 
I. Mihalik. La cat. mijlodie-micâ bulgarul Doicev a 
dispus la puncte de polonezul Grzesiak.

In reuniunea de aseară, campionul tării noastre 
la cat. muscă, C. Ciucă, a objinut o meritată vic
torie la puncte in lata italianului Speratti și s-a 

calificat in semifinale, unde se va intilni cu polo
nezul Skrzpczak. La cat. semiușoară V. Anto
niu a dispus la puncte de turcul Sevimli, care-l eli
minase acum două zile pe Cotoi /Franța). Astăzi, 
In reuniunile din ,,sferturi' Giju II va intilni pe 
Poser (R.D.G.), Stanev pe Bending /R.P.P.), Antoniu 
pe Tauber (R.D.G.) și Mihalik pe Koenig

• Jocurile mondiale 
studențești de vară /Uni
versiada), programate 
intre 20 și 30 august la 
Budapesta, se anunță ca 
evenimentul sportiv 
principal al anului. Cu 
clteva săptămini Înainte 
de Închiderea Înscrieri
lor au confirmat pârtiei*,  
parea 3 000 de sportivi 
din 30 de țări. La nici o 
ediție a Jocurilor uni
versitare nu s-a Înregi
strat o asemenea aflu
ență de concurenti. Dar, 
totodată, este vorba și 
de o participare calita
tivă superioară, deoare-

ce la Budapesta se vot 
Intilni numeroși campi
oni care au cucerit me
dalii la Olimpiada de la 
T okio.

Recent, comitetul e- 
xecutiv al F.I.S.U. IFe
derația Internațională a 
Sportului Universitar) a 
aprobat programul de
taliat al Universiadei. 
Deschiderea iestivă va 
avea loc la 20 august 
pe „Nfp Stadion', unde 
se va disputa și un meci 
international de fotbal 
intre reprezentativa 
R. P. Ungare și formația 
italiană Juventus To
rino.

1

Adunarea publică din Capitală
în cadrul Săptămînii inter

naționale de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez — 
ce se desfășoară în întreaga 
lume, la recomandarea Prezi
diului Consiliului Mondial al 
Păcii — marți după-amiază a 
avut loc în Capitală o adunare 
publică organizată de Comite
tul Național pentru apărarea 
păcii și Consiliul național al 
femeilor din R. P. Română. 
Au participat muncitori, ingi
neri și tehnicieni din între
prinderile Capitalei, oameni 
de știință, artă și cultură.

La adunare au luat cuvîn
tul acad. Geo Bogza, vicepre
ședinte al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii, 
Ecaterina Stancu, membră a 
Comitetului executiv al Con
siliului național al femeilor, 
membră a Comitetului inter
național de solidaritate cu po
porul și femeile din Vietna
mul de sud, și C. Paraschives- 
cu-Bălăceanu, vicepreședinte 
al Asociației juriștilor 
R. P. Română.

Vorbitorii au relevat că 
țiunile care se desfășoară 
cadrul Săptămînii internațio
nale de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez constitu
ie un nou prilej pentru po
poarele lumii de a-și demons
tra sprijinul și solidaritatea 
față de poporul vietnamez.

Poporul român, au subli
niat cei care au luat cuvîntul, 
a condamnat și condamnă cu 
fermitate 
împotriva 
constituie 
să pentru 
de sud-est, provoacă o legiti
mă îngrijorare pe toate meri
dianele globului. Vorbitorii au 
exprimat deplina solidaritate 
a poporului nostru, alături de

țările socialiste și de toate 
forțele iubitoare de pace, cu 
lupta dreaptă a poporului 
vietnamez și au cerut cu hotă- 
rîre să se pună capăt acțiuni
lor agresive intervenționiste.

A luat apoi cuvîntul Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam în R. P. Română. El a 
declarat că poziția R. D. Viet
nam privind rezolvarea pro
blemei Vietnamului se bazea
ză pe recunoașterea drepturi
lor 
ale 
ce, 
te,

din

ac- 
în

agresiunea S.U.A. 
Vietnamului, care 

o primejdie serioa- 
cauza păcii în Asia

naționale fundamentale 
poporului vietnamez : pa- 
independență, suveranita- 
unitate și integritate teri

torială. în concordanță cu spi
ritul acordurilor de la Gene
va, guvernul S.U.A. trebuie 
să retragă toate trupele, per
sonalul militar și armele, să 
desființeze bazele sale din 
Vietnamul de sud, să anuleze 
alianțele sale cu acesta, să 
pună capăt politicii sale de in
tervenție și agresiune împo
triva Vietnamului de sud; 
guvernul S.U.A. trebuie să în
ceteze actele sale de război 
împotriva R. D. Vietnam și 
toate încălcările teritoriului 
și suveranității ei. Problemele 
Vietnamului de sud trebuie să 
fie rezolvate de sud-vietna- 
mezii înșiși, în concordanță 
cu programul Frontului națio
nal de eliberare din Vietna
mul de sud, fără amestec stră
in. Reunificarea pașnică a 
Vietnamului — .a spus vorbi
torul — trebuie să fie regle
mentată de poporul vietnamez 
din cele două zone fără ames
tec străin.

în încheiere, participanții 
au vizionat filme documenta
re realizate de studiourile ci
nematografice din R. D. Viet
nam.

Orice intîrziere

dijmuiește recolta!
Urmare din pag. 1)

(Agerpres)

• Campionatul european de tir. la proba de 
skeet (talere aruncate din tura) a inceput la Lisa
bona, reunind 70 de sportivi din 14 firi. După otima 
manșă, conduce trăgătorul sovietic Duraev ce 74 
de puncte, urmat de Retewisk (R F.GJ 7 
I.ennerdd (Suedia) 72 de puncte. Concurei 

pe locul 6bogdan Marinescu se află 
puncte.

Clasament pe echipe 
puncte; 2. U.R. 
278 de puncte.

lor se Închide orice canal prin 
care apa s-ar putea evapora.

De vreo două zile a inceput 
rărituL Lucrarea se efectuează 
manual ru că in sol s-a 

o cantitate mare 
atea plantelor va 

mare : 90 000 
cla de
■soare-

Dar alături de aceste unități, 
unde munca la lucrările de în
treținere este bine organizată 
iar prașila se face la timp, sînt 
și cooperative agricole care au 
rămas mult în urmă. Astfel, la 
cooperativa agricolă de produc
ție din comuna Fălcoi, pină a- 
cum prașila I la floarea-soare- 
lui a fost executată doar pe 90 
de hectare din cele 180. Pe 450 
de hectare cultivate cu po
rumb. și îndeosebi pe solele a 

vară, buruienile înă- 
formată

F Germ*

de aoâ

LALEAUA NEAGRĂ — film pen
tru ecran panoramic — rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). ASTA-I TOT CE S-A 
ÎNTÎMPLAT — ZILELE SIGHIȘOA- 
REI — rulează la Republica (orele 
8, 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21), Feroviar (orele 
8,45; 11,15; ,13,45; 16,15; 18,45;
21.15) , Completare 1 MAI 1965,
Excelsior (orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20), Completare 1 Mai 1965, 
Modern (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21), Completare 1 MAI 
1965. SPRE CULMI — rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Festival (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Grivița (orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20,30), DRUMUL 
SPRE ÎNALTA SOCIETATE — ru
lează la Carpați (orele 9; 11; 13). 
NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA — 
rulează la Capitol (orele 8,45; 
11,15; 13,30-, 16; 18,30; 21). SPĂR
GĂTORUL — cinemascop — ru
lează la Victoria (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). NOPȚILE 
CÂBIRIEI — rulează Ia Central 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). CRONICA UNEI CRIME — 
cinemascop — rulează la Lumina 
(orele 10; 12; 14; 16-, 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 10; 12; 16; 18,15;
20.30) , Completare SPORT nr. 
2/1965. DOUĂ ETAJE DE FERI
CIRE — SPORT nr. 2/1965, rulează 
la Union (orele 16; 18,15; 20,30). 
ANIMALELE — GURA LUMII — 
rulează Ia Doina (orele 11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). PRO
GRAM PENTRU COPII (dimineața
— ora 10), CRONICA UNUI BU
FON — RAPSODIE UNGARĂ — 
rulează la Giulești (orele 16; 18,15;
20.30) . PARISUL VESEL — CĂLĂ
TORIE IMAGINARĂ — rulează la 
Cultural (orele 15; 17; 19; 21). 
REGINA C1NTECELOR — rulează 
la Dacia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21). IANOȘIK — ci
nemascop — (ambele serii) rulează 
la Buzești (orele 15,30). PĂDUREA 
SP1NZURAȚILOR — cinemascop
— (ambele serii) — PIONIERIA 
nr. 2/1965 — rulează la Cringasi 
(orele 16; 19,30). JOE LIMONADA
— cinemascop — PIONIERIA 
nr. 2/1965 — rulează la Cosmos 
(orele 15,45; 18; 20,15). CASA RI- 
CORDI — rulează la Bucegi (orele 
10-, 12,30; 15; 17,45; 20,30), Melo
dia (orele 10; 12,30; 15, 17,45;
20.30) . SOȚII IN ORAȘ — CALA- 
TIS — rulează la Unirea (orele 16;
18.15) . FERNAND COW-BOY — 
COMORI DE ARTĂ ROMÎNEAS- 
CĂ — rulează la Tomis (orele
9.15) 11,30, 13,45» 16, 18,15» 20,30), 
Aurora (orele 9,30; 11,45, 14, 
16,15, 18,30, 20,45), Flamura (orele 
10; 12,15, 16, 18,45, 20,30), Com
pletare 1 MAI 1965. FATA IN

f DOLIU —• rulează la Flacăra (orele 
*14,30; 16,30, 18,30 , 20,30), Cotroceni 
• (orele 15, 17, 19, 21). CU BICICLE- 
>TA SPRE LUNĂ — rulează Ia Vi- 
tan (orele 16, 18; 20). MERII SĂL
BATICI — IORIS IVENS — ra

