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Prin perfecționări 
tehnologice 

Comparativ cu anul 1964. 
colectivul Uzinei de preparare j 
a minereurilor din Baia Mare 
prelucrează in 24 de ore cu ' 
45 la sută mai mult minereu, i 
Rezultatul obținut in creșterea I 
capacități de prelucrare se 
catorește aplicării unor pro
cedee moderne in procesul de 
producție, precum și nume- 
rcaseax* pertectioeăn tehnolo
gice care au asigurat sporirea 
mc-’râ a' productivității a- ; 
€r*®Kelor . t______

Antrenat in întrecerea so- ; 
rsat-ză m cnstea celui de-al ! 
IV-tea Congres al PM.R. co- ] 

nâc eeoeccm-e-. naționale mai 
wit, concentrate decit reali
zau — urmă cu 15 am coteeti- 
sete tuturcc uzutâțuar similare

tAgerpres)
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• \ lll CAPICIJAU DE PRODUCȚIE

In zilele de 14 și 15 iunie 
a.c., în aula Academiei Mili
tare Generale a avut loc adu
narea activului de partid al 
Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Române consacrată 
dezbaterii proiectelor de Di
rective cu privire la dezvolta
rea economiei naționale în pe
rioada 1966—1970, valorifica
rea resurselor energetice și 
electrificarea țârii in perioada 
1966—1975, precum și a pro
iectului de Statut al partidu
lui. Au luat parte generali și 
ofițeri din comandamentele și 
direcțiile centrale ale Ministe
rului Forțelor Armate, coman
danți de mari unități și uni
tăți. secretari ai consiliilor 
politice și ai comitetelor de 
partid.

Participanții au intimpinat 
cu deosebită însuflețire sosirea 
tovarășilor Nicolae Ceausescu. 
Chivu Stoica. Ion Gne-irghe 
Maurer, generai de armată 
Leontin Sâlăjan. ministrul 
forțelor armate.

In cadrul discuțiilor au luat 
cuvintul numeroși general: y. 
ofițeri, comandanți, secretari 
de consilii politice ș: de comi
tete de partid. Ei au relevat 
mindria patriotică a militari
lor armatei noastre populare 
pentru mărețele realizări obți
nute de poporul român sub 
conducerea partidului, adezi
unea deplină față de prwec- 
teie de Directive ale Congre
sului al IV-tea al partidului, 
a căror înfăptuire va da o 
nouă strălucire României so
cialiste Ei și-au exprimat bo- 
tărirea fermă de a nu precu
peți nici un efort pentru apli
carea in viață a politicii parti
dului. pentru îndeplinirea no
bilei misiuni încredințate de 
popor.

Vorbitori: si-au manifestat 
acordul deplin față de preve
derile proiectului de Statut al 
Partidului Comunist Român, 
document de mare însemnă
tate care oglindește creșterea 
forței și maturității partidului 
nostru, schimbările survenite 
în viața întregii noastre socie
tăți.

în cadrul adunării a luat 
cuvintul tovarășul Leontin Să- 
lăjan. ministrul Forțelor Ar
mate ale R.P.R.

în încheierea dezbaterilor, 
primit cu vii aplauze și ovații 
de întreaga asistență, a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R.

Partidul nostru — a spus 
vorbitorul — are în centrul 
preocupărilor sale pregătirea 
celui de-al IV-lea Congres. 
Proiectele de Directive privind 
dezvoltarea economiei națio
nale și electrificarea țării, cit 
și proiectul Statutului parti-

acum în construcția socialis
mului este rodul muncii pline 
de abnegație a clasei munci
toare, țărănimii, intelectuali
tății, a întregului popor român 
care a înfăptuit cu fermitate 
politica marxist-leninistă a 
partidului nostru. Aceste rea
lizări ilustrează în mod grăi
tor justețea politicii partidu
lui, aplicarea creatoare a în
vățăturii marxist-leniniste la 
condițiile concrete din patria 
noastră.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.R a enumerat apoi di
recțiile principale ale efortu
rilor pe care le vor desfășura 
in anii viitorului cincinal po
porul și partiduL arătind că 
prin realizarea Directivelor 
privind dezvoltarea economiei 
naționale pină in 1970. patria 
noastră va străbate încă o cale 
însemnată spre culmile înalte 
ale civilizației, ale societății 
comuniste

Punind in centrul preocupă
rii lor dezvoltarea multilate
rală a societății noastre socia
liste — a arătat apoi vorbi
torul — partidul și guvernul 
acordă, in același timp, o a- 
lenlie deosebită întăririi con
tinue a capacitătu de apărare 
a țării Sume importante au 
fort alocate an de ar. în vede
rea dotării forțelor militare cu 
armament modern; putem 
spune că armata noastră dis
pune astăzi de o înzestrare 
tehnică de luptă care ii dâ 
posibilitatea de a fi oricind 
gata să îndeplinească orice mi
siune.

Am asculta: cu deosebit in
teres pe tovarășii care au vor
bit aici despre rezultatele ob
ținute de către marile unități 
pe care le comandă în pregăti
rea de luptă și politică. Tov. 
Leontin Sâlăjan a relevat, de 
asemenea, pe larg succesele 
obținute de Forțele noastre 
Armate în întreaga lor activi
tate. precum și sarcinile ce le 
revin în perfecționarea conti
nuă a măestriei militare. In
tr-adevăr. tovarăși, armata 
noastră a obținut rezultate re
marcabile în pregătirea sa de 
luptă. în întărirea disciplinei 
militare. în ridicarea nivelului 
cunoștințelor militare și poli
tice al tuturor militarilor. 
Corpul de ofițeri ieșit din rîn- 
durile poporului își îndeplineș
te cu cinste îndatoririle care îi 
revin ; dovedesc o bună pre
gătire militară și politică 
subofițerii și soldații. Putem 
spune că armata R. P. Române 
creată și educată de partid 
este un scut de nădejde al 
cuceririlor revoluționare ale 
poporului, al independenței și 
suveranității noastre națio
nale.

Permiteți-mi să transmit ofi-

n aceste zile ale penultimului semestru 
al sesenalalui ia iabrici fi uzine, pe ta»- 
tierele de construcții, ia toate colectnele 
de muncă se desiăsoară o însuiletită în
trecere, pentru îndeplinirea angajamen- 
telor luate în cinstea Congresului parti
dului, pentru scurtarea termenelor de in

trare în funcțiune a noL capacități de producție. 
Corespondenții ziarului nostru ne informează des
pre hotărîrea cu care sini îndeplinite aceste anga
jamente, despre rezultatele 
socialistă.

obtmute ia întrecerea

La Krisd «> ixceput lu
cida Rc de f rTiudrif < Fa
brica ăe coufecTu. Hala 
prruczpală âe producție este 
preissgtță pe o suprafață 
ce aproximație 129 mp si 
rapraesafoză cu tacă două 
mceie. După terminarea 
errxaderu. producția fabri- 
cn se r« cubic.

(Agerpres)

dului au fost primite cu entu
ziasm și aprobare deplină de 
întregul nostru popor.

După ce a trecut in revistă 
marile succese obținute in rea
lizarea Directivelor celui de-al 
III-Iea Congres al partidului 
in toate domeniile de activitate 
economică și socială, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a spus i

Ceea ce am înfăptuit pină

terilor, subofițerilor și osta
șilor cele mai calde felicitări 
și urări de noi succese în ac
tivitatea consacrată întăririi 
continue a capacității de luptă 
a Forțelor noastre Armate. în 
pas cu eforturile tuturor oa
menilor muncii pentru înflo
rirea multilaterală a țării, ar
mata trebuie să-și perfecțio
neze continuu măestria de

luptă, să-și întărească și mai 
mult disciplina militară, să 
educe pe toți militarii în spi
ritul devotamentului nețărmu
rit față de patrie, popor și 
partid, să cultive în rindul a- 
cestora eroismul, înaltele ca
lități politice și morale în 
slujba cauzei socialismului și 
păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a continuat spunînd :

S-a subliniat aici preocu
parea pentru promovarea ca
drelor devotate trup și suflet 
partidului, patriei și poporului. 
Fără îndoială aceasta este una 
din sarcinile principale ale 
partidului nostru în armată, ca 
și in toate celelalte domenii de 
activitate. Prețuim aportul 
adus de înaintașii noștri, de cei 
mai în virstă ; să folosim ex
periența lor. imbinind-o cu 
elanul tinerilor.

Este necesar să se acorde 
mai multă atenție îmbunătăți
rii muncii politice care, alături 
de activitatea de pregătire mi
litară. are un rol deosebit de 
important in întărirea conti
nuă a armatei noastre. înfiin
țarea consiliilor politice, noile 
prevederi cuprinse în proiec
tul de Statut al partidului, 
creează condiții ca munca po
litică desfășurată de organele 
de partid să fie și mai strîns 
legată de masa militarilor, să 
corespundă și mai bine cerin
țelor actuale ale educației po
litice in armată. Fără îndoială 
— așa cum se subliniază în 
proiectul de Statut — în acti
vitatea organelor de partid, a 
consiliilor politice trebuie să 
precumpănească munca colec
tivă. Aceasta asigură ca lucră
torii politici să aducă un aport 
activ la întărirea capacității de 
luptă a armatei. Este necesar 
ca, paralel cu preocuparea pen
tru ridicarea continuă a con
științei politice, a nivelului de 
cultură generală a militarilor, 
să se acorde mai multă atenție 
întăririi spiritului de răspun
dere în armată și îndeosebi în 
conducerea trupelor. Clasa 
muncitoare, poporul român fac 
eforturi susținute pentru în
zestrarea armatei, eforturi care 
vor fi continuate și în viitor. 
De aceea comandanții, consi
liile politice, organele de partid 
trebuie să manifeste o grijă 
deosebită pentru întreținerea 
și buna folosire a mijloacelor 
cu care este dotată armata 
noastră.