clează Ia Înfrățirea între popoare 
‘(orele 10,30; 16; 18, 20), Moșilor 
(orele 15, 17, 19), Completare — 
RAPSODIE UNGARĂ. NEAMUL 
ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop 
i— (ambele serii) 1— SOPÎRLA — 
rulează la Miorița (orele 10; 13,
16,30; 20), Arta (orele 11, 16, 19,30). 
NU TE ATINGE DE FERICIRE — 
SECRETUL DIAMANTULUI — ru
lează la Munca (orele 16, 18,15;
20.30) , Progresul (orele 15,30; 18;
20.15) , Completare — SĂ PĂS
TRĂM CURATE APELE TĂRII, 
DOI BĂIEȚI ' CA PIINEA CALDĂ
— ALBINELE ȘI OAMENII — ru
lează la ■ Ferentari (orele 15: 17; 
19; 21). GAUDEAMUS IGITUR — 
PRAGA FĂRĂ OCHELARI — ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 18, 
20,30), Drumul Sării (orele 16-, 
18,15; 20,30), Completare — SPORT 
nr. 2 1965. CARTOUCHE — cine- 
jnâscoțt

crări de întreținere. Pe supra
fețele neîntreținute din vreme, 
buruienile cresc și consumă și 
hrana plantelor, iar dăunătorii 
— pe alocuri — atacă nestin
gheriți culturile. La aceasta se 
mai adaugă și crusta care gî- 
tuie și Împiedică dezvoltarea 
viguroasă a plantelor.

Datoria conducerilor unități
lor agricole și a mecanizatori
lor din S.M.T. este să gră
bească execuția acestei lucrări 
la ordinea zilei, iar organiza
țiile U.T.M. să mobilizeze tine
rii, pentru a fi in primele rin- 
duri ia executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, la timp 
și de calitate.. daca se țliPr- 

aea din sob nu-i grav, pen
tru ci o să mai plouă, iar umi
ditatea se reface'. Dar buruie
nile. odată cu 
multe substanțe 
hrana plantelor, secătuind te
renul. Situația 
toare si in cooperativele din 
comunele Puțuri. Radomir, Da- 
net. Redea. Potrivit situației 
operative de la consiliul agri
col raional, pînă acum, pe 
3 900 hectare din cele 4 000 cul
tivate cu sfeclă de zahăr, pra
știa I a fost efectuată. La floa- 
rea-soarelui insă, prima prasilă 
pe cele 2 500 de hectare, este 
intirziată. iar la porumb, din 
cele 30272 hectare cultivate, 
doar pe 6 500 s-au executat lu-

este asemănă-

(Austria/.

apa, consumă 
nutritive din

— yulează la Colentina

s:e-c.ă ae

Televiziune
JOI T7 MAI

La antrenament, echipa de handbal a Uzinei „Semănătoarea' din București

Studiu la un osciloscop catodic in laboratorul de electronică 
industrială al Institutului politehnic din Cluj

Ktoarele si au 
tate de 
ele. T3-

HEuna 
le 108
:xa.a

• Selecționau 
lei a Japoniei 
neul în Peni, 
fata a 10 000 
prezenta tiva 
nipone au 
15—7. 15—6 
două seturi), 
poneză intrecuse cu 15—4. 1. 
formația Municipal r—-

de specie: 1 nată 1 a toate culturile.tării. Volettelzsteâe
obtinut victona ca ]I A CU im. 1b aceste uoităti

■s-au fucal aasai | executi riritul si a inci
Anterior. aciuai ora$ila a Il-a. Acolo unde

li-

19.00 Jurnalul
19.20 Din generație in genera
ție. 20,00 Intilnire cu violonis
tul Ion Voicu. artist al po
porului. 20.35 Teatrul de-a 
lungul veacurilor (XVTD. 22-10 
Poșta televiziunii. în încheie
re: Buletin de știri- Buletin 
meteorologic.

(orele- 15; 17; 19; 21).

Ministerul Forțelor Armate ale R.P.R

Statistici „in mare“, realizări debile „in amănunt“ ANUNȚA

Oricît de puțin ai zăbovi în 
zilele acestea la Bacău (ca și 
în alte orașe ale regiunii) este 
exclus să nu sesizezi problema 
care frămîntă viața sportivă 
a orașului: reintrarea forma
ției „Dinamo" în categoria A.

Dacă nu întrebi, vei fi în
trebat :

—- Ce crezi, avem șanse ?...
Și urmează, bineînțeles, des

fășurarea calculului hîrtiei, 
cu infinite demonstrații, argu
mente și comentarii.

In „chestiunea zilei", bă- 
căoanii nu sînt scumpi la vor
bă sau la timp ; discută unde 
vrei : pe stradă, la cinemato
graf, în cofetărie.

— Băieții au cu flecare eta
pă meciuri șl mai grele ; ar 
trebui să doarmă undeva în- 
tr-un loc mai retras, departe de 
zgomotul orașului, să le tih
nească mîncarea șl celelalte...

Discuția avea loc la clubul 
sportiv orășenesc (imposibil 
ca, tocmai aici, problema să 
nu preocupe).

Că forurile sportive ale ora
șului „ău la inimă" fotbalul, 
nu-i nici o supărare. întreba
rea e, de ce numai fotbalul?

Pentru că, ar mai fi și al-

tele. De pildă, ce fac atleții 
băcăoani ? Sau cum se desfă
șoară etapa I a Spartachiadei 
de vară ?

în privința spartachiadei, 
am aflat că există un plan al 
comisiei de organizare (inex
plicabil — de ce ? — necunos
cut de comitetul orășenesc 
U.T.M.).

Planul, după cum ne infor
ma tovarășul Molescu Mircea, 
secretar la Clubul sportiv oră
șenesc Bacău, prevede să se 
realizeze 10 000 de participanți 
la etapa I, cifră împărțită 
„frățește" între toate asocia
țiile după... mărime (în 
port cu numărul 
U.C.F.S.).

Există chiar și 
statistică „la zi“ 
după competiție, din 7 000 în
scriși la spartachiadă doar 
vreo 4 000 au participat la pri
mele întreceri).

Și spre convingere am fost 
invitați să cunoaștem expe
riența cîtorva asociații frunta
șe („Steaua roșie", „Voința", 
„Partizanul"). în antrenarea ti
nerilor la etapa I a spartachia
dei.

Asociația sportivă a Fabri
cii de hîrtie „Steaua roșie" cu-

ra-
membrilor

o situație 
(la o lună

2 000 membri 
au la dispozi-

prinde aproape 
ai U.C.F.S. care 
ție pentru practicarea sportu
lui preferat o bază sportivă 
cu terenuri de fotbal, handbal, 
volei, baschet, tenis, o sală de 
sport (pentru jocuri și gim
nastică) și un poligon de tir. 
Există și antrenori, și instruc
tori și, bineînțeles, echipa
ment sportiv.

„Experiența" ni se înfăți-

echipe), la handbal (4 echipe), 
la volei (4 echipe de băieți, 
dar o să avem și fete), la tir 
(peste 100 de participanți) și, 
în perspectivă, sînt programa
te întreceri la atletism... De ce 
tocmai întrecerile la atletism 
care, prin natura lor, sînt cele 
mai larg accesibile maselor 
largi ale tineretului sînt abia... 
în perspectivă ?

— Mai avem timp pînă la

Spartachiada de vară

șează de la început, și aici, 
sub forma unei statistici, pre
zentată de tovarășul Liviu 
Dobrăuțeanu, secretarul aso
ciației sportive :

— La deschiderea festivă a 
spartachiadei, desfășurată în 
ziua de 20 aprilie, au partici
pat mulți tineri din fabrică, 
care apoi au asistat la meciuri 
de handbal, fotbal și întreceri 
de tir. în zilele următoare 
s-au organizat întreceri ofi
ciale din etapa I; la fotbal (6

Să
co-

sfîrșitul etapei I, încercau 
ne convingă tovarășii din 
mitetul U.T.M. și din consiliul 
asociației sportive.

E drept, mai e și timp. Dar 
asta nu înseamnă nici pe de
parte că spartachiada s-a 
bucurat în această fabrică de 
atenția cuvenită. Cei chemați 
să contribuie direct la înde
plinirea rolului acestei compe
tiții, inițiată în scopul de a 
antrena masa largă a tinere
tului la practicarea continuă 
a sportului, de a promova dis-

cipline mai puțin 
nu și-au înțeles 
n-au căutat 
măsuri eficace 
rea activității 
masă. Un exemplu e edifi
cator : de ani de zile ,,se în
cearcă" crearea unei secții de 
atletism dar fără succes. Să nu 
fie tineri în fabrică iubitori ai 
atletismului ? în fiecare an. 
aproape 1000 tineri participă 
la crosul 1 Mai (și în acest an, 
la întrecere au luat startul 
peste 800 tineri). Ei se vor 
mai întrece, probabil, la anul, 
de vreme ce atletismul se află 
în... perspectivă, chiar și a- 
cum, In zilele etapei I a spar
tachiadei.

Se cere, aici, o muncă te
meinică, pentru a le asigura 
tinerilor continuitate în prac
ticarea 
preferate 
prezență 
curs!

O asemenea... „preocupare 
pentru spartachiada" poate fi 
îatîlnită In multe asociații 
sportive din Bacău.

cunoscute, 
sarcinile, 

și n-au găsit 
în stimula- 
sportive de

disciplinei sportive 
— și nu o simplă 
la un singur con-

ca
(Și 

a

încă un exemplu : asociația 
„Voința” dispune de un nu
măr apreciabil de secții pe ra
mură in care evoluează spor
tivi cunoscuți prin perfor
manțe promițătoare. Cit pri
vește sportul de masă numai 
la ediția de iarnă a sparta
chiadei au participat peste 600 
de concurenți. Despre acest 
fapt se vorbește și acum, 
despre un mare succes 
poate că intr-adevăr, aici
existat o experiență intere
santă). Dar de ce ediția de 
vară a competiției se află abia 
în faza de... organizare?

★

Aceasta fiind „preocuparea" 
actuală a forurilor sportive 
băcăoane, există vreo garanție 
că, pînă la sfîrșitul etapei I a 
spartachiadei, vor luat parte 
la întreceri peste 10 000 de 
participanți?! Ne îndoim...

Am fi bucuroși dacă (cel 
puțin de acum încolo) comi
tetul orășenesc U.T.M. și Clu
bul sportiv al orașului Bacău 
și-ar pune în gînd să ne con
trazică prin fapte, nu cu... 
statistici 1

VASILE RANGA

CONCURS DE ADMITERE ÎN ȘCOLILE DE MAIȘTRI ȘI 
SUBOFIȚERI

In școlile de maiștri și subofițeri ale Ministerului Forțelor Armate 
se precetesc tineri pentru a deveni maiștri militari și subofițeri activi 
u forțelor armate.

La concursul de admitere in școlile militare de maiștri și subofițeri 
pot candida :

1. — PENTRU ȘCOLILE MILITARE DE MAIȘTRI:
Ttneri in virstă de minimum 18 și maximum 26 ani :

absolvenți ai școlii de 7—8 ani și ai unei școli profesionale, cu 
calificare intr-o mesene apropiată specialităților militare și cu sta
giu de minimum un an in producție (pentru tinerii cu serviciul mili
tar satisfăcut nu este obligatoriu stagiul in producție).

— absolvenți ai Școlii medii, cu sau fără examen de maturitate, 
calificați in meserii prin diierite cursuri și cu stagiu de minimum un 
an în producție.

2. — PENTRU ȘCOLILE MILITARE DE SUBOFIȚERI:
— Tineri în virstă de maximum 25 ani, absolvenți ai școlii de 

7—8 ara, cu serviciul militar satisfăcut fn specialitățile militare pen
tru care solicită înscrierea la concurs.

— tineri lncorporabili în vîrstă de minimum 18 ani, absolvenți ai 
școlii de 7—8 ani și ai unei școli profesionale, calificați în meserii 
apropiate specialităților militate.

Cei care doresc să se înscrie la concurs se vor adresa pină la 20 
iunie 1965 comisariatelor militate raionale, Unde vor primi informații 
privind : specialitățile militare pregătite în școlile militare de maiștri 
și subofițeri, calificarea în meserie corespunzătoare fiecărei specia
lități, actele necesare pentru înscriere și detalii asupra probelor de 
concurs și asupra desfășurării concursului.

Concursul de admitere va avea loc la sfîrșitul lunii august 1965 'a 
școlile militare respective.

Transportul (dus și întors), cazarea, hrana și asistența medicală a 
candidaților pe timpul concursului se asigură de către M.F.A.

Elevilor admiși în școlile militare de'maiștri și subofițeri, li se 
asigură gratuit întreținerea, echipamentul, manualele și rechizitele 
școlare pe tot timpul școlarizării, precum șl transportul la plecarea 
șl înapoierea din concedii.



•;
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• * *•

• Cooperativele agricole din Sinmiha- 
iul Român și Otelec au obtinut, in 1964, 
cele mai mari producții de lapte din ra
ion : 2800 de litri de lapte, pe cap de 
vacă furajată.

„Am avut aceleași condiții ca și ce
lelalte unități din raion, ne-a spus PA
NEL GIURGIUC, președintele cooperati
vei agricole din comuna Otelec. Un lu
cru am făcut în plus: toți îngrijitorii 
au fost retribuiți suplimentar, procen
tual cu producția de lapte obținută 
peste plan. Modul de aplicare a 
retribuției suplimentare a fost am
plu dezbătut cu îngrijitorii, Încă 
la Începutul anului 1964. El a con
stituit un puternic stimulent in muncă. 
Rezultatul? A crescut producția, a cîști- 
gat și cooperativa pentru că a avut posi
bilitatea să livreze statului o cantitate 
mai mare de lapte, au cîștigat și îngriji- 
toriL Acum, am luat noi măsuri care să 
asigure creșterea în continuare a pro
ducției de lapte. Pe întreaga suprafață 
a pajiștii, am organizat pășunatul ratio
nal, iar rațiile vacilor pentru lapte vor 
fi suplimentate cu masă verde din con- 
veierul organizat pe 200 de hectare. 
Anul acesta, metoda a fost genera
lizată în toate unitățile din raion, stimul- 
lindu-se și pe această cald creșterea 
producției de lapte. La $ag, de exemplu, 
s-a realizat cu aproape 400 de litri de 
lapte mai mult de la fiecare vacă fată de 
perioada corespunzătoare a anului trecut.

• în unitățile din Trustul Gostat Plo
iești, s-au adaptat și creat citeva tipuri 
de mașini simple cu ajutorul cărora co
cenii, ciocălăii de porumb și paiele Sini 
tocate mărunt înainte de a fi date în hrana 
vitelor. In felul acesta, toate grosierele 
sint valorificate integral, în amestecuri 
cu alte nutrețuri. Această experiență 
bună a fost preluată si in unele coope
rative din regiunile Brașov, Ploiești. E 
bine ca ea să fie extinsă.

• în cooperativele agricole din Jimbo- 
lia, Peciul Nou, Sînmihaiul Român și Re- 
caș, sporul în greutate la porcii puși la 
îngrășat a ajuns la 90 de kg intr-un timp 
mai scurt (8 luni, față de 10-12 luni în 
celelalte unități). La baza acestor re
zultate au stat stabilirea unor rații echi
librate în amestecuri variate pe toata 
perioada de îngrășare, administrarea lor 
la ore fixe; purceii ău fost înțăteați la 
14—16 zile, in loc de 10 zile cum se 
proceda înainte. De asemenea, retribu
ția îngrijitorilor s-a făcut nu numai după 
numărul purceilor întăreați, ci și după 
greutatea lor. Experiența lor a fost ex
tinsă în tot raionul. Unități ca: Parța, 
Șimand și Hodon, care în anul trecut 
erau nevoite să cumpere purcei pentru 
realizarea producției de carne planifica
tă, au ajuns acum să vîndă purcei.

• în regiunea Brașov, se extinde acum 
experiența unitățiilor agricole din raio
nul Agnita în organizarea pășunatului ra
țional pe toată pajiștea. Astfel, s-au și 
organizat 435 de tabere de vară pentru 
vacile cu lapte și tineretul bovin.

• în urma schimburilor de experiență 
de la Peciul Nou și Recaș, in 32 de uni
tăți agricole din raionul Timișoara s-a in
trodus metoda uscării artificiale a finu
lui cu ajutorul tunelelor de ventilație. 
Se obține astfel un fin bun, care își păs
trează toate calitățiile nutritive. Asupra 
acestui procedeu e bine să reflecteze și 
unitățile agricole din regiunea Ploiești.

*

■
I umeroase sint unitățile agricole care au o expe- 
I riență valoroasă în îngrijirea și întreținerea ani- 
j malelor, unități care au reușit să organizeze 
; bine procesul de muncă în acest sector, Iar ca 
I urmare, livrează an de an populației, industriei 
prelucrătoare cantități mari de lapte și came. 
G.A.S. Variaș, din regiunea Banat, de pildă, a 

încheiat anul 1964 cu o producție medie de lapte pe cap de 
vacă furajată de 5 002 litri. La G.A.S. Movileni, un kg de 
spor în greutate vie s-a realizat cu un consum redus de 

unități nutritive ; la mai multe cooperative agricole din ra
ionul Sînnicolau Mare, printre care Tomnatee, Șandra și 
altele, cantitatea de lapte obținută la fiecare vacă a depă
șit în 1964, 3 000 de litri.

Recenta Hotărîre a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român și a Consiliului de Miniștri, privind une
le măsuri de îmbunătățire a regimului de valorificare a 
produselor vegetale și animale, care prevede, printre altele, 
crearea condițiilor de rentabilitate necesare creșterii pro
ducției de lapte în vederea satisfacerii necesităților mereu 
sporite ale populației, constituie pentru cooperativele agri
cole un nou stimulent in valorificarea mai deplină a rrrer- 
velor. Una din măsurile cele mai importante care poate asi
gura creșterea producției de lapte este organizarea temeinică 
a muncii de răspindire și generalizare a experienței bune. 
Modul în care se realizează acest lucra în unele unități agri
cole socialiste din regiunile Banat, Brașov, Ploiești îl prezen
tăm în pagina de față.

Raidul nostru in sectoarele zootehnice ale unor unități 
agricole socialiste din regiunile Banat Brașov și Ploiești

O Punct de reper, fruntașii O Se
Cooperativele agricole de producție din 

raionul Sînnicolau Mare incheiau anul 
1964 cu un bilanț rodnic in sectorul zoo
tehnic. Pe raion, ca să luăm doar un sin
gur exemplu, producția medie de lapte 
pe cap de vacă furajată a depășit anul 
trecut 2 100 litri. Cei 2 100 litri lapte sint 
însă media unei producții foarte etero
gene, a cărei limită superioară depășește 
3 000 de litri, iar cea inferioară este sub 
1 500 litri. Condițiile pedoclimatice și e- 
conomice nu diferă in acest raion prea 
mult de la o unitate ia alta. Cum se ex
plică atunci diferentele 7

„în condițiile in care unități fruntașe 
— cum ar fi cele de Ia Tomnatee, Nerău. 
Șandra și altele — au obținut in 1964 
peste 3 000 litri de lapte, realizările ob
ținute constituind doar o etapă pe calea 
sporirii în continuare a producției, tre
buie îmbunătățite rezultatele la unită
țile rămase în urmăjXces’.a constitui? 
obiectivul principal urmărit de secția 
noastră în 1965 — ne precizează ingine
ra/ IULIUS ILCA, vicepreședinte ai Con
siliului agricol raional. Metoda princi
pală : generalizarea experienței bune a- 
cumulate in unitățile Tomnatee. Nerău. 
Șandra. Ce dorim să punem in special la 
punct? O atentă corelare a bazei fura
jere cu efectivele, apoi crearea nucle
elor de selecție prin creșterea separată 
a produșilor de la animale cu producții 
mari, lărgirea procesului de mecani
zare în zootehnie, calificarea și perma
nentizarea îngrijitorilor*.