în continuare, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a spus :

Noi nu trebuie să uităm nici 
un moment că în lume mai 
există imperialism și de aceea 
trebuie să ne îngrijim, și ne 
îngrijim permanent, de întă
rirea forței de luptă a armatei 
noastre, a capacității de apăra
re a patriei. Ridicîndu-vă con
tinuu nivelul pregătirii mili
tare, trebuie să fiți gata de a 
vă aduce contribuția, alături de 
armatele țărilor frățești socia
liste, la apărarea păcii, a 
cauzei socialismului, la înfrân
gerea oricărui agresor ! Cu
noașteți că în ultimul timp 
cercurile agresive imperialiste 
au întreprins o serie de acțiuni

care pun în pericol pacea. In
tervenția S.U.A. în Vietnamul 
de Sud și bombardarea Repu
blicii Democrate Vietnam sînt 
acte de agresiune deschisă, 
condamnate de întreaga ome
nire ; ele stîrnesc protestul și 
mînia tuturor popoarelor iubi
toare de pace.

Arătind că poporul român 
își exprimă deplina solidarita
te cu poporul vietnamez, vor
bitorul a arătat că țara noastră 
acordă și va continua să acor
de sprijin Republicii Democra
te Vietnam în lupta sa dreaptă.

Subliniind că acțiunile a- 
gresive ale cercurilor impe
rialiste cer sporirea vigilenței 
popoarelor și forțelor păcii, 
primul secretar al C.C. al 
P M.R. a spus : Mai mult ca 
oricind apare necesitatea în
tăririi unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a mișcării de 
eliberare națională, a tuturor 
forțelor care se ridică în 
luptă împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru apărarea 
păcii.

Partidul și guvernul Repu
blicii Populare Române, îm
preună cu celelalte țări socia
liste, promovează activ o po
litică de apărare a păcii. Pu- 
nind în centrul politicii sale 
externe întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste. Repu
blica Populară Română con
tinuă să dezvolte relații cu 
toate țările, indiferent de o- 
rînduirea lor socială.

Noi ne pronunțăm cu hotă- 
rîre împotriva oricărui ames
tec din partea vreunui stat in 
afacerile interne ale altui 
stat ; considerăm că fiecare 
popor trebuie să fie lăsat să 
hotărască singur asupra dez
voltării sale interne. La baza 
politicii externe a Republicii 
Populare Române stau prin
cipiile respectării indepen
denței și suveranității națio
nale, ale egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne.

Succesele pe care poporul 
nostru le obține în construc
ția socialismului sînt o con
tribuție activă la cauza păcii 
și socialismului în lume. Ori- 
entînd și în viitor eforturile 
noastre spre dezvoltarea și 
înflorirea patriei socialiste, ne 
vom îngriji în același timp 
permanent de întărirea con
tinuă a capacității de luptă a 
Forțelor noastre Armate.

(Cuvîntarea tovarășului Ni
colae Ceaușescu a fost subli
niată in repetate rinduri cu 
aplauze puternice și prelun
gite).

In încheierea adunării, ac
tivul de partid al Forțelor 
Armate a adoptat o telegra
mă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Român care exprimă dragos
tea și devotamentul tuturor 
militarilor față de patrie, po
por și partid, hotărîrea lor de 
a îndeplini neabătut sarcinile 
ce le revin în apărarea cuce
ririlor revoluționare ale oa
menilor muncii.

HUNEDOARA
< Colectivul furnalului de 1 000 mc de la 

fHunedoara, cel mai mare și mai modem a- 
gregat de acest fel din țară, a elaborat marți 
în schimbul II de lucru ultimele tone de 
fontă din planul primului semestru a! aces
tui an. Datorită întrecerii socialiste desfă
șurată în cinstea Congresului partidului, nu
mai în primele 5 luni ale acestui an s-a pro
dus peste plan aici o cantitate de fontă echi
valentă cu metalul necesar pentru fabrica
rea a peste 3 900 de tractoare. De asemenea, 
în ultimul timp s-a realizat aici cel maî 
mare indice de utilizare cunoscut în istoria 
furnalelor din țara noastră. Concomitent cu 
ridicarea productivității agregatelor a fost 
micșorat cu mult consumul de cocs pe tona 
de fontă. în același timp s-a îmbunătățit 
simțitor calitatea producției.

Succesele înregistrate de furnaliști sînt 
rodul unei tehnologii avansate introduse în 
pd^esul de producție.

★

Uzina cocso-chimică din Combinatul si
derurgic Hunedoara, care dă mai mult de 80 
la sută din producția de cocs a țării, a înde
plinit angajamentul luat în cinstea Congre
sului partidului de a produce peste prevederi 
3 000 tone de cocs metalurgic. Rezistența me
die a cocsului a ajuns la 72,5 la sută, cu

acest gen din țară. <te Ia Cornbrnatul de fibre 
artifrciale-Brătia. Așadar, o nouă mrazxi- 
foză a stufului a scos la iveală un nou pro
dus i super super-corduL Procesul chimic 
pornește de la operația de xarr.oger.a~e. adi
că de tratare a alcaliceiuloze» cu sulfuri de 
carbon ; celuloza schimbindu-și astfel pro
prietățile devenind viscoză din care se trage 
firuL întregul proces tehnologic este dirijat 
de cadre tinere cu o înaltă calificare. Nou! 
produs românesc va fi folosit Ia producerea 
pinzelor de anvelope pentru tractoare și alte 
mașini.

CONSTANȚA
La Fabrica de celuloză Palas Constanța a 

intrat în probe mecanice, noua secție de hir- 
tie. Proiectată pentru o capacitate de 18 50 
tone hîrtie anual, secția folosește în întregi
me ca materie primă celuloza obținută dir. 
paie. Utilajele de înaltă tehnicitate cu care 
a fo®t înzestrată asigură o automatizare de 
sută la sută.

Colectivul fabricii s-a angajat ca în cins
tea Congresului partidului să efectueze y 
probele tehnologice înainte de termen. ere-", 
astfel condiții să dea primele tone de r. -r.e 
pentru scris și tipărit

Vizita unei delegații 
a C.C. al P.M.S.U.

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Român, ieri a sosit în 
Capitală, în vizită prieteneas
că, o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, în 
frunte cu tovarășul Gyula 
Kallai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare. 
Din delegație fac parte Antal 
Apro. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U.. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.U., Zoltan Ko- 
mocsin. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
Andras Gyenes. șef adjunct 
de secție la C.C. al P.M.S.U.

La aeroport, delegația a fost 
intimpinată de tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru 
al Biroului Politic al C.C. al

P.M.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., Alexandru Bîrlădea- 
nu, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., secre
tar al C.C. al P.M.R., Ghizela 
Vass. membru al C.C. al 
P.M.R.. Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., șefi de secție la C.C. 
al P.M.R., Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mauriciu No
vac, vicepreședinte al C.S.P.

Au fost de față Jozsef Vin
ce, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, care face, de a- 
semenea, parte din delegație, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

1 la sută mai mult decit prevedea angaja
mentul, iar umiditatea a fost redusă sub 2 
la sută, față de 5 la sută cit era admis. A- 
ceste succese se datoresc îndeosebi îmbunată-

PITEȘTI
țirilor aduse procesului tehnologic, eficacității 
încărcării și descărcării șarjelor. Astfel, a 
fost asigurată o dozare corespunzătoare a 
cărbunelui și semicocsului ce se încarcă în 
baterii și s-au evitat pierderile de gaze, iar 
la mașinile de șarjare s-a asigurat o densi
tate optimă a piloților de cărbune compri
mați.

GALAȚI
Zilele acestea a intrat în probe tehnologi

ce fabrica de super super-cord, prima de

Pină la 1 iunie, metalurgiștii de la 
Uzina de piese auto Colibași au realizat la 
producția globală un spor de 4 081 100 lei, iar 
la producția marfă de 3 945 000 lei, îndepli- 
nindu-și angajamentele luate în cinstea Con
gresului partidului. Peste 70 la sută din spo
rul de producție s-a realizat pe seama crește
rii productivității muncii. O atenție deose
bită s-a acordat îmbunătățirii calității pro
duselor. Astfel, s-au făcut îmbunătățiri de 
seamă la unele agregate auto și de tractoare. 
De pildă, s-a îmbunătățit simțitor calitatea 
cutiei de viteze ce echipează autocamionul 
„Bucegi" prin adaptarea unor noi soluții con
structive la subansamblele importante,

Pregătirea mașinilor agricole

pentru campania de recoltare

Stațiunile de mașini și trac
toare din Topolovățu, Sinni- 
colau’ Mare, Lugoj, Freidorf 
și Ortișoara, care deservesc 
un număr mare de cooperati
ve agricole de producție din 
Cîmpia Banatului, au termi
nat lucrările de reparații șl 
revizuire a combinelor și al

tor mașini agricole pentru 
campania de recoltare. în ce
lelalte S.M.T. din regiune au 
fost puse in stare de funcțio
nare peste 85 la sută din nu
mărul combinelor de cereale 
și al cositorilor mecanice și 
mai mult de jumătate din cel 
al batozelor. în același timp, 
atațiunile au reparat mai bine

de 60 la sută din mașinile și 
utilajele destinate pregătirii 
de furaje : combine, silozuri, 
tractoare, prese etc.

O dată cu lucrările de re
parații și revizuire a parcului 
de mașini a început și pregă
tirea celor ce vor lucra în 
apropiata campanie.

(Agerpres)
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Primirea la Consiliul 
de Miniștri a ministrului 

culturii din U.R.S.S.
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
primit marți pe Ekaterina Fur- 
țeva, ministrul culturii din 
U.R.S.S., care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au participat Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Vasile Dinu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Gh. Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
precum și I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Acesta este titlul cronicii pe 
care o semnează Carlos Pinhao 
in ziarul „A Boia" (Balonul). Cro
nica este închinată exclusiv ana
lizei jocului echipei noastre na
ționale. „în prezent — spune el 
— fotbalul românesc este asemă
nător fotbalului portughez din 
multe puncte de vedere... Oaspe
ții noștri ne-au demonstrat o 
bună evoluție tehnică și tactică... 
Românii ne-au arătat, la fel ca 
acum 15 zile în urmă, cînd i-au 
bătut pe cehoslovaci, că fotbalul 
românesc este în progres. în jo
cul de ieri au demonstrat vitali
tate, imaginație, fantezie... Geea 
ce ne-a impresionat în mod deo
sebit la români a fost rapiditatea 
și rezistența lor".

Să joci la Lisabona cu națio
nala Portugaliei, cotată de spe
cialiști ca pretendentă la titlul 
mondial, să pierzi cu 1—2 (în 
ultimii 5, 6 ani, echipa Portuga
liei a pierdut doar un singur 
meci pe teren propriu in 1961, cu 
Argentina), iar la sfirșitul meciu
lui, publicul portughez să aplau
de nu pe învingători, ci echipa 
învinsă („Piario de noticias", își 
intitulează cronica meciului: 
„Românii învinși, dar aplaudați 
de public") — iată sintetic apre
cierea jocului prestat duminică de 
reprezentativa noastră națională. 
Dacă Haidu ar fi fost la fel de 
sigur pe el și prompt cum a fost 
în repriza a doua, iar înaintarea 
n-ar fi făcut un joc static, ținînd 
mult mingea, încetinind atacul, 
echipa noastră putea să obțină 
un rezultat de egalitate.

Ceea ce apreciază unanim toți 
specialiștii care au văzut meciul 
(doi brazilieni au venit special 
ca să transmită acest meci pentru 
Brazilia), antrenorul Otto Gloria, 
jucătorii echipei Portugaliei, în
treaga presă portugheză — este 
marea putere de luptă dovedită 
de echipa noastră, hotărîrea și 
dăruirea cu care au luptat pen
tru un rezultat cit mai bun, toți 
băieții noștri, viteza de acțiune
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Adine mișcat de catastrofa 
de la mina Orasi, vă rog să 
primiți expresia compasiunii 
noastre și să transmiteți fami
liilor greu încercate sincere 
condoleanțe.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Române

• La Biblioteca Bazei de 
cercetări științifice din Timi
șoara a Academiei R.P.R. s-a 
deschis marți expoziția per
manentă de carte a Editurii 

Sport
„Echipa

o victorie
României a obținut- 
morală la Lisabona^

a celor două extreme — Sorin și 
Pircălab, promptitudinea apără
torilor (mai ales în repriza a 
doua) din rîndul cărora s-a dis
tins în mod deosebit Nunweiller 
III.

După meci, Otto Gloria, antre
norul principal al naționalei por
tugheze, mi-a declarat: „Cînd 
am văzut cum au început jocul 
băieți; voștri în repriza a doua, 
și, mai ales, după ce Sorin A- 
vram a marcat golul, eram con
vins că veți egala...".

Cel mai răspîndit ziar din 
Portugalia — „Diario Popular" — 
in cronica intitulată: „Portuga
lia—România : 2—1, după un joc 
de mari emoții" — spunea: „în 
repriza a doua românii și-au de
monstrat superioritatea unindu-și 
forțele într-o luptă strînsă care 
era cît pe-aci să le aducă golul 
egalizator". Un alt mare ziar de 
specialitate „Mundo de sporti- 
vo“ : „De cum a intrat pe teren 
echipa română a arătat că este 
decisă să facă un joc deschis. A 
adoptat o formulă elastică — toți 
în apărare, toți în atac, practi- 
cînd creator sistemul de joc 
4—2—4“. Iar Manuel Afonso, se
lecționerul unic al echipei Portu
galiei, declară : „Echipa Româ
niei a confirmat că știe să joace 
fotbal — proba cea mai bună 
fiind victoriile asupra Turciei și 
Cehoslovaciei și rezultatul strîns 
obținut în jocul cu echipa noa
stră" (ziarul „O Secolo").

Ca nivel spectacular, jocul a 
suferit, ambele echipe punînd 
accentul pe acțiuni care să pe
ricliteze poarta adversă. (Otto 
Gloria în declarația dată presei 
portugheze spunea clar : „Echipa 
noastră a jucat ca să cîștige pe 
teren propriu, nu ca să facă 
spectacol și a reușit acest lucru"). 
Deși a avut acest caracter speci
fic jocurilor de campionat, jocu
rilor cu miză mare, partida s-a 
desfășurat în limitele unei depli
ne sportivități. Arbitrul francez 
Kitabdjan, care a condus cu com

Academiei R P.R. Sînt prezen
tate un număr mare de lucrări 
din domeniile fizicii, chimiei, 
electrotehnicii, electronicii, si
derurgiei, construcțiilor de 
mașini, științelor agricole, 
biologiei, medicinii, literaturii 
și altele, scrise de autori ro
mâni și străini.

• Colectivul Teatrului Na
țional „I. L. Caragialeu-Bucu- 
rești a prezentat marți seara, 
în premieră, cunoscuta dramă 
istorică a lui Alexandru Da- 
villa „Vlaicu Vodă" intr-o 
nouă montare. Regia specta
colului aparține artistului po
porului Sică Alexandrescu, 
scenografia lui Al. Brătășanu, 
maestru emerit al artei, iar 
muzica lui Ștefan Mangoianu.

• în cadrul Decadei teatre
lor dramatice, colectivul Tea
trului de stat din Piatra 
Neamț a prezentat marți seara 
piesa „Nu sînt Turnul Eiffel" 
de Ecaterina Oproiu.

petență și obiectivitate, a decla
rat la sfirșitul meciului : „Jocul 
a fost foarte ușor de condus 
pentru mine, deoarece s-a jucat 
cu maximum de sportivitate".

Deși echipa noastră a prestat 
în ansamblu un joc bun, am greși 
dacă am spune că jocul ei a sa
tisfăcut pe deplin. Jocul de la 
Lisabona a fost o confruntare 
extrem de utilă cu o echipă de 
mare clasă, confruntare din care 
antrenorii și jucătorii noștri au 
tras și vor trage concluzii extrem 
de prețioase. Declarațiile pe care 
mi le-au făcut după meci Ilie 
Oană și Ștefan Covaci — antre

PRIN TELEFON
DE LA LISABONA

norii echipei noastre — scot în 
evidență tocmai ceea ce trebuie 
să rețină atenția. Iată ce mi-a 
spus tov. Oană : „Dacă avem în 
vedere că echipa noastră a jucat 
în deplasare, pe terenul unui ad
versar a cărei valoare deosebită 
este bine cunoscută, rezultatul 
obținut trebuie considerat meri
tuos. Nu întîmplător a câștigat 
echipa Portugaliei toate cele 
patru meciuri susținute în Grupa 
a IV-a a preliminariilor campio
natului mondial de fotbal. Jocul 
echipei noastre, aplaudat la sce
nă deschisă de publicul portu
ghez, rezultatul strîns obținut, se 
datoresc seriozității cu care au 
privit jucătorii pregătirile, încă 
de la începutul returului campio
natului categoriei A (cînd prac
tic au început și pregătirile re
prezentativei țării noastre). Echi
pa noastră ar fi putut obține un 
rezultat mai bun în această în- 
tîlnire. Din păcate însă, Geor
gescu, Hălmăgeanu, Ghergheli —

Ștrandul cu apă termală din stațiunea balneară „Victoria"- Oradea
Foto i AGERPRES

toți trei accidentați n-au putut 
juca. Trebuie să remarc însă fap
tul că jucătorii noi, introduși in 
echipă, în locul lor, și-au făcut 
pe deplin datoria. Nunweiler III 
a fost cel mai bun om al nostru, 
un adevărat ship al apărării. Noi 
puteam obține un rezultat mai 
bun, chiar și cu formația acea
sta cu care am jucat. Nu l-am 
putut obține pentru că echipa 
noastră a început jocul reținut, 
cu o prudență exagerată. în fi
nalul jocului, băieții noștri au 
evoluat așa cum au făcut-o la 
începutul meciului cu Cehoslo
vacia, terminînd partida cu mult 

peste nivelul adversarilor lor. 
Dacă ar fi jucat la fel de la în
ceput, altul era rezultatul". La 
rîndul său, Ștefan Covaci, 
mi-a declarat:
„Jocul echipei Portugaliei este 

caractetizat de o înaltă tehnică, 
în care domină execuțiile in și- 
teză, realizate cu multă subtili
tate și fantezie. Trebuie subli
niat și reținut în mod deosebit 
faptul că toți înaintașii lor au 
această caracteristică : setea de 
a trage cât mai mult la poartă, 
din orice poziție favorabilă, de 
a trage mai ales, prin surprin
dere și foarte puternic (de alt
fel, așa a și marcat Eusebio cele 
două goluri).

Această confruntare dificilă 
pentru noi, a demonstrat că jo
cul prestat de apărarea echipei 
noastre corespunde celei mai mo
derne echipe de fotbal. Dacă am 
realizat acest scor strîns, aceasta 
se datorește în primul rind apă
rării noastre".

în schimb, înaintarea noastră a 
abuzat de pase scurte, care au 
încetinit jc^ul, și de aceea multe 
din acțiunile de atac ale echipei 
noastre n-au pus probleme grele 
pentru apărătorii portughezi, care 
aveau timp să se replieze. îna
intașii noștri schimbă cu încetinea
lă și multă reținere atacul de pe o 
parte pe cealaltă a terenului. Jo
cul prestat de înaintarea echipei 
portugheze, mai ales în prima 
repriză, ne-a demonstrat clar că 
selecționarea înaintașilor trebuie 
făcută avînd în vedere în primul 
rind viteza și forța de pătrun
dere a jucătorului".

(N. A. Nu intimplător ziarele 
portugheze au scris că ceie 
două extreme — Pircălab și 
Sorin Avram — au fost cei mai 
periculoși pentru echipa portu
gheză, comparind jocul lor cu 
al celor mai bune extreme din 
echipele Europei). Șteian 
Covaci a ținut să adauge in 
Încheiere, că jocul de verificare 
susținut de echipa noastră la 
Angers (Franța) a fost extrem 
de util. Acest joc le-a dat po
sibilitatea jucătorilor noștri să 
ia contact cu un stil specific 
portughezilor, astfel că multe 
din procedeele lor tehnice și 
tactice n-au mai constituit sur
prize pentru echipa noastră.

Dacă despre echipa noastră 
specialiștii și ziarele portugheze 
au numai cuvinte de laudă, în 
schimb echipa portugheză este 
aspru criticată. 1 se reproșează 
că nu a făcut din meci un 
spectacol fotbalistic de clasă — 
așa cum se obișnuiseră supor
terii — că nu a știut să sesizeze 
tactica apărătorilor noștri, că 
s-a lăsat dominată in a doua 
repriză și mai ales în ultima 
parte a meciului. Mul ți croni
cari portughezi nu se sfiesc să-i 
prevadă echipei Portugaliei o 
inirîngere dureroasă in revanșa 

pe care o va susține la Bucu
rești în noiembrie. Dar indife
rent de lipsurile pe care le-au 
manifestat in acest meci jucă
torii portughezi cu un lucru 
este de acord toată lumea și 
anume, cu faptul că românii au 
încurcat serios socotelile pe 
care și le făcuseră portughezii 
Poate să vi se pară curios, dar 
Otto Gloria mi-a declarat după 
meci că el este tare satisfăcut 
că lucrurile au ieșit așa.