„Au trecut aproape 5 luni din acest 
an. Ne puteți vorbi de unele rezultate 
obținute ?*

„Da, sint unele rezultate bune. Mai 
întîi, o să amintesc prin ce metode am 
inițiat răspindirea experienței pozitive. 
Ședințele secției noastre au constituit un

Creșterea producției de carne și lapte 
a stat și în atenția unităților Trustului 
Gostat Ploiești în 1964, s-a obținut, in 
medie, pe cap de vacă furajată, la un e- 
fectiv de 7 294 de capete (cu 1 550 mai 
multe ca in 1963), cite 3 021 litri de lapte.

„Nu se putea realiza mai mult ?"
Am adresat această întrebare tovarășu

lui EUGEN RUSU. de la secția de creș
tere a animalelor din Trustul Gostat-Plo- 
iești, care ne-a răspuns:

„Evident, se putea realiza mai mult 
Au fost gospodării care au obtinut re
zultate superioare. Poșta Cilnău — 3 930 
litri, Drăgănești — 3 450 litri, Răzvad — 
3 372 litri. La ingrășarea bovinelor, gos
podăriile de stat Răzvad, Pogoanele. Mo
vila Vulpii și altele au realizat însemnate 
sporuri in greutate, livrind statului can
tități mai mari de carne. Valorificarea 
superioară a furajelor, extinderea meca
nizării, cercetarea și răspindirea experi
enței înaintate — au stat la baza aces
tor succese.

Din păcate, însă, experiența unităților 
fruntașe a fost puțin popularizată, me
todele științifice de îngrijire n-au fost 
larg extinse. Noi am dat sarcina de plan, 
ne-am preocupat de asigurarea bazei ma
teriale, dar am urmărit în mai mică mă
sură modul în care este organizată mun
ca la fiecare unitate. O metodă bună a- 
părută la o unitate, n-a fost imediat ge
neralizată în tot Gostatul.

O neglijență care costă. Din cele 18 
gospodării profilate pe ferme de vaci, cu 
cite 300—1000 de capete fiecare, doar 
10 au obținut în 1964 producții medii de 
peste 3 000 litri de lapte, sub 1,50 lei 
litrul. La Rîmnicu Sărat, Săhăteni, Stilpu 
și în alte unități producția de lapte a 
fost sub cea planificată, iar prețul de cost 
pe litru a fost mai mare.

prim pas pe acest drum. Soeoa-șca dtn 
unitățile amintite au ținut in cadrul lor 
referate cuprinzătoare in care au fost des
crise in amănunt metodele folosite ia 
prepararea nutrețurilor. pentru a asteurs 
pe tot timpul anului un echilibru reiat--, 
stabil intre unitățile nutritive și aibtmma 
digestibilă. s-au arătat metodele foios>- 
pentrj crearea uniri iot varoro*  
de am male prin selecție din pră- 
silă proprie etc. Dar nsma> schim
burile de experiență cu speoajșrii ar fi 
fost insuficiente. Trebuia cuprinsă întrea
ga masă de ingriiitori. Or. acest lacra 
in nici un caz nu se poate face la nivetnl 
întregului raion. De aceea, o Urg4 ex
tindere au luat la noi vizitele reciproce 
ale îngrijitorilor din două uzntăti apro
piate. Ele au avut ioc in această perioa
dă aproape săptăminal si. ceea ce este 
important niciodată n-au avut ca obiec
tiv cuprinderea întregului tropiex de 
probleme pe care-i pre lapone organi
zarea muncii la fermele de taurine. S-au 
l.mitat strict la unul sau două aspecte 
ale acestei activități. Să ne oprim, de 
pildă, la cooperativele agricole din co
munele lecea Mare și Biied. Aceste uni
tăți i$i asigură, in generai, cantități man 
de furaje. Dacă analizezi balanța furajeră 
tn totalitatea ei. găsești o varietate de 
nutrețuri. între elementele componente 
aie rațiilor ce se administrau zilnic nu 
se asigura, insă, un echilibru. Se consu
mau unul, două sau chiar trei sorturi de 
furaje. Cind se terminau, se începeau 
altele, care aveau altă componentă, lată 
o cauză care făcea ca producția să nu 
fie la nivelul posibilităților. în primele 
luni ale acestui an. Îngrijitorii de ani
male. preluind metodele de muncă apli
cate la G.A.S. Variaș și Grabăț (care in 
1964 au obținut, in medie, peste 4 000 li

Mai concret, cauzele principale con
stau în : slaba preocupare pentru asigu
rarea furajelor suculente (gospodăriile de 
stat din raioanele Buzău, Mizil, și Rim- 
nicu Sărat și-au procurat doar 50 Ia sută 
din necesar), realizarea tonei de porumb- 
siloz la un preț ridicat, deficiente în or
ganizarea muncii in ferme, extinderea în 
mică măsură a mecanizării*.

„Totuși, în cadrul'trustului s-au ex
tins unele metode valoroase de muncă, 
intervine inginerul DAVID LUPȘEASCA. 
Dar aceasta nu s-a făcut organizat și n-au 
devenit un bun al tuturor. Să luăm, de 
exemplu, gospodăria de stat Răzvad, raio
nul Tîrgoviște. Se menține de mai multi 
ani pe loc fruntaș în ceea ce privește 
producția de lapte. Un rol hotăritor in 
situarea unității la loc de frunte l-au 
avut crescătorii de animale — majorita
tea tineri. Sint bine cunoscute nume 
ca cele ale lui Gheorghe Toader, Ioana 
Ioniță, Ion Iancu, Constantin Sighertău și 
alții, care se mențin an de an, lună de 
lună, fruntașt

Anul trecut, primii doi au obținut pri
mele locuri pe regiune în întrecere pen
tru producții mari de lapte.

Se pune întrebarea: ce acțiuni s-au 
întreprins pentru ca experiența bogată 
a acestor oameni, care lucrează In zoo
tehnie de cite 8—10 ani, să fie 
cunoscută ? Gheorghe Toader a vor
bit, la o plenară, despre munca lui, 
iar Ioana Ioniță a fost invitată la 
citeva unități să îndrume munca tine
rilor îngrijitori de vaci. Cam la atît se 
rezumă valorificarea acestui „bulgăre de 
aur*  — experiența fruntașilor. Există însă 
în cadrul trustului unități ca Stilpu, Buzău, 
Rîmnicu Sărat care au neajunsuri în per
manentizarea îngrijitorilor. Multi tineri 
nu cunosc bine tainele meseriei, nu stă- 
pinesc cunoștințele profesionale, normele 

tri lapte) aa întocmit rații decadaie ecte- 
..orate. Giociere!» s-au tocat mărunt șl 
s-au dat ia amestec cu melasă șă coocen 
uates s-a vmănt mai broe furajarea ia 
raoort cu producția fiecărei lot de vaci 
Rezaita-.ui ? S-au emamwit « cantitat 
.usesnaie de furaje, au crescut si pro- 
cjctiie. La Eded. castitatea de '.apte o 
cap de vacă fxrajatL pe pcrme> patru 
luci, este de 1 100 htri -. maz aure ca JOC 
de litri decit ia penoada coresțaizzză 
toare a acului trecut.

La Simpetru Mare. Cehi Grabă: și alte 
cooperative agricole, producția de iapte 
s-a dublat. Ca urmare, la fmeie prime
lor patru han pe acul ta curs, producție 
merfie pe raioa a fost cu 40 de litri ma 
sare decit cea realizată is aceeași pe
rioadă a anulari 1964 La numărul de 
vaci proorietate obștească, acest spor 
reprezintă 272 520 litri de lapte. Ceea ce 
nu-i locmai puiin*.

.Asemenea acțiuni de generalizare a 
experienței bune, judicios coordonate 
am intilzut și in raioanele Timisoara și 
Arad din regiunea Banat. Agnita. Si
ghișoara si Sibiu din regiunea Brașov. 
Ploiești și Buzău din regiunea Ploiești 
și altele.

în raionul Agnita, de pildă, in luna ia
nuarie 1965 producția de lapte pe cap de 
vacă furajată a fost mai mică decit cea 
planificată.

L-am întrebat pe tovarășul ANDREI 
\1CULESCU, prim-secretar al comitetului 
raional U.T.M.:

Care a fost cauza principală a nerea- 
Uzării producției planificate?*

..Creșterea producției depinde in 
foarte mare măsură de îngrijitor, de inte
resul și priceperea lui pentru această me
serie, in ultimă instanță — de aplicarea 
metodelor științifice de îngrijire și fu- 

de furajare și îngrijire. Cit de utilă ar fi 
fost o întîlnire a tinerilor zootehniști din 
raion cu acești maiștri ai producțiilor 
mari de lapte !

A ține experiența bună sub obroc în
seamnă ’a aduce prejudicii stimulări ini
țiativelor valoroase, înseamnă, în ultimă 
instanță, a face un deServiclu produc
ției. De aceea, este necesar ca experien
ța bună să fie bine cunoscută de toți 
îngrijitorii de animale și să se urmăreas 
că îndeaproape aplicarea ei în practică

Pornind de la acest exemplu, trebuie 
spus că în fiecare unitate din Trustul 
Gostat sint asemenea „vîrfuri*.  Dar ele 
nu sint cunoscute decit cu prilejul bilan
țurilor anuale, sau intimplător, la unele 
consfătuiri de producție. Se impune, deci, 
generalizarea metodelor fruntașilor, a ex
perienței unităților avansate, cu atit mai 
mult, cu cit în concluziile recentei ple
nare a Trustului Gostat Ploiești se sub
linia :

O atenție deosebită se impune să acor
dăm realizării planului de lapte de vacă, 
intrucit pe primul trimestru (al acestui 
an) din lipsa furajelor suculente, cit și 
a măsurilor de organizare a muncii la ni
velul brigăzilor, productia-marfă nu s-a 
realizat decit In procent de 93 la sută pe 
trust, unde avem o restantă de 4 900 hl 
lapte. In acest sector. In ședința de con
siliu a directorilor din 7 mai a.c.. ne-am 
propus să stabilim măsurile necesare de 
recuperare a nerealizătii Înregistrate in 
trimestrul I prin: organizarea unei fura
jări rationale cu masă verde a vacilor 
cu lapte și un control mai eficient asu
pra producției obținute. Aceste rezulta
te sint posibile, intrucit in luna aprilie 
am înregistrat producția planiiicată, ur- 
mind ca in lunile mai și iunie să recu
perăm răminerile in urmă-'. 

rajare a Trmalrirrr Or. ia not. in urele 
umUti iacrau in zootmme oameni fără 
ua o pregătire pesUru acest sector.

Noi am indrumat ocgaczzauiie U.TM 
să recomande mașinilor de conducere 
luen care vor. jsri-oaevăr. să ajereze cu 
spirit de răspundere ia acest sector, că
rora le fare mesena de îngrijitor de 
—-H- Recoraaadaxea s-a făcut cu sui
tă atectse s*  rrraw după o prealabilă 
analiză ir aduaăn.e gesseraie ILTJ4. Ac
ostai s-a pus îndeosebi pe pregătirea 
profrskmaiă Toți acești tineri an fost 
cuormsi la invătăminlxd agrozootehnic 
si s-a cnaănt cu exigentă modul cum 
se pregătesc.

tn condițiile raraonlui nostrix la 
incepotul anului, o problemă se pu
nea cu acuitate: foiosirea cit mai efi
cientă a furajelor. în colaborare cu con 
siliul agricol raional. am organizat un 
schimb de experiență la cooperativa agri
colă din Altina Locul n-a fost irtimpla- 
tor a'.es .An de an această unitate a ob
ținut producții suorite de lapte. Schita- 
t>ul de experiență și-a propus să clarifice 
varticipantiior această problemă : Cum

Nutrețurile pentru iarnă se asigură încă de pe acum

0 Și după 

vizite?!...
„Practica a dovedit că schimburile de 

experiență, vizitele, întîlnirile cu frun
tașii stimulează inițiativa, ne spunea 
ADRIAN MANOLESCU, vicepreședinte 
a! Consiliului agricol raional Ploiești. 
Cind sint bine organizate, judicios con
cepute și coordonate, ele au o influen
ță pozitivă în procesul de producție. Un 
schimb de experiență cu bune rezultate 
am organizat in perioada iernii, la 
Gheorghița. Tema: extinderea meto ■ 
dei de preparare a rațiilor cu gro
siere tocate, in amestec cu mela
să. Tinerii îngrijitori de animale 
de aici stăpinesc bine metoda. Au de
monstrat celor prezenți cum, și pe aceas
tă cale, producția de lapte a crescut a- 
nul trecut cu 200 de litri pe cap de vacă 
furajată și s-au economisit 40 de tone de 
concentrate. Întorși acasă, îngrijitorii din 
Drăgănești, Ciupelnița, Tirgșorul Nou și 
alte unități i-au „imitat*  pe fruntași. Le-a 
prins bine! Au economisit și ei impor
tante cantități de nutrețuri. Și nu în dau
na producțieL Pe primele patru luni ale 
anului, la unitățile amintite s-au înregis
trat plusuri de 50—150 litri de lapte de 
la fiecare vacă.

Dar se mai intîmplă și altfeL Unii se 
duc in vizită, află lucruri noi și— atît Au 
mai avut loc schimburi de experiență pe 
tema îngrijirii purceilor, a creșterii vi

trebute foîcstte mai eficient furajele în 
hrana animalelor. Fruntașii au făcut de- 
socstrații practice, la fiecare operație în 
parte. Le-au repetat și cei prezenti la 
unduire S-a discutat concret ce trebuie 
făcut peatru ca toate cele învățate aici 
să se puoă rit ma; recede si mai bine 
in practică. Rezultatele n-au IntirziaL 
întorși acasă. îngrijitorii de animale din 
canapele Stejărisul au luat măsuri de 
panere in practică a celor învățate ia 
Altina. Ptmind la punct și celelalte re
guli din complexul de îngrijire si Intre- 
; oere a animalelor. In luna februarie 
obțin o creștere a producției de lapte 
pe cap de vacă furajată de 50 de litri, 
pentru ca in aprilie sporul să ajungă la 
69 de litri. Nici cei din Altina n-au stat 
pe loc. Aceste rezultate arată că 
am început bine. Moi avem însă multe 
de făcut Important este că lucrurile au 
fost mișcate din loc iar îngrijitorii de 
animale și-au dat seama că. de la ace
leași animale si cu aceeași cantitate de nu
trețuri. se poate obține mai mult lapte*.

țeilor și altele. Dar în unele unități aces
tea n-au avut nici un ecou. De exemplu, 
la schimbul de experiență de la Gheor- 
ghița, organizațiile U.T.M. din comunele 
Ologeni și Bilciurești au trimis cîțiva 
tineri mulgători. Ei s-au întors de acolo 
ca dintr-o plimbare. Nimeni nu i-a între
bat nimic, dar nici ei n-au spus nimic. 
Treburile continuă să meargă prost. Pro
ducțiile de lapte au rămas în continuare 
mici. Anul trecut, cantitatea medie de 
lapte pe cap de vacă furajată a fost cu 
500 litri sub cea planificată.

Vizite, întîlniri, fără nici un rezultat 
în producție, s-au mai făcut și în alte 
părțL Vorba ceea : „Hai să ne-ntîlnim, ca 
să ne vedem la ochi". Unele s-au făcut 
fără a se urmări un scop precis. Iată un 
exemplu din raionul Sfîntu Gheorghe. La 
îndrumarea Comitetului raional U.T.M., 
organizațiile de bază au organizat schim
buri de experiență ale tinerilor îngriji
tori de animale. îndrumarea și sprijinul 
comitetului raional, însă, s-au rezumat 
numai la indicații generale, date din bi
rou. Acest mod formal de a concepe 
schimburile de experiență, pentru ca ele 
să fie mereu trecute... in rapoarte, nu 
folosește nimănui. Rostul acestor schim
buri este ca oamenii să învețe din ex
periența fruntașilor și să fie ajutați, 
apoi, să aplice în practică cele învățate.

recomandă
singure

Formarea unui lot valoros de vaci de lapte 
presupune o îngrijire științifică a tineretu
lui taurin. Este un factor căruia îngrijitorii 
de animale îi acordă o deosebită atenție

© Învață zootehnie ca să lucreze Ia... vie?!
Anul trecut, cooperativele agricole 

din raionul Tîrgoviște au trimis la cursuri 
de calificare de cite 10—15 zile, ia I.C.Z. 
Runcu, G.A.S. Răzvad și Pucioasa, 240 de 
îngrijitori de animale.

— Dintre aceștia peste 100 au fost 
tineri, ne spunea GHEORGHE FEOREA 
primul secretar al comitetului raional 
U.T.M. In unele unități, întoarcerea ia 
locul de muncă a celor trimiși la cursuri 
a marcat și o îmbunătățire a procesului 
de producțis. De exemplu, organizațiile 
U.T.M. din cooperativele agricole Gomi- 
șani, Băleni-Sîrbi și Dobra s-au ocupat 
îndeaproape de tinerii trimiși la cursuri. 
Aceștia au fost puși să explice celorlalți 
tineri ce învățăminte au desprins de la 
fruntași, cum au lucrat ei alături de a- 
ceștia. Tinerii mai noi în meserie au fost 
dați pe lingă cei care au dobîndit cu
noștințe bogate la cursurile din G.A.S. 
Apoi, pe baza propunerilor făcute de a- 
ceștia, conducerile unităților au luat o 
serie de măsuri în ceea ce privește re
vizuirea și alcătuirea rațiilor, prepararea 
furajelor grosiere în amestecuri cu con
centrate, lotizarea animalelor. Asemenea 

măsuri au dus, de exemplu, la coopera
tiva agricolă din Comișani la depășirea 
producției de lapte, în 1964, cu 150 de 
litri pe cap de vacă furajată. Sporuri de 
producție s-au înregistrat și pe primele 
4 luni ale anului în curs.

Dar nu tot așa stau lucrurile la Nucet, 
Văcărești, Raciu șl in alte unități. Tinerii 
trimiși la cursurile de calificare n-au pus 
nimic în practică din cele învățate in 
G.A.S. Tot ce li s-a predat, n-a avut nici 
un efect.

— De ce ?
— Mai intii, pentru că la aceste uni

tăți nu s-au creat condiții pentru o în
grijire științifică a animalelor. Degeaba 
au îngrijitorii cunoștințe bogate, dacă 
n-au cum să Ie aplice. Există un com
plex de măsuri care duce la creșterea 
producției de lapte. Numai una singură 
nu le poate suplini pe celelalte. Mai rău 
este că în aceste unități o parte din în
grijitorii pregătiți la cursurile amintite, 
acum nici nu mai lucrează în sectorul 
zootehnic.

Așa stau lucrurile și în unități din re
giunile Banat și Brașov. De exemplu, in 
sectoarele zootehnice ale cooperativelor 

agricole din raionul Tîrgu Secuiesc, lu
crează în prezent peste 200 de tineri. 
Multi dintre ei sint noi în meserie. La 
propunerea organizațiilor U.T.M., 75 din
tre ei au fost trimiși, în serii, la cursuri 
de calificare în gospodăriile de stat a- 
propiate. O măsură bună. Dar rezultatele 
scontate nu s-au arătat decit în parte 
Cîțiva tineri îngrijitori de vitei de 
la Brateș au fost și ei trimiși la G.A.S. 
Tirgu Secuiesc. Erau bucuroși de cele în
vățate acolo. Dar practic n-au aplicat ni
mic în producție. Vitelele de prăsilă se 
furaj ează tot după vechile metode, pro
gramul zilnic și regulile igienice de în
grijire nu se respectă. Urmarea? Peste 
100 de vitei sint sub greutatea planifi
cată.