înainte de meci, mulți gaze
tari sportivi portughezi pronos
ticau cu emfază o înfringere 
răsunătoare a echipei României. 
Otto Gloria i-a prevenit însă pe 
toți să nu ia acest joc cu ușu
rință. Este semnificativ faptul că 
luni, după meci, ziarul „Mundo 
de Sportivo" reproduce acest 
avertisment al lui Otto Gloria : 
„Românii sînt periculoși, mun
cesc extraordinar de mult, sînt 
extrem de rezistenți și rapizi, 
întîlnirea echipei noastre națio
nale cu România nu va fi 
ușoară". De altfel, același lucru 
mi l-a spus și Augusto și Euse
bio și Coluna și Torez, vinerea 
trecută cînd am fost o jumătate 
de zi oaspetele lotului național 
portughez in cantonamentul de 
la Vale de Lobos.

Dacă o parte din public și 
din presa portugheză a conti
nuat să ia cu ușurință acest 
joc, eu personal m-am convins 
că jucătorii naționalei Portuga
liei l-au privit cu toată răspun
derea și seriozitatea. Iar dacă 
totuși prevederile și temerile 
lui Otto Gloria s-au adeverit, 
meritul principal este al echipei 
noastre. Dar jocul de la Lisa
bona îndeamnă la o muncă și 
mai serioasă în vederea viitoa
relor confruntări.

SAVIN STELIAN

Note bune
pentru „marca fabricii44

abrica de mobilă 
din Tg. Mureș se 
recomandă printr-o 
„carte de vizită" în 
care se spune de la 
început aproape

tot: mai mult de jumătate din 
produsele realizate aici sînt des
tinate exportului.

Cuprinsul ei este completat de 
colectivul de aici, acum în zilele 
de avîntată întrecere pentru în
deplinirea angajamentelor luate 
în cinstea Congresului partidu
lui, cu noi și edificatoare înfăp
tuiri. Angajamentele luate în pri
ma etapă a întrecerii socialiste 
au fost realizate la toți indicato
rii ; și în ceea ce privește pro
ductivitatea muncii, și la obiecti
vul calitatea produselor.

Acestuia din urmă i se acordă 
în continuare o atenție neslăbită, 
în unitatea a Il-a, de pildă, s-a 
trecut în acest an la un proce
deu nou de finisare a suprafe
țelor mobilei: aplicarea pelicu
lei de poliesteri după sistemul 
„ud pe ud“, care sporește calita
tea și durabilitatea produselor. 
Am amintit de acest procedeu, 
hotărît la începutul anului, de
oarece frămîntările și căutările 
din aceste zile sînt într-o strînsă 
legătură cu el. în procesul de 
finisare a apărut la un moment 
dat un defect: cîteva pete ce
nușii pe suprafața lucie a mobi
lei. Zilele trecute un colectiv a 
făcut reorganizarea procesului de 
fabricație ceea ce a dus la elimi
narea unor faze de montaj în 
alb și la asigurarea timpilor op
timi de condiționare înainte de 
aplicarea peliculei de poliesteri.

Angajîndu-se să sporească con
tribuția tineretului la îmbunătă
țirea calității produselor, organi
zațiile U.T.M. din fabrică au în
treprins numeroase activități. în 
luna trecută, de pildă, s-a dis
cutat în toate organizațiile de 
bază U.T.M. problema respectă
rii stricte a procesului tehnolo
gic. La hala de mașini ca și la 
pregătire 2, organizația U.T.M., 
apelînd la maiștri, a ajutat pe ti

CRUPUL ȘCOLAR FORESTIER BUCUREȘTI
Str. Elev Ștefănescu Ștefan nr. 9
Raionul 23 August — București

Anunță ținerea examenului de admitere între 3—12 iulie 1965, 
în ȘCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI, pentru următoa
rele meserii cu durata de 3 ani :

— TIMPLAR DE MOBILĂ ȘI ARTICOLE TEHNICE
— TÎMPLAR DE CONSTRUCȚII
— MAȘINIST LA UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚIA DRU

MURILOR FORESTIERE.

Se primesc candidați absolvenți ai școlii elementare de 7 sau 
8 ani, numai băieți, între 15—18 ani împliniți în cursul anului 
1965 (1 ianuarie—-31 decembrie).

înscrierile se fao pînă la 80 iunie 1965, prin următoarele în
treprinderi :

a) Pentru meseria de timplar de mobilă și articole tehnice prin 
C.I.L. Pipera, IPROFIL București și IPROFIL Tehnica Lemnu
lui București — cu candidați numai din București și comunele 
subordonate.

b) Pentru meseria de timplar construcții, prin C.I.L. Pipera, cu 
candidați numai din București și comunele subordonate și C.I.L. 
Blaj. C.I.L. Suceava, C.I.L. Bacău, cu candidați din provincie 
(regiunile Brașov, Suceava, Bacău).

e) Pentru meseria de mașinist Ia utilaje pentru construcția drumu
rilor forestiere prin D.R.E.F. Galați, D.R.E.F. Ploiești și Baza 
I.U.C.F. Buzău, cu candidați din provincie (regiunile Galați și 
Ploiești).

Informații suplimentare Ia întreprinderile care au sarcina de 
recrutare sau la secretariatul școlii, zilnic între orele 8—15, la 
telefon 35.56.60.

neri să cunoască mai temeinic 
operațiile de lucru. Organizațiile 
U.T.M. din fiecare sector, îm
preună cu lucrători din serviciul 
C.T.C., expun la „Vitrina cali
tății" piese bune și piese cu de
fecte, odată cu explicarea cau
zelor care le-au produs, supun 
discuției adunărilor generale 
U.T.M. modul cum tinerii parti
cipă la acțiunile pentru ridicarea 
calificării etc.

Cîțiva specialiști de la Fabrica 
din Tg. Mureș s-au întors de cu- 
rînd de la o consfătuire orgari- 
zată de ministerul, tutelar la Fa
brica de mobilă din Iași.

— Acolo, ne-a spus Mihai Du
mitrescu, șeful serviciului C.T.C., 
s-au discutat probleme privind 
stabilirea unei singure documen
tații pentru toate întreprinderile 
producătoare de mobilă. în acest 
fel se asigură ridicarea gradului 
tehnologic al producției, posibili
tăți mai mari de urmărire și 
control, se permite folosirea unor 
scule, dispozitive și verificatoare 
de mare eficiență. întoreîndu-ne 
la Tg. Mureș am și pus în prac
tică, zilele trecute, unele dintre 
măsurile preconizate la Iași.

Consecințele unor asemenea 
preocupări: înfăptuirea celor 28 de 
măsuri prevăzute inițial pentru 
îmbunătățirea calității, propunerea 
spre rezolvare a încă 19 aseme
nea măsuri printre care introdu
cerea în fabricație a tuturor sor
timentelor numai după ce s-a în
tocmit documentația completă de 
lansare, obligația ca elementele 
și subansamblele mobilei să trea
că de la un sector la altul numai 
după efectuarea controlului tehnic 
la fiecare în parte, organizarea 
unui atelier central pentru execu
tarea S.D.V.-urilor, crearea, pînă 
acum, a 68 de noi tipuri de pie
se de mobilă.

Și, în primul rind, aprecieri 
din partea beneficiarilor. Note 
bune deci, pentru „marca fa
bricii".

I. BODEA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
„Cupa U.C.E.C.O.M“ 

la ciclism
CLUJ (prin telefon)
Etapa a treia, terminată la Cluj 

a dat șatislaclii la doi dintre prin
cipalii animatori ai acestei între
ceri — alergătorilor de la Clubul 
Steaua, Stoica și Ardeleanu. Pri
mul a preluat tricoul galben de la 
dinamovistul Ziegler, iar Ardelea
nu a reușit să cîștige etapa și să 
se situeze pe locul doi în clasa
mentul general Ia 3 secunde de 
lider.

Etapa a fost în general foarte 
frumoasă, ca și cea anterioară, 
deosebit de combativă. Plnă sub 
Dealul Feleacului am asistat la cî
teva tentative deosebit de îndrăz
nețe însă eșuate în cele din urmă. 
Chiar de la plecare din dreptul 
aeroportului din Sibiu, s-au des
prins din pluton Ardeleanu, bul
garul Atanasaov și Ciobanu, dar 
după 15 km au fost prinși. Se pă
rea că inițiativa lui Neacșu (Voin
ța) și a polonezului Sziklanny va 
avea sorii de izblndă. Ei au ple
cat din pluton imediat după sprin
tul din orașul Sebeș și au reușit 
Ia un moment dat să aibă un avans 
de 2,20 minute. Evadarea lor a 
durat însă doar 45 km. Trebuie 
reținut curajul unui tlnăr alergă
tor cu reale calități. Este un nume 
deșpre eere veni mai auzi : Mircea 
Virgil. De altfel acest foarte tlnăr 
alergător a reușit Intr-o altă cursă

• Clubul sportiv Rapid organi
zează între 21 și 30 funie, Ia sta
dionul Giulești și pe terenurile 
din Parcul Copilului, competiția 
dotată cu „Cupa tînărul rapidist' 
Ia atletism, baschet, fotbal, gim
nastică, handbal, haltere, lupte. 
La întreceri se pot înscrie copii 
și tineri dornici să învețe și să 
practice aceste sporturi.

Tinerii talentati vor fi selecțio
nați să-și continue activitatea în 
feifiile clubului Rapid București.

• Peste cîteva zile urmează să 
sosească la București, cunoscuta 
echipă franceză de fotbal Stade 
Francois». Fotbaliștii oaspeți vor 
tntîlni la 23 iunie în nocturnă pe 
stadionul Republicii, echipa Steaua. 
La 24 iunie, Stade Francalse 
va juca cu Petrolul la Ploiești.