Se iau, deci, măsuri ca îngrijitorii de 
animale să fie trimiși la cursuri de ca
lificare, să învețe din experiența frunta
șilor. Dar aceste măsuri nu sint urmate 
de altele care să le întregească, să le 
îmbogățească și să asigure aplicarea lor. 
în multe locuri, după ce oamenii se în
torc de la cursuri, nimeni nu se mai inte
resează în primul rînd ce-au învătat a- 
colo, cam cum se gindesc să pună în 

aplicare din cele învățate, cum se re
flectă în procesul de producție cunoștin
țele însușite la asemenea cursuri. Comi
tetele raionale U.T.M. Sfîntu Gheorghe, 
Lugoj, Rupea, n-au uitat să menționeze 
în multe plenare că au îndrumat organi
zațiile U.T.M. să recomande tineri cres
cători de animale care să meargă -la ca
lificare în gospodăriile de stat ȚI se pre
zintă numeric : „Atiți au fost trimiși în 
cutare loc, atîti tineri au Învățat cite 
10—15 zile în unitatea cutare.. * etc. Dar 
totul se rezumă uneori numai la atlt. Nu 
există o muncă de îndrumare atentă, com
petentă, în continuare, a organizațiilor 
U.T.M. și mai cu seamă ale celor din sec
torul zootehnic. Din această cauză, tri
miterea la învățătură a unor tineri în
grijitori de animale nu se soldează cu 
rezultatele scontate. Ridicarea calificării 
tinerilor zootehniști (ca în oricare me
serie, de altfel) este un proces continuu 
care cere perseverentă, muncă, pasiune. 
A te rezuma la cele ce pot „prinde*  
tinerii trimiși în G.A.S. în 10—15 zile, 
înseamnă să minimalizezi sensul bogat al 
acestui imperativ, permanent i învățați I

■
 entru a contribui la spo

rirea producției în sec

torul zootehnic, organi- 
I zațiile U.TJH. au dato- 
' ria să militeze mai mult 

pentru generalizarea ex
perienței fruntașilor, folosind me
todele, căile care le stau la înde- 
mină: vizite, consfătuiri, întîlniri; 
dar, mai «Ies, să militeze pentru a- 
piicarea lor în practică.

în adunările generale U.T.M. (și, 
îndeosebi, în organizațiile din secto
rul zootehnic) să fie cu mai multă 
răspundere dezbătute problemele 
privind realizarea sarcinilor de pro
ducție, ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor.

Pagină realizată de :

NICOLAE BARBU

ION ȘERBU

ION TEOHARIDE
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SUCCESUL TEATRULUI
DE COMEDIE LA PARIS
Marți seara, Teatrul de Come

die din București a prezentat 
pentru a doua oară la Paris în 
cadrul stagiunii actuale a Teatru
lui Națiunilor. „Troylus și Cres- 
sida“ de Shakespeare.

• Agenția FRANCE PRESSE 
transmite că teatrul bucureștean 
a repurtat un triumf cu ocazia 
prezentării acestei piese. „O pu
nere în scenă originală, amețitoa
re, a ținut tot timpul încordată 
atenția spectatorilor".

• Ziarul „LE MONDE" de 
marți după-amiază relevă că 
„Verva foarte latină a comedieni
lor din București rămine pentru 
moment cea mai bună surpriză a 
stagiunii Teatrului Națiunilor".

din viata 
tineretului 

lumii
„Komsomolskaia

Pravda"

la a 40-a aniversare

Comentariul

zilei

Un vot cu
complicații

După sesiune»
A £ £ X

Bolivia

Acord de încetare a focului
N

Ziarul „Komsomolskaia Prav- 
da“ a împlinit 40 de ani. 
Cu acest prilej, în sala 

Teatrului din Kremlin a avut loc 
marți o ședință festiva. Ședința 
a fost deschisă de S. Pavlov, 
prim-secretar la C.C. al Comso- 
molului. Despre drumul străbătut 
de „Komsomolskaia Pravda"' în 
cele patru decenii de existentă, 
a vorbit I. Voronov, redactor șef 
al ziarului.

Maru au luat sflrsit la Viena 
lucrările sesiuni: Asociației Euro
pene a Liberului Schimb (AJE.L.S.).

Cu prilejul aceste: sesiuni au fost 
examinate îndeosebi planurile pri
vitoare la o apropiere între cele 
două organisme economice ale 
Europei occidentale

în comunicatul dat publicității la 
sfîrsitul sesiunii se subliniază că 
..cei sânte*  au căzut de acord a- 
supra organizării unei întâlniri in- 
teruuveroamentale. la nivel minis
terial. între ..cei sase*  si ..cei 
sânte*.

în ce privește celelalte probleme 
aflate pe ordinea de zi, observato
rii prezestâ în capitala Austriei 
relevă că in ciuda faptului că a- 
ceastă sesiune s-a ținut la nivel 
Înalt, ea nu a reușit să rezolve 
prmcioaiele probleme majore care 
stau In fata alianței, in special 
găsirea unor soluții nemulțumirilor 
provocate de suprataxa britanică.

Opera bucureșteană

După numeroase ciocniri armate care s-au produs 
luni atit in împrejurimile capitalei Boliviei, La 

Paz, cît și in regiunea minieră situată în Munții Anzi, 
junta militară boliviană $i minerii greviști au anun
țat luni noaptea realizarea unui acord de încetare a 
iocuiui. Acordul prevede că minerii vor înceta greva 
declarată la 17 mai în semn de protest împotriva de
portării liderului sindical Juan Lechin, lost vicepreșe
dinte al țării, iar guvernul își va retrage trupele din 
minele ocupate

își va retrage trupele din

Noi acțiuni

ale studenților

ROUUAII PITTORESOR

Prezențe romanești la Paris: imaginea de sus înfățișează un moment viu aplaudat din spec
tacolul cu „Umbra", prezentat de Teatrul de Comedie; imaginea de jos surprinde un asoect 

de la standul O.N.T.-Carpați la Tirgul de la Paris.

I

I„Afacerea j

. columbieni

Luni. In cea de-e crucea zi 
de la decretarea stării de 
ased.*r  din Columbia. s-au 

produs noi incidente intre stu
denții greviști șî politie, in cursul 
cărora cinci persoane au fost răni
te. In capitala țării. Bogota, poli
țiștii i-au atacat in mai multe no
duri pe studenții ce demonstrau 
pe străzi, la fel ca si in orașul 
Medellin, considerat drept princi
palul centru al grevei studenților 
columbieni, unde autoritătile eu 
instituit interdicții de circulație 
în timpul nopții și an anuntat alte 
măsuri represive. In cursul unei 
manifestații care a avut loc Ia o- 
rașul Ibaque au fost arestați 42 
de studenți, potrivit surselor orga
nizațiilor studențești, numărul to
tal al celor arestați rifrindu-se, ta 
prezent la 118 persoane, 
restații urmează să fie tristisi 
fața unor tribunale militare,
fiind invmuit: de . atentat la secu
ritatea statului*.

După cum transmite ageafia As
sociated Press, greva studenților, 
declarată In semn de protest îm
potriva represiunilor polițienești 
față de participant!! la o demonstra
ție din orașul Medellin împotriva 
intervenției S.U.A. în Republica 
Dominicană, s-a extins luni la U- 
niversitatea din orașul Caii. In 
prezent, la grevă participă studen
ții de la toate institutele de învă- 
țămint superior din cinci orașe.

A-
Ib 
ei

la Sofia
seara

O-
SOFIA — Marti 1 

colectivul Teatrului de 
peră si Balet din București 
care se află In 
R P. Bulgaria. a 
pe scena Operei Populare 
din Sofia. pentru

turneu în 
prezentat

în tot cursul zilei de luni au 
avut loc lupte, in special în 
regiunile miniere ale țării 
unde, răspunzînd ordinului gu
vernului, trupele au încercat 
să ocupe minele de cositor- 
naționalizate. Trupe "boliviene 
au ocupat centrul minier Vi- 
loco, precum și orașul Miluni, 
în momentul realizării acor
dului de încetare a focului de
tașamente armate se îndreptau 
spre alte 15 centre miniere. 
Trupele au fost sprijinite de 
aviație care a mitraliat și bom
bardat pe minerii înarmați ce 
se apărau. Potrivit unor date

neoficiale, în cursul acestor 
lupte au fost ucise aproximativ 
30 de persoane.

O puternică ciocnire armată 
s-a produs în apropierea ca
pitalei țării, La Paz, unde o 
unitate militară boliviana a 
căzut într-o ambuscadă orga
nizată de minerii și muncitorii 
industriali greviști. în cursul 
luptelor au fost ucise 19 per
soane și peste 70 au fost ră
nite. în ciuda realizării acor
dului de încetare a focului, si
tuația continuă să se mențină 
încordată.

Manifestări de solidaritate
cu lupta poporului vietnamez

I
Igiuni, și 

al treilea

I
I
I
I
I
I
I
Irealitatea 

Elemente 
tului. ma

I
I
I

eea ce presa braziliană numește 
„afacerea Arraes" reflectă, in 
fapt, actualul complex politic din 
Brazilia.

Pe scurt, faptele sînt acestea 
Miguel Arraes era guvernatorul 
statului Pernambuco, unul dintre 
cele mai populate state ale Bra
ziliei, unde se află concentrată o

numeroasă populație, cu o industrie relativ 
dezvoltată, comparînd-o cu cea a altor re- 

avînd drept capitală orașul Recife, 
ca mărime după Rio de Janeiro și 

Sao Paolo. Aceste cîteva date sumare merită 
reținute dat fiind că nu întîmplarea a făcut 
ca în Pernambuco să se dezvolte o mișcare 
de opoziție față de răsturnarea de la putere 
a președintelui Goulart. Autoritățile nou in
stalate în construcțiile moderne ale Brasiliei 
(în paranteză fie spus, printre cei persecutați 
de actualul regim este și unul dintre făuri
torii Brasiliei, arhitectul Oscar Niemayer) au 
reacționat cu rapiditate destituindu-l pe gu
vernatorul Miguel Arraes și arestîndu-l. Mai 
greu a fost însă a doua operație — și anume 
punerea lui Arraes sub acuzație. Cîteva săp- 
tămîni au fost căutate dovezile... crimelor fos
tului guvernator, dar ele nu au putut fi gă
site. Curtea supremă a Braziliei a ordonat 
atunci eliberarea imediată a lui Arraes. Nu
mai că, în calea acestui ordin s-au interpus, 
după cum au arătat la vremea respectivă 
ziarele braziliene, militari extremiști care s-au 
opus punerii în libertate a lui Arraes. Și aci 
apar unele elemente care au tangență cu 
realitatea politică braziliană în ansamblu.

: mai moderate din cadrul parlamen
tului, mai deschis sau în forme mai voalate, 
au solicitat, totuși, eliberarea lui Arraes. A 
intervenit și factorul opinie publică, dat fiind, 
că Arraes este un nume cunoscut. Un protest 
a numeroși intelectuali a fost adresat pre
ședintelui Branco. Din străinătate au parvenit 
mesaje printre care cel al scriitorului englez 
Graham Green. Pînă la urmă, Arraes a fost

Arraes" I
eliberat in urma unui ordin personal al pre- 
ședintelui Braziliei, Castelo Branco. Agenția I 
REUTER transmitea că unii militari s-au im- I 
potrivit pînă în ultimul moment deciziei. ■

Nu este nevoie să fii mare specialist pentru | 
a sesiza că toate aceste pendulări în jurul I 
„afacerii Arraes" sînt o ilustrare a unor ■ 
dispute politice din cercurile conducătoare din ■ 
Brasilia. Aprecierea și-a găsit confirmarea în I 
știrile transmise în zilele din urmă care anun- I 
țau că ar fi fost posibilă o nouă încarcerare ■ 
a lui Arraes. Faptul a devenit cunoscut prin I 
publicarea unei declarații a fostului guver- ■ 
nator, declarație care a produs senzație în 
cercurile politice braziliene. î 
Arraes acuza un grup de militari 
de a pregăti rearestarea lui. De aceea — arăta 
el — s-a văzut nevoit să-și părăsească domi
ciliul.

Un mandat de arestare a fost imediat lansat 
împotriva lui Arraes, și, în acest sens, un or
din a fost dat poliției de pe întreg teritoriul 
Braziliei. Această reacție rapidă confirmă cele 
transmise de agenția FRANCE PRESSE care 
arăta că declarația lui Arraes a produs iritare 
în rîndul militarilor din cadrul anturajului 
președintelui republicii. ■

Ultimele știri anunță că Arraes a primit azil ■ 
politic la ambasada Algeriei și că guvernul" 
brazilian ar fi dispus să-i acorde un permis | 
de liberă trecere spre a putea părăsi teritoriul I 
Braziliei. ■

P. NICOARĂ |

a 3—a 
oară, ooera ..Oedip-*  de Geor
ge Enescu. La spectacol au 
oarticipet tovarășii Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al CC. al 
P.C. Bolgar. președinte al Con- 
sLttthii de Miniștri al R.P. Bul
garia. Mfixo Grigorov, membru 
au Biroului Politic al C.C. al 
P.CJU precum și alte persoane 
oficiale. Intr-una din pauze, 
tovarășii Todor Jivkov și Mit- 
ko Grigorov s-au întreținut 
corcial cu conducătorii și pri
mii soliști ai operei bucureș- 
tene.

Soectacoxu. s-a bucurat de 
uruit succes.

La Moscova și în alte orașe 
din Uniunea Sovietică se desfă
șoară numeroase mitinguri în 
cadrul Săptămînii internaționale 
de sprijinire a poporului vietna
mez, organizată la chemarea 
Consiliului Mondial al Păcii. Par- 
tiapanții la aceste mitinguri pro
testează împotriva agresiunii a- 
mericane din Vietnam și își ex
primă solidaritatea cu poporul 
vietnamez.

In Franța. Consiliul Național 
al Păcii a adresat o chemare că
tre populație de a intensifica 
manifestările de protest, adunările 
și mitingurile, de a lărgi strân
gerea de semnături sub scrisorile 
care condamnă intervenția S.U.A. 
în diferite localități din Franța

Grevă

in universitățile
sud-coreene

70 000 000 analfabeți

au loc manifestații populare în 
sprijinul patrioților vietnamezi.

La chemarea Consiliului Sindi
catelor din Australia, într-o serie 
de centre industriale, cum sînt 
Sidney, Adelaide și altele, au a- 
vut loc demonstrații de protest 
împotriva participării Australiei 
la războiul din Vietnam. La mi
tinguri au participat mii de oa
meni ai muncii, reprezentanți ai 
intelectualității, studenți, depu- 
tati în parlament din partea par
tidului laburist.

în Finlanda, Săptămîna inter
națională de solidaritate cu Viet
namul luptător a început cu un 
miting de masă în cartierul mun
citoresc Kallio, din Helsinki. La 
miting au luat cuvîntul M. Vire- 
Tuominen, secretar general al 
Organizației „Partizanii păcii din 
Finlanda", preotul canadian Ja
mes Endicot, membru al Prezi
diului Consiliului Mondial al 
Păcii, și alții — care au condam
nat războiul dus de imperialiștii 
americani în Vietnam.

„STUTTGARTER ZfiTUNG"

MVĂTĂMÎNTULUI DM
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Montevideo, ziarul \est-ger-
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Intr-o adunare a studenți
lor de la Facultatea de 
drept din Seul s-a ho- 

tărît declanșarea unei greve 
pe o perioadă nedefinită în 
scopul sprijinirii cererii for
mulate de mai mult timp pen
tru înlocuirea decanului, acu
zat de a fi împiedicat tineretul 
studențesc să-și manifeste de
zaprobarea față de tratativele 
japono-sud-coreene în vederea 
restabilirii relațiilor diploma
tice. Săptămîna trecută, stu
denții de la alte institute au 
organizat greve de protest. 
Agenția Associated Press rela
ta la 24 mai că la Seul au fost 
luate măsuri severe împotriva 
studenților „turbulenți".

ritr-o corespondentă din
man ..STUTTG ARtTER ZEITUNG' se ocupa de starea 
invățânuntului in țările Americii Latine. Astfel, prin
tre alteie, ziarul scrie: Potrivit datelor U.NEN.C.O., 
numărul analiabeților se ridică la 70 000000. dintre 
care 19 000000 copii de virstă școlară, iar lipsa de 
cadre didactice este socotită ia 500000. Ir. Argentina, 
considerată una dintre cele mai dezvoltate țări din 
America Latina, numărul analiabefilor se ridică la

1.8 milioane, adică 13 la sută din populație. Numărul analfabetilor 
este de 50 la sută in Brazilia, de 68 la sută in Bolivia și 70 la 
sută in Guatemala. Numai 20 pină la 30 la sută din copiii de 
virstă școlară reușesc să termine cursul elementar. O altă proble
mă a invătămintului in America Latină o constituie numeroasele 
cazuri de repetenție. in Argentina, de pildă, jumătate din copii 
trebuie să repete primul an. Președintă Consiliului școlar din 
Argentina a declarat de curînd că numai pentru cei 200 000 de 
copii care rămîn repetenți anual este nevoie de 8 000 de Învăță
tori. Repetenția, arată „Stuttgarter Zeitung", nu are drept cauze 
lipsa de interes a elevilor pentru învăfămint, ci extenuarea a- 
cestora. „Adesea, scrie ziarul, ei trebuie să muncească acasă, să 
îngrijească de frații mai mici și să meargă la școală pe jos ore 
întregi. Mulți părinți nu au bani să le cumpere încălțăminte. Dese
ori ei sînt subalimentați și bolnavi...", tn toate tarile latino-ame- 
ricane există puține cadre didactice, iar acestea sînt insuficient 
pregătite și prost plătite. Numai în Chile se simte lipsa a 10 000 
cadre didactice, tn multe regiuni din această (ară 70 la sută din 
cadrele didactice nu au terminat decit școala elementară, in 
țările Americii Latine, grevele cadrelor didactice se fin lanț. Ele 
sînt determinate de salariile mici pe care uneori le primesc cu 
luni de zile întîrziere.

HANOI 25
După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, la 
24 mai, numeroase valuri de 
avioane de luptă cu reacție a- 
mericane au efectuat zboruri 
de recunoaștere, bombarda
mente și mitralieri asupra 
unor puncte de pe teri
toriul R. D. Vietnam. Zboru
rile de recunoaștere au fost 
efectuate deasupra regiunii su
dice a provinciei Nam Dinh, 
unde avioanele au și mitraliat 
cîteva sate. Au fost atacate cu 
bombe și focuri de mitralieră 
regiuni populate din provincii
le Thanh Hoa, Nghe An, Quang 
Binh, Ha Tinh și insula Hon 
Mat.

,,Cosmos-67“

V
izita cuplului regal 
englez în Germa
nia occidentală se 
desfășoară în ace
eași atmosferă fes
tivă urmînd să ia 
sfîrșit la 28 mai. 
Intre timp ban
chete, dineuri, 
„Cavalerul rozelor", croazieră 

pe Rin, vizitarea locului de 
naștere a lui Schiller, monu-’ 
mentului lui Beethoven la 
Bonn, reinstalat în grabă dat 
fiindcă tocmai se terminase 
construirea unui garaj subte
ran etc. continuă să alimenteze 
cronicile despre călătoria regi
nei Elisabeta și a ducelui de 
Edinburg.