• Continuîndu-și turneul în 
tara țțoîșțjl, țchie# mâsbixri de 
fotbal Szeged a jucat marți la 
Timișoara «u formația locală 

organizată în primăvară, cînd și-a 
făcut debutul, să evadeze de unul 
singur și să realizeze un avans 
de... 14 minute. Și ieri a încercat 
ceva similar. Mai erau pînă la so
sire la Cluj 50 km și acest teme
rar a pornit într-o tentativă pe cit 
de îndrăzneală, pe atît de greu 
realizabilă. S-a desprins din plu
ton și cale de 18 km a încercat 
să ia un avans, dar amintita lui 
performantă nu s-a mai repetat. 
Pe Dealul Feleacului, Ziegler, ho
tărît să-și apere șansele a încer
cat să-și pună în valoare calită
țile sale de bun cățărător. Împre
ună cu Ghera și cu maghiarul Ke- 
seru trec primii prin vîrlul Felea
cului, dar la coborîre, Stoica și 
Ardeleanu li prind și Ia sprintul 
de pe străzile orașului, cu 1 000 
metri înainte de sosire, Ziegler 
are o defecțiune la bicicletă (sare 
lanțul) și este întrecut de cei doi 
alergători militari care își dispută 
primul Ioc In etapă, cîștigat de 
Ardeleanu. Sosind pe locul doi, 
Stoica a intrat în posesia tricou
lui galben pe care l-a purtat două 
etape Ziegler, ajuns acum pe locul 
trei, după Ardeleanu.

Etapa a patra a iost împărțită 
în două subetape : Cluj — Dej 
contra cronometru individual și 
Cluj — Tg. Mureș 110 km cu ple
carea în bloc.

S. SPIREA

Știința. Fotbaliștii români au ter
minat învingători cu scorul de 
3—1 (1—0) prin punctele marcate 
de Lereter, Mițaru și Cucu.

• Marți a început la Mamaia 
concursul internațional de tenis 
de cîmp. Au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : R. P. Româ
nă — R. P. Bulgaria 5—0 ; R. P. 
Română (tineret) — R. P. Polonă 
3—2; R. P. Chineză — R. D. Ger
mană 2—2 (a partidă amînată); 
R. P. Ungară — selecționata ora
șului Ostrava (R. S. Cehoslovacă) 
3—2.

• la campionatul european de 
șah, echipele R. P. Române și R.F. 
Germana au ierranol ia efejuate .- 
5—5. Echipa Iugoslaviei conduce 
cu 6.»—pwcte ia iat.’iwea 
cu echipa A P. Rămâne, o partidă 
fiind întreruptă. Alte rezultate : 
UJt S.S.—R, P. Ungari 4.5—2 5 (3), 
R F. Germani — Oiar.cz 8—3 (IR 

U.R.S.S.—Iugoslavia 6—3 (1); R.P. 
Ungară—Olanda 7—3.

• In zilele următoare se vor 
desfășura îij R. P. Polonă și R. F. 
Germană mai multe concursuri 
internaționale de călărie. Intre 20 
și 27 iunie, la Olsztyn, în R. P. 
Polonă, va avea loc un concurs 
la care vor participa unii dintre 
cei mai valoroși călăreți europeni. 
Concursul de la Aachen (R. F. 
Germană) este programat între 3 
și 11 iulie. La aceste concursuri 
participă și campionul țării noas
tre V. Pinciu (Dinamo).

• La 20 iunie se va da startul 
la Koln (R. F. Germană) în cea 
de-a 5-a ediție a competiției ciclis
te internaționale de amatori „Tour 
de l’avenir", la care vor participa 
peste 100 de rutieri din 15 țări, 
printre care și R. P. Română. Cursa 
măsoară 2 185 de kilometri, împăr
ați în 13 etape, cu o zi de repaus 
la 26 iunie. Ultima etapă se va 
disputa contra cronometrului indi
vidual la Barcelona, punctul ter
minus al întrecerii. Traseul este 
In cea mai mare parte plat, dar In 
etapa a 10-a cicliștii vor trebui să 
escaladeze vîrfurile Aubisqus șl 
Tourmalet din munții Pirinei.

La comitetul de organizare din 
Paris continuă să sosească listei* 
nominale de participant!. Echipa 
R. P. Polone are în componentă 
pe cunoscuta cicliști Stanislav 
Gazda, Rajmund Zielinski, Josei 
Gawliczek și Jose! Beker, iar din 
echipa Italiei tac parte, printre 
alții. Antonio Albonetti, Luciano 
dalia Bonna și Claudio Michelotto, 
participanti și la edițiile trecute 
ale cursei.

Echipa Franței cuprinde un aler
gător din categoria independenți
lor (Maurice Benet) și șapte ci
cliști amatori, în frunte cu Andrâ 
Desvages, cunoscut din ultima 
edifie a „Cursei Păcii". Cel mai 
tînăr membru al formației fran
ceze este Claude Guyot (18 ani), 
învingător în 7 curse disputate 
anul acesta. Echipe puternice vor 
trimite, de asemenea, tederafiile 
din Belgia, Suedia, Danemarca, 
Elvefia și alte țări.

• In cadrul unui concurs desfă
șurat la Sacramento (California) 
atletul negru Ralph Boston a ctști- 
gat proba de săritură în lungime 
cu performanța de 8,16 m. Alte 
rezultate : 5000 m : Neville Scott 
(Noua Zeelandă) 13'50"6/10; prăji
nă: Jef Chase 4,91 m; greutate: 
John Mae Grath 19.07 m.

(Agtrpi*»)

Pe noua magistrală buaureșteană Boraeni-sud

LALEAUA NEAGRĂ — film 
pentru ecran panoramic, rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), OLIVER TWIST
— rulează la Capitol (orele 8,45:
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 20,15),
Excelsior (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,45), Aurora (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15-, 18,30; 20,45), Flo- 
reasca (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30). FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop, rulează la Republi
ca (orele 8,30, 10,30: 12,45: 15; 
17: 19,15: 21,30), Festival (orele 9: 
11; 13: 15: 17; 19; 21). RABY
MATYAS — rulează la Festival 
(orele 10; 12,15; 14,30; 17; 19,30), 
Buzești (orele 15; 17,15; 19,30). 
WINNETOU — cinemascop — ru
lează la București (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), Fero
viar (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,30), (completare: SMULSE 
DIN ÎMPĂRĂȚIA SĂRII), Tomis 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Melodia (orele 9,45; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). HOCHEIȘTII — 
cinemascop — rulează Ia Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
JOE LIMONADA — cinemascop — 
rulează la Central (orele 9,30; 
14,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). ARE

CINEMATOGRAFE
NA CIRCULUI — rulează Ia Lu
mina (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). DOI BĂIEȚI CA PÎINEA 
CALDĂ — rulează la Union (ore
le 16; 18,15: 20,30). BINE AȚI VE
NIT — BALETUL NEGRU DIN 
SENEGAL — rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
Programe pentru copii — ora 10). 
ANIMALELE — SMULSE DIN 
ÎMPĂRĂȚIA SĂRII, rulează la

Timpuri Noi (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19: 21). NEAMUL ȘOIMĂREȘ- 
TILOR — cinemascop (ambele 
serii) — ȘOPIRLE — rulează la 
Giulești (orele 16; 19), Modem 
(orele 10: 13: 16,15; 19,45). HAN- 
KA — rulează la Cultural (orele 
15,30; 18; 20,30). SPRE CULMI — 
rulează la înfrățirea intre popoare 
(orele 10,30; lBi 18; 20), Moșilor 

(orele 15; 17; 19). CERASELLA — 
rulează Ia Dacia (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21). FEMEIA NE
CUNOSCUTĂ — rulează la Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16: 
18,30; 21), Grivița (orele 10; 12,30; 
15,30; 18: 20,30). NE ASUMĂM 
RĂSPUNDEREA — rulează la 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). 
UCIGAȘII DE FEMEI — rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20). 
ASTA-I TOT CE S-A INȚlMPLAT
— rulează la Bucegi (orele 10;
12,15; 16; 18,15; 20,45), Flacăra 
(orele 14,15; 16,30; 18,45; 21).
SPĂRGĂTORUL — cinemascop — 
PIONIERIA nr. 3/1965 — rulează 
la Unirea (orele 16; 13,15). PE UR
MELE LUI AHMED — SCOARȚE 
POPULARE — rulează la Vitan 
(orele 16; 18,15; 20,30). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII — JORIS IVENS
— rulează la Miorița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18,30; 20,30), Flamu
ra (orele 10: 12,15, 16, 18,15: 20,30, 
completare PIETRE CARE ÎNFLO
RESC). REGINA ClNTECELOR — 
rulează la Munca (orele 10,30; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). ALERG DUPĂ 
O STEA — rulează la Popular fo
tele 16; 18,15; 20,30). FERNAND 
COW-BOY — COMORI DE ARTĂ

Foto i AGERPRES

ROMANEASCĂ — rulează la Arta 
(orele 10; 15,30; 17,45; 20), Proqre- 
sul (orele 14,15; 16,30: 18,45 ; 21). 
MERII SĂLBATICI CELULE 
AMEȚITE — rulează la Viitorul 
(orele 16; 18,15; 20,30), SCARA- 

MOUCHE — rulează la Colentina 
(orele 15; 17; 19; 21), Ferentari 
(orele 10,30; 16; 18,15; 20,30, com
pletare PIONIERIA nr. 3/1965). 
VESELIE LA ACAPULCO — AR
TIȘTII AMATORI — rulează la 
Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). DIVORȚ ITALIAN — 
rulează la Rahova (orele 16; 
18,15). LOGODNICELE VĂDUVE
— rulează la Lira (orele 15,30: 18), 
CRONICA UNEI CRIME — cine
mascop — PIETRE CARE ÎNFLO
RESC — rulează la Drumul Sării 
(orele 16; 18,15; 20,30). CASA 
RICORDI — PIONIERIA nr 3/1965
— rulează la Cotroceni (orele 15: 
17,45; 20,30). IANOȘIK (ambele 
serii) — rulează Ia Pacea (orele 
10; 16,15; 19,30). OMUL CU RICȘA
— cinemascop rulează la Carpați
— 14, 15 iunie — (orele 10; 12,15> 
16).

Pentru cei 
de 14 ani

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Duminică, peste 300 
de băieți și fete din Iqși, carai| 
au împlinit Virșta de 14 ani, 
s-au întîlnit în sala Filarijioriicii 
de stat „Moldova". Aci, ei au 
participat la adunarea festivă 
inițiată de comitetul orășenesc 
U.T.M. pentru luminarea bule
tinelor de identitate, unde li 
s-a vorbit despre însemnătatea 
acestui eveniment în viața tine
rilor de 14 ani.

In continuare, a urmat un 
montaj literar dedicat ce iui 
de al IV -lea Congres al .partU 
dului, care a fost prezentat de 
orchestra de muzică populară 
„Doina Moldovei" a Filgrm^gi- 
cii de stat.

-------------Televiziune
MIERCURI 16 IUNIE

19,00 Jurnalul televiziunii.
19,20 Pentru copii: Năzdrăvă
niile vulpii; Podul vulpoiului, 
de Sergiu Milorian ; filmul de 
desen animat „Ursulețul". 
20,00 „Orizont 70“. 22,20 Tea
tru : „Andrea" de Anna Bar- 
nassin. Traducere de Ecateri
na Schdn și Elena Negreanu.

JOI 17 IUNIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii: Calul Fu
ry" (IV): Armăsarul nărăvaș. 
19,45 Clubul tinereții. 21,05 
Muzică populară românească. 
21,35 Din lume adunate. 21,50 
Mari actori ai ecranului: Ge
rard Philipe. In încheiere: 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

Oiar.cz
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

EXISTĂ LOC pm MAI BME

I
n urmă cu citeva 
luni, biroul Comi
tetului raional 
U.T.M. Toplita a a- 
nalizat intr-o șe
dință a sa mun
ca organizațiilor 
U.T.M. de la Combinatul de in
dustrializare a lemnului Gălău- 

taș și întreprinderea forestieră 
Toplita, privind mobilizarea ti
nerilor la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. In analiza amintită s-a 
ajuns la concluzia că mai sint 
încă deficiente în activitatea 
organizațiilor U.T.M. privind 
munca de ridicare a calificării 
profesionale a tinerilor, că se 
poate face mai mult pentru a 
mări contribuția acestora .a ob
ținerea unor produse de cali
tate superioară. Pentru a ie 
ajuta, biroul comitetului raio
nal a hotărit să alcătuiască 
două colective formate cin ac
tiviști și specialiști cu o boga.i 
experiență in munca de orga
nizație, buni cunoscători ai pro
blemelor de producție. Din co
lectivul care s-a ocupat de în
drumarea organizațiilor IT-M. 
de la I.F. Toplita. de exemplu, 
făceau parte, printre aițiL si in
ginerii loan Frățilă și loan 
Furtună, Han Iidiko, secretar al 
comitetului raional U.T.M. etc. 
Ce s-a constatat ? Care a fost 
rezultatul muncii de îndruma
re ?

La LF. Toplita, de exemplu, 
la cursurile de ridicare a cali
ficării profesionale erau înca
drați foarte putini tineri: din 
750 doar 125. Cursul pentru 
gateriști era frecventat doar de 
10 tineri ; cel pentru mecanici 
funiculariști, de șase iar la cursul

pentru scrtatori-expioatare bo 
era încadrat nici un tinăr cu 
toate că in fiecare cat peser.- 
ile amintite aajoritama mănă
torilor sin: txeri. CsrsarJe 
erau insă pe sfirs.te. Membra 
colectivului s-an orectat tine 
în această Împrejurare proțx.- 
nind comhetuhr. ILM. ca. ia 
colaborare cu corpi'etal stri
catului. să crca—zne ca 
de conferințe '.ebc jce pe sectr. 
A fost stabilită astfel o temac.- 
că precisă și grunol de Jetton 
care să facă expunerile res
pective. Pruna coetanaiă oes- 
pre .Valorificare* superioară « 
mase: ierrnoase* a fost expusă 
chiar ce ingmemh Inn Frăt a 
Iidiko Har s-a ocxpa ta mor 
deosebit de moca. cu «Lac 
atrași tinerii să «radieze car
tea tehnici în acest scoo e«

Îndrumări. ă a ajuta: cmktk 
organizațiile U.TX să facă 
prezentări de cărți, să orșaezze- 
ze, in legătură cs ctari> otita 
concursuri ..Gne săe. răsponxf 
etc. Bine organizat*, aceste ac
țiuni au stimulai interesul loc 
mai multor tineri peszn stu
dierea cărții de speâahîate. îs 
aceiași timp, membrii coteo- 
vului au analizat cum coetr.- 
buie Fiecare tinăr inginer, teh
nician și maistru la n&care * 
calificării tinerilor din secția 
sau sectorul unce lucrează. A- 
ceastă problemă a fost dezbă
tută și in cadrul anei ședințe 
a activului U.T.M. de ta LF. 
Toplita. unde s-au stabili! și 
măsuri concrete. AstfeL ținem 
ingineri. tehnicieni. maiștri. 
printre care Olteana Isaia. Han 
Cornel. Xicuiae Muntean» și

re. ci ș* de ca care taczeeză 
ta garue o* exploatare taves- 
taeră. La noosa. tara Btats_-

Qrtudioul artistului amator de 
la Cate createi populara 
este im orator cotepeteză 

pentru tasern cere cor si se a- 
firme ta acri, corezrcbe. Me- 
Mtsn m* care partxrpă le ■* 
peoțrr*» de brișnii De atei, *e 

te-aa tahaoter procesai £T» p 
preteattar si B**ph*ara ărtaPee 
de ta tăee —fâai ta pn**ai «pec- 
tacaL

fericnaiz, pa_ probleme ea „So- 
aate~ *e> JForute corole dead-

ta* pdaTnae tai preâati «ta-

nrfhr-u elementare de teorie mu- 
aedă.

lată ta* exemplu: miercuri 
seara, m sala de ciaoaări 
■ Studioului artistului ama
tor, după programul susținut 
de corul Institutului de Studii șt 
Pmectări și de orchestra da mu
zici populară „Dimbocița" au

Dispeceratul 
amatorilor

moepv? ducufrue. Primii ttrpecta- 
ttwi - dtfîjovs fi instructorii for- 
seatuior artistice amatoare din 
Capăaid. Apeeaenie tint multi
ple. dar toate star exprimate in 
saaseir etageafet, al bunului 
gast. Cord IST. s-a prezentat 
iată* oata pe scena Studioului

anul trecut, în toamnă. Era a 
formație plăpîndă, deficitară la 
capitolul armonie, cu un reper
toriu nejudicios ales, cu o activi
tate sporadică. Intr-un singur an, 
formația a realizat acest salt cali
tativ care ii dă posibilitatea să 
se înfățișeze m orice ocazie cu 
un spectacol frumos, bine alcă
tuit. Repetițiile au acea conti
nuitate indispensabilă pentru 
existența și perfecționarea unei 
formații. Aprecierile participanți- 
lor au izvorît și din faptul că in 
repertoriu se abordează un pro
gram de cântece de masă plin de 
optimism, avîntat, care permite 
scoaterea în evidență a posibilită
ților corului.

Pină tirziu, in sala studioului 
oamenii mai discutau încă cu a- 
ceeași egală pasiune, fără a pro
nunța verdicte, profesînd o cri
tică de justă severitate și de 
largi orizonturi mai ales. Asi
stasem, de fapt la o seară obiș
nuită de lucru.

LUCIA HOSSU

Acțiuni

de muncă patriotică

Au început 
examenele 

de maturitate ’.

PITEȘTI (de fa 
corespondentul nos
tru)

Mobilizați de or
ganizațiile UJ.M. 
tinerii din regiunea 
Argeș participă cu 
entuziasm la nume
roase acfiuni de 
muncă patriotică. 
De la inceputul anu
lui și pină acum, 
tinerii au trimis oțe- 
lăriilor patriei 2 700 
tone de metale ve
chi. Cantități însem
nate de fier vechi 
au strins tinerii din 
Întreprinderile și in
stituțiile orașului

Pitești, care totali
zează peste 1 100 
tone. La Uzina Co- 
iibaș. Fabrica de 
textile p I-P-MJLB 
și ia alte întreprin
deri !n fiecare săp- 
tăminâ. organizații
le U.TJri. inițiază 
pe sectoare și ate
liere. acfiuni de 
slringere a metale
lor vechi. Se evi
dențiază. de aseme
nea. tinerii din ora
șul Cimpulung Mus
cel cu 300 tone și 
din raionul Rm. Vîl- 
cea cu 320 tone.

O altă acfiune la 
care participă acum

tinerii din această 
regiune. cuprinde 
lucrările de Întreți
nere ți curățire a 
pășunilor și izlazu
rilor. Pe 17 800 hec
tare. izlazurile au 
lost curățate de ma
rtie mișun, ciulini și 
oile plante nefolosi
toare. tn raionul 
Curtea de Argeș, 
s-au curățat peste 
4 000 de hectare iz
lazuri și pășuni de 
deal și alpine. Su
prafețe însemnate 
de izlaz au fost cu
rățate și în raioa
nele Găești, Costești 
și Drăgășani.

în fața examinatorilor 
peste 5® OM de elevi, pro
moția 1965 a școlilor medii, 
vor face dovada cunoștin
țelor acumulate pe băncile 
a 11 ani de școală. Cunoș
tințe din domenii variate, 
cunoștințe profunde, rod 
al muncii lor entuziaste, a 
sirguinței cu care le-au a- 
dunat, trimestru de trimes
tru, an de an. Se vor pre
zenta stăpini pe această 
valoroasă zestre, cu sigu
ranța că și de aici înainte, 
Ie sînt deschise toate dru
murile pentru continuarea 
învățăturii, pe un plan su
perior, pentru însușirea 
profesiunii visate. Le dorim 
succes!

Spirale

la sate
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). — în ulti
mele două duminici o parte a 
activităților cultural-educati
ve organizate la căminele cul
turale din raionul Oaș au fost 
destinate întîlnirilor între ță
rani cooperatori și membri ai 
brigăzilor științifice ale comi
tetului raional pentru cultură 
și artă. Peste 2 000 de tineri și 
vîrstnici au participat la ase
menea întîlniri.

Concomitent s-au citit din 
ziare și broșuri proiectul de 
Directive ale Congresului al 
IV-Iea al P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea economiei națio
nale în perioada 1966—1970, 
precum și proiectul de Direc
tive cu privire la valorificarea 
surselor energetice și electrifi
carea țării în perioada 1966— 
1975. 15 conferențiari ai comi
tetului raional pentru cultură 
și artă s-au deplasat duminica 
în satele Călinești, Boinești, 
Tîrșolț, Certeze, Camîrzana și 
altele unde au prezentat ex
punerea: „Industria noastră 
socialistă în sprijinul dezvol
tării agriculturii".

-—---------- ------
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(— OGLINZILE DE VARĂ ALE ORAȘULUI
„Bine ați venit"

doar la intrarea principală ?

Am vizitat de curind două din orașele ale 
căror parcuri sint recunoscute prin frumuse
țea lor naturală.

...La Sibiu, pădurea Dumbrava ne-a in- 
timpinat cu febrilitatea ultimelor pregătiri. 
Prin grija Întreprinderii de gospodărire oră
șenească a sfatului popular se asfaltează noi 
alei, se trasează noi itinerant pentru ama
torii de plimbări și excursii. Pregătiri se fac 
fi la parcul zoologic. Cel mai vechi locatar 
e vulturul pleșuv, aflat în captivitate din ri
nul 1929, and s-a înființat aici prime grădi
nă zoologică din fată. Turiștilor și vizitatori
lor care poposesc in Dumbrava li s-a pregă
tit o plăcută surpriză. Ascunse printre ar
bori, 45 corturi termoizolante, cu o capacitate 
de 120 paturi, adăpostesc pe amatorii de 
camping din Sibiu sau din alte localități. 
Complexul este dotat cu o bucătărie in aer 
liber, un bufet, dușuri, ring de dans și o 
ingenioasă instalație pentru focul de tabără.

Pe alocuri, vizitatorul se izbește insă de 
neglijențe supărătoare în această ambianță 
în general plăcută. In parcul „Sub arini' 
multe din marginile aleilor sînt năpădite de 
iarbă. Sînt, de asemenea, bănci deteriorate 
de vreme, care trebuie reparate.

Pentru iubitorul de literaturi, orele de 
odihnă petrecute aici ar fi și mai utile daci

o bibliotecă de vară ar oferi posibilitatea 
lecturii în aer liber a cărților preferate. Suc
cesul de care se bucură aceste biblioteci 
sezoniere în parcurile bucureștene este o 
garanție sigură și pentru sibieni.

Au intrat in tradiție serile literare orga
nizate în fiecare joi la statuia lui Eminescu 
din parcul „Sub arini" alcătuind o adevărată 
stagiune de vară a poeziei și cîntecului. 
Păcat că nu există o preocupare susținută 
din partea Întreprinderii de gospodărire 
orășenească de a veni în sprijinul acestor 
frumoase activități îndrăgite de sute de ti
neri, întreținînd bine locul, disputând adu
cerea mai multor bănci în jurul scenei în aer 
liber (cele 6-7 bănci existente sînt cu totul 
insuficiente), instalarea luminii electrice pe 
întregul platou din jurul statuii, sădirea 
florilor etc.

In luna aprilie, aproape 6 000 de tineri au 
răspuns cu entuziasm la chemarea Comite
tului orășenesc U.T.M. Sibiu pentru a parti
cipa la acțiunea patriotică de îngrijire și cu
rățire a parcurilor Dumbrava și „Sub arini", 
dar la această contribuție trebuie adăugat 
și efortul organelor locale de a înzestra un 
astfel de parc cu tot ce e necesar.

însă decepționat pe măsura cunoașterii lui 
în amănunt. Alei neîntreținute fac neplăcută 
o plimbare după ploaie, prin noroiul care 
persistă în unele locuri citeva zile. Puținele 
pavări făcute prin 1958 s-au deteriorat.

Tov. Rădulescu Gh., șeful secției gospodă
rie a Sfatului popular orășenesc Pitești, ne 
asigura de pietruirea și asfaltarea în această 
vară a aleii principale care duce la... bufetul 
T rivale...

Lacul are malurile invadate de iarbă, bu
ruieni și rămășițe de tot felul. Aici, lipsa 
simțului gospodăresc este de regretat, fiind 
vorba de un lac artificial care a avut inițial 
amenajările necesare. Odată cu însetarea, în
tunericul alungă pe vizitatorii mai puțin te
merari (multe becuri sînt sparte). Cele 6 
lămpi fluorescente de lingă bufetul Trivale, 
sînt totuși insuficiente. Tov. Rădulescu ne 
vorbea și de necesitatea revizuirii instalației 
electrice. Desigur, avea dreptate... Doi ama
tori de șah, priveau cu părere de rău la 
chioșcurile cu bănci rupte și mese stricate.

NOTE DE LECTOR

n
l riginalul jurnal al
' Victoriei Ionescu, 

numit simplu, „Ve
cini de baracă" 
invită după par
curgerea lui la o 
reluare a lecturii. 

Două sint mobilările invitației: 
senzația de autentic pe care o 
degajă aceste pagini și o a- 
nume neorganizare, acumulare 
aparent întîmplătoare a fapte
lor. intr-un crescendo destul 
de complicat însă. Mai mult, 
epilogul, așezat la inceputul 
cărții, departe de a anula evo
luțiile firești ce sînt comuni
cate de autoare, vine șă afirme 
cu destulă evidență că între 
luna august 1956 (intr-un fel 
data plecării de pe șantier) și 
luna august 1961 (cind se pe
trece amintitul epilog) timpul a 
săpat modificări adinei, deli
mitări de sentimente. Acel, a- 
proape, imperceptibil și inefa
bil sentiment nostalgic, — ro
dul nemulțumirii ratării unui 
Vis frumos pe planul vieții in

time („am ajuns amindoi pînă 
la un punct în care — asta a 
fost greșeala — am văzut to
tul') — dă poezie cărții și o 
unifică. Cere o calificare ma
ximă curajul eroinei de a fi 
sinceră pină la capăt cu ea în
săși (in definitiv, semnul unei 
etici noi), de a spune eșecu
rilor practice și spirituale pe

Victoria

Totuși, se va pietrui cărăruia 

care duce la— bufet

...Oricare ptteștecn vorbește eu rtrndrie de 
pereul Tricale, aderărxi podoabă naturală 
a oraștihei. L'n cititator neprecemt rimine

Mai exact: „Rupeți dacă aveți ce"

In altă parte a orașului se găsește parcul 
Argeș, de pe malul rîului cu același nume. 
Chiar la intrare, tăblița avertizează „Ruperea 
florilor din parc interzisă — contravenienta 
vor fi sancționați pe lac“. Ne-am uitat în 
jur în căutarea florilor... In parcul Argeș n-ai 
cum să fii contravenient din această cauză.

In plină zonă verde a orașului, unde florile 
ar trebui să fie principalul atribut al frumo
sului, ele lipsesc. Dacă treci podețul, pe 
insulele tăiate de culuoarele de apă ale lacu
lui, aspectul se schimbă. Lipsa coșurilor de 
gunoi se vede în hîrtiile și cojile de semințe 
împrăștiate peste tot.

Tot în parcul Argeș există un teatru de 
vâră cu o capacitate de 500 de locuri care 
poate adăposti în cele mai bune condiții 
spectacolele în aer liber. Comitetul pentru 
cultură și artă, în colaborare cu Comitetul 
orășenesc U.T.M. Pitești a organizat numai 
în luna mai citeva reușite festivaluri și spec
tacole ale brigăzilor artistice din oraș. Nu 
este oare păcat ca posibilitățile optime oferite 
de amfiteatrul de vară din parc să fie folo
site numai de două sau de trei ori pe an ?

Sînt desigur și multe lucruri frumoase de 
văzut în parcurile piteștene dar ele sint 
estompate de neglijențe pe care trebuie să 
le curme Întreprinderea de gospodărie a ora
șului, ajutată de comitetul orășenesc U.T.M. 
Parcurile sint oglinzi în care se vede bine 
spiritul organizatoric al edililor unui oraș și 
în care petele întunecă impresia plăcută pe 
care o impune în general, localitatea.

DUMITRU RUJAN

Adunare 
la Academia 

R. P. Române 
consacrată 
dezbaterii 
proiectelor 

de Directive
în aula Academiei R. P. Ro

mâne, a avut loc o adunare 
consacrata dezbaterii proiecte
lor de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al P.M.R. cu pri
vire Ia dezvoltarea economiei 
naționale în perioada 1966— 
1970 și cu privire la valorifica
rea surselor energetice și elec
trificării tării în perioada 1966— 
1975.

Au participat academicieni și 
membri corespondenți ai Aca
demiei, cercetători ai institute
lor științifice ale Academiei și 
alți oameni de știință din Capi
tală.

Lucrările adunării au fost 
conduse de acad. Ilie Murgu- 
lescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Român, președintele Acade
miei R. P. Române.

Au luat cuvîntul numeroși 
academicieni. Vorbitorii au ex
primat aprobarea unanimă a oa
menilor de știință față de preve
derile proiectelor Directivelor 
Congresului partidului, sublini
ind că ele reprezintă un măreț 
program pentru noi realizări pa 
drumul construcției socialismu
lui în țara noastră. De asemenea, 
au scos în evidență grija deose
bită a partidului și guvernului 
pentru dezvoltarea științei,' crea
rea de condiții din cele mai bune 
pentru cercetarea științifică, ceea 
ce a permis obținerea linor rea
lizări importante care au ridicat 
prestigiul științei românești pes
te hotare. A fost relevată con
tribuția adusă de oamenii de 
știință la rezolvarea unor proble
me importante ale economiei 
naționale și ale culturii patriei.

Participanții au subliniat sar
cinile de seamă ce revin oame
nilor de știință pentru promova
rea progresului tehnic, îmbina
rea cercetărilor fundamentale 
cu cele aplicate, în vederea ri
dicării rolului lor în rezolvarea 
problemelor ridicate de dezvol
tarea economiei naționale. Ei 
au făcut numeroase propuneri 
privind îmbogățirea tematicii in
stitutelor de cercetări ale Aca
demiei potrivit noilor cerințe la 
care , sînt chemate să-și aducă a- 
portul. Oamenii de știință și-au 
exprimat hotărîrea de a folosi în 
continuare, toate forțele și .-mij
loacele ps care le ău, de a pune 
întreaga lor capacitate de creație 
în slujba înfăptuirii prevederilor 
proiectelor de Directive ale celui 
de al IV-lea Congres al P.M.R., 
în slujba propășirii patriei, a 
construcției socialismului.

(Agerpres)

Expoziție 
pionierească

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). — La casa pionie
rilor din Timișoara s-a deschis o

probleme ala atutfriruijL Bere- 
jul ce se construiește este o 
simplă $> exactă metaiori. E- 
zitările șt reauntârrie uutm el 
le-d însemnat deîinit 'rv In be
tonul său. so.-e neuitere dar 
sensul copieșitoi al tnetaiore 
relevă o acțxme lapiirJM pini 
ia capăt cu 0 nare dtmae 
Este acesta însuși sensul rse-zr

de opm seu povesiri. con
centreze in djaioguri seu fraze 
pufine. evoidu sugerare doar. 
AL ta lectura, ser.:.meniu, că 
dmeota de itaele umane pe care 
-e-a akdtuA mstoarea se mișcă 
Încă o Istreogt 1-ume. deocais- 
dată doar proatsâ.

Cocstrucția jurnalului. :rje- 
ligeet concepută, reievd capa- 
aemea de a snphoea p se
lecta. Cahtâfi ca aautatea ob
serv«ieL srgest.ri-baeea amă- 
uutuiui. umoral unor replici p 
«a—— ■noacwde MM ca 
taM — cp p'
portretistice recopicndd un s ir-

Itnesa: ,,VECINI DE
nume. Drumul de Ia niște or
golii mărunte, cărora ta atri
buia o gravitate, in realitate 
improprie și nedecisivă, către 
integrarea și însușirea orga
nică a unui sens clar al exis
tenței este străbătut cu o re
levabilă discreție, iar momen
tele dramatice sînt reduse Ia 
adevăratele lor dimensiuni in 
raport cu marile, capitalele

al confesiunii autoarei p ten
tativa de a trensioma acest 
. pirna!" Intr-o nednat.e asu
pra existentei personale, de a 
dese ti ra poezia intersoard a 
evenimentelor (dincolo de sa
lopeta iestrvâ abordată ce 
unele reportaje exterioare) a 
izbutit.

Sint In .Vecini de baracă* 
numeroase subiecte de schițe.

BARACĂ"
ruai ador de scbfd. se x- 
stantanee auterZKe Stat dote 
ale edita ta articisatu apep- 
MM. Sint în această carte pro
filuri. ptefigurdri a căror pre
zentă asigură o trepidație ner
voasă. sugerează tensiunea pre- 
kmgitâ și lebrM a șantierului. 
Autoarea pie să fixeze un per
sonaj prîntr-o șirr.pii observa
ție sugestivă: ^Aie, „ioixna

Mureșan' mi-e foarte simpa
tică. Mai ales de cînd am des
coperit că atunci cînd gesticu
lează, înscrie în aer ceva din 
spirala telului de bătut spumă*. 
$tie să concentreze cu exac
titate observații generaliza
toare: „Bucuria simplifică re
lațiile dintre oameni, pentru a 
se putea manifesta din plin. — 
Cred că intr-o bucurie gene
rala. oamenii nu se pot ierar- 
riza.. Numai in durere oamenii 
se coc-rideră ierarhizări— Există 
un orgoliu a! durerii*.

tncu nu are insă pe deplin 
Irsuptâ pi.nfa gradării intim- 
ptarifor p a înlăturării locului 
mp* tu tern, p forțează uneori 
up descfcse in introspecția | 
-m. .. santxreior. Si f.ncă ră- | 

ta Ppdât/ de reportaj mai I 
putm co&vuxgătcr voaimie. I 
proaectiâe ia tutor pe care ie I 
irxeand personaje ie. Ajc: Iu- I 
c.dc suse.-e fa poarta e into- I 
cxnM de aarBe ari de verMaf. I

Lectura ctrtiL tasd ,‘.nsă tta- 
presta cd a rost rtirit exact I 
ace! seatroect of șanriereror. I 
ci in ececstă carte eocrerr de I 
cordesjune. a root surprinsă cn I 
v moare de document d:n riir.- I 
tru o ^Xzsutafta* dinamici, ca- I 
pabf.d de o exceotionaJi di- I 
tu.-re.

NICOLAE DRAGOȘ 1

Nu se vdd buruienile î
merge sc ,'e admire Za intrarea principală a parcului 

^Herăstrău*.
Foto : EM. COJOCARU

expoziție care cuprinde sute de 
lucrări ale elev.ilor din regiunea 
Banat. Lucrările dovedesc îndenii- 
narea elevilor, indicînd preocupă
rile lor multiple: expun membrii 
cercurilor de radioamatori, electri
cienii, mecanicii, precum și iubito
rii de turism, fotoamatorii. Elevii 
au creat obiecte de lăcătușerte, a- 
parate de radio, lucrări in lemn, 
sculptuji, ii, costume populare din 
Banat cârti îneîntă. ochii: vizitatori
lor. Expoziția, fiind : organizată de 
casele pionierilor din diferițe raioa
ne, prezintă specificul fiecărei loca
lități. De la prima vedere incintă 
cămășile, bluzele cu motive națio
nale din raionul Lugoj, obiectele 
din ceramică cu lucrări decorative, 
goblenurile din. Caransebeș,' sculp
turile în lemn din Arad. Casa pio
nierilor din Timișoara a prezentat 
Stema R.P.R., tabloul Primirea în 
rîndurile organizatiei.de pionieri. 
lucrată in mozaic, sculptura Pes
carul etc. aeromodele, aparate de 
recepție cu diferite lămpi, construc
ții metalice etc.

Pionierii bănățeni au creat fru
moase lucrări pe care le-au. pre
zentat Ia expo'ziția regională orga
nizată în cinstea celui de aț IV-let 
Congres al P.M.R.

i

organizatiei.de


d.e pe
Greviștii de la „Foyles"
• Vînzătorii ~
• Preavizul și

tar M
studenți înfruntă pe doamna Christina 
bancnotele de 5 lire

cu tinerii greviști
• Solidaritatea

viitor inginer, în vîrstă de

Cîștigurî ale stingii

in alegerile

din Sardinia

••

URUGUAY. Aspect din timpul 
unei recente demonstrații stu
dențești organizată in semn de 
protest Împotriva politicii ame
ricane în Republica Dominicană

înd, după cel de-al Il-lea război mondial- a :< 
Organizația Națiunilor Unite, in cadrul acesteia *-a 
dicat problema administrării teritoriilor dependeute. O 
bună parte dintre acestea aparțineau tsub formă de c 
Ionii, protectorate etc.) unor țări ca Anglia. S.U„A_ Fra 
ța, Belgia, Olanda ș.a. Aceste teritorii au fost lăsate 
continuare sub administrarea țărilor respective.

Existau însă și alte categorii de teritorii dependen 
precum: teritoriile care se găseau înainte de al dode 

război mondial sub mandatul Ligii Națiunilor, teritorii care apart 
seră statelor din coaliția hitleristă și care urmau acum să fie d 
de acestea și, în fine, teritorii care puteau opta. Pentiu toate 
O.N.U. a instituit sistemul său de tutelă și în acest scop a fa 
Consiliul de tutelă.

Conform Cartei, un teritoriu de sub tutelă poate fi admmistnt 
unul sau mai multe state membre ale O.N.U. sau chiar de intie 
organizație. Sistemul de tutelă al O.N.U. a fost conceput ca un rețțn 
de tranziție, statele administratoare fiind obligate de a favoriza m 
lufia progresivă a teritoriilor de sub tutelă spre autoguvernare și ia 
cele din urmă spre independență.

Foarte eurînd s-a observat însă că sistemul de tutelă al OA 1 
inclusiv Consiliul de tutelă, sînt tot mai mult depășite de eveniineate. 
nu pot rezolva problemele arzătoare pe care le creează avintul luptei 
de eliberare națională din toate teritoriile coloniale și dependente. 
Deficienta capitală consta în aceea că regimul de tutelă al O.N.U. ae 
răslringea doar asupra unui mic număr de teritorii coloniale 'in pre
zent se mai află sub tutelă doar insulele Nauru. Noua Guinee și unele 
teritorii din Pacific, formate din insulele Marshall, Caroline și Ma
riane). Majoritatea coloniilor aparțineau in continuare puterilor capi
taliste. In al doilea rind. chiar și in puținele regiuni administrite de 
O.N.U. programul de decolonizare era tărăgănat, sau teritoriul respec
tiv era practic abandonat țării sau țărilor mandatare

Puternicul a- 
xint al msșcăm 
de eliberare na- 
țmnalâ a dus in 
ultimul deceniu

Lexicon

Comitetul celor 24

ario CalasantL
19 ani care studiază Ia Londra se îndreaptă 
spre o mică masă. Casierul sindicatului sa
lariaților din comerț îi înmînează 7 lire.

„Următorul, vă rog" — spuse casierul 
jovial.

Următorul este Gilles Arnoult, de 19 ani, 
cetățean francez care a debarcat Ia Londra 
în urmă cu o lună. Vine apoi Karin Schnei

der, de 21 de ani. sosită anul trecut din Stuttgart.

parfumate în onoarea ultimului 
general care și-a publicat me
moriile din război". Librăria 
„Foyle’s“ a fost înființată in 
1903, dar aici nu a existat nicio
dată un sindicat. Anul acesta, 
la 1 mai, Marius Webb a in
format direcția că 70 de tineri 
s-au organizat într-un sindicat 
și doresc să ducă tratative. 
Sase zile după aceea, el a fost 
chemat la direcție, unde i s-a 
spus : „Dragă domnule 
reorganizăm raionul de 
ne, spre ghinionul dv. 
aici preavizul pentru o 
mină". A doua zi, în fata ma
gazinului au apărut 
pichete de grevă. 120 a'e tineri 
au participat la această acțiu
ne, în timp ce „doamna 
Foyle’s", Christina, se plimba 
in magazin, impărtind bancnote 
de 5 lire celor ce nu participau 
la grevă. Presa londoneză a 
început să relateze despre a- 
ceastă grevă neobișnuită cu 
participarea vinzătorilor-stu- 
denti. Christina a făcut cunos
cut că este 
tilnească cu