Acestea sînt desigur aspec
tele pitorești ale vizitei. Dar 
călătoria, după cum remarcă 
„TIMES", „este mai mult decît ■ 
un schimb de gesturi de poli
tețe sau de formalități ocazio
nale". Și influentul cotidian 
londonez afirmă că este vorba 
de un eveniment .„care ar 
putea să aibă o semnificație 
deosebită".

Care este această semnifica
ție?

Pentru a răspunde la între
bare să facem o scurtă paran
teză amintind pozițiile Angliei 
și Republicii Federale Germa
ne, în actualul complex inter- 
occidental.

Marea Britanie, de la venirea 
la putere a guvernului labu
rist al lui Wilson, face eforturi 
pentru a-și restabili locul și 
influența în Europa continen-

tală vestică. De asemenea, în 
relațiile cu Statele Unite, An
glia are nevoie de un sprijin 
în Europa occidentală care să-i 
poată conferi, dacă acest lucru 
mai e posibil, rolul de inter
mediar între Statele Unite și 
vestul continentului european. 
Desigur, acestea . sînt doar în 
cîteva linii schițate pozițiile 
Angliei. în această perspectivă 
nu e dificil de înțeles că o a-

cordurile cu Parisul se înmul
țesc, colaborarea cu Londra 
devine indispensabilă pentru 
Bonn.

în aceste împrejurări, am
bele părți au lărgit semnifica
țiile unei călătorii care, altă 
dată, s-ar fi menținut într-un 
cadru strict protocolar. în a- 
cest sens trebuie amintit că 
atît o parte cît și cealaltă 
caută să treacă cu vederea,

Angliei în Piața Comună sau 
că de zece ani nu s-a putut a- 
junge la un acord privind fi
nanțarea întreținerii armatei 
engleze de pe Rin.

Dar, așa cum se spunea In
tr-un1 discurs oficial, este bine 
să fie amintite cu prilejul că
lătoriei mai curînd ceea ce 
apropie Germania occidentală 
de Anglia decît ceea ce le des
part. Și, cu totul întâmplător,

Mai mult decît o vizită
I

protocolară
propiere de Republica Fede
rală Germană este dorită la 
Londra. De aceea guvernul la
burist a încurajat călătoria 
suveranilor englezi. Mai ales 
că ea intervenea ca „o pură 
coincidență, în momeniul cînd 
se agravează suspiciunea între 
Bonn și Paris", după cum re
marcă ironic „LE MONDE". 
Iar organul conservator 
„DAILY TELEGRAPH" ana
liza motivele pentru care vi
zita este privită cu deosebită 
simpatie în cercurile .oficiale 
vest-germane, arătînd că în 
eventualitatea în care deza-

cel puțin temporar, unele mo
tive de disensiuni care au ali
mentat în mod permanent di
vergențele anglo—vest-germa- 
ne. Am putea aminti aici că 
cei care l-au destituit pentru 
incapacitate din funcția de 
primar al orașului Koln pe 
doctorul Adenauer, imediat 
după terminarea celui de-al 
doilea război mondial, au fost 
autoritățile de ocupație engle
ze. Acesta este desigur un a- 
mănunt, dar nu în aceeași ca
tegorie intră și faptul că 
R.F.G.-ul a subscris pînă la 
urmă refuzului de primire a

ca să preluăm expresia din 
„LE MONDE", în primul dis
curs public rostit în Germa
nia occidentală, la Kaub, oră
șel situat pe Rin lingă celebra 
stîncă Loreley, regina a evocat 
ajutorul pe care Prusia l-a 
adus Angliei, în urmă cu 150 
de ani contra Franței. A doua 
zi ziarele au reluat pe pagina 
îrttîia, cu titluri mari, aceste de
clarații, în special, marile co
tidiene „Die Welt" care apare 
la Hamburg și „Frankfurter 
Rundschau". Și poate că răs
punsul nu s-a lăsat așteptat 
căci președintele de Gaulle, în

cursul turneului pe care l-a 
întreprins prin cîteva provin
cii franceze, a reafirmat cu 
tărie tezele principale ale po
liticii Parisului în linii mari 
opuse concepțiilor Bonn-ului.

Desigur că o călătorie de 
acest gen nu rezolvă probleme 
politice, dar ea își are semni
ficații ale căror urmări le vom 
putea aprecia în viitor.

în această problemă inter
vine însă și opinia publică din 
Anglia care, cum remarcă ma
joritatea ziarelor engleze, este 
foarte sensibilă la orice posi
bilitate de concesii pe plan po
litic, economic dar mai ales 
militar, care s-ar face Germa
niei occidentale. Și în acest 
sens este interesantă observa
ția corespondentului din Lon
dra al lui „LE MONDE". Alain 
Jacob, care scrie : „De ce este 
nevoie ca domnul Wilson să 
afirme cu atîta insistență că 
propunerile sale privind forța 
nucleară atlantică nu vor 
duce la plasarea unui deget 
vest-german pe detonatorul 
nuclear?" Desigur, arată Jacob, 
pentru a liniști opinia publică.

Deci, o vizită cu implicații 
diverse, urmărită cu multă a- 
tenție de observatorii scenei 
politice occidentale, în actualul 
moment cind ciocnirile de in
terese între aliații atlantici 
sînt deosebit de evidente și 
cmd lupta pentru influență 
este dusă pe toate planurile și 
cu toate armele diplomației.

NIGERIA. — Ve-

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— La 25 mai, în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-67“. Pe bordul satelitului 
este instalată aparatura știin
țifică destinată continuării ex
plorării spațiului cosmic.

imio senzațional — 
constată observatorii 
politici din Bruxel
les examinând rezul
tatele scrutinului de 
duminică. înfrânge
rea coaliției guver
namentale fusese 
prevăzută, îar pen

tru liberali au fost confecționați 
din timp laurii destinați în ase
menea împrejurări „marilor învin
gători". Statele-majore ale parti
delor au scontat acest final elec
toral. Poate, doar proporțiile răs
turnării întrec așteptările. „LE 
MONDE" scria înaintea votării 
că liberalii (purtând f inna de par
tid al libertății și progresului) 
vor cîștiga vreo zece mandate. Ei 
au cîștigat însă 28. Aproape un 
milion și jumătate de alegători 
s-au dezis de vechea lor opțiune 
(partidele guvernamentale) și 
și-au pus votul la dispoziția opo
ziției. Eșecul formației Lefevre- 
Spaak este sever (cum îi califică 
„FRANCE PRESSE") și dezvă
luie nemulțumirea larg răspîndi- 
tă printre alegători. Unii comen
tatori încearcă să găsească sursa 
înfrîngerii guvernamentale în ati
tudinea partidelor social-creștin și 
socialist în ceea ce privește con
flictul lingvistic dintre valoni și 
flamanzi. Firește, conflictul aces
ta a avut o certă greutate în 
balanța electorală dar influența 
lui nu trebuie exagerată. („LE 
MONDE" amintea că programele 
electorale ale partidelor au pus 
puțin accent pe revizuirile con
stituționale care „nu provoacă de
loc entuziasmul alegătorului mij
lociu"). Observatori calificați a- 
trag atenția că în sectorul social- 
economic poate fi căutat izvorul 
defecțiunii social-creștine și socia
liste. Politica echipei învinse era 
astfel înfățișată de „SUDDEUT- 
SCHE ZEITUNG" : „Un anu
mit imobilism în aplicarea unor 
măsuri cu caracter social însoțit 
de-o continuare a politicii externe 
tradiționale a cărei reflectare s-a 
desprins în modul cel mai izbitor 
din poziția față de Congo". A- 
cest „imobilism" a dus la compli
carea situației interne, la impasul 
politicii guvernamentale. Despre 
cei doi parteneri din coaliția gu
vernamentală se scria în ajun de 
alegeri : partidul socialist „par
curge o etapă de convulsiuni și 
de scădere vizibilă a creditului 
său pe arena politică" („NEUE 
ZURCHER ZEITUNG"); parti
dul social-creștin trece prin „cea 
mai mare criză de încredere din 
istoria sa" („FRANCE PRESSE"). 

Liderul socialist Paul Henri 
Spaak, „vedetă internațională" — 
cum îl denumea „LE MONDE" 
— s-a văzut nevoit să țină mitin
guri electorale cu mai puțin de 
o sută de participanți. Pînă în 
ceasurile dinaintea votării, cores
pondenții acreditați la Bruxelles 
au semnalat o oarecare apatie, o 
indiferență privind bătălia elec
torală.

în prezent, cînd fizionomia 
noului parlament a devenit cu
noscută, semnele de întrebare se 
referă la modalitatea constituirii 
unui nou cabinet. La palatul re
gal au început consultările cu li
derii partidelor politice. După 
unele surse, s-ar preconiza reali
zarea unei formule tripartite, cu 
prezența partidului libertății și 
progresului în formația ministe
rială. Aceasta ar implica renunța
rea la modificările constituționale 
preconizate de echipa Lefevre- 
Spaak, sau în cel mai fericit caz 
ar trebui să se recurgă la o am
putare a lor. Liberalii nu sînt de 
acord cu lărgirea autonomiei ce
lor două grupări lingvistice — 
valonii și flamanzii, deoarece pre
tind că aceasta ar putea pune în 
primejdie echilibrul intern și în 
ultimă instanță chiar unitatea ță
rii. Social-creștinii și socialiștii 
dispun de 141 mandate din 212 
ceea ce reprezintă majoritatea, 
dar cele două partide au cu un 
mandat mai puțin decît cele două 
treimi constituționale prevăzute 
pentru revizuirea legii fundamen
tale (care datează din 1831).

Există trei posibilități:
a) reînnoirea actualei coaliții, 

ceea ce ar presupune o renun
țare la reformele constituționale,

b) o coaliție tripartită, ceea ce 
ar necesita concesii importante 
făcute liberalilor (și care, proba
bil, ar avea o existență limitată).

c) rechemarea alegătorilor în 
fața urnelor în speranța unui vot 
cu mai multă claritate.

I. MANEA

portul Lagos, capi-

tala tării
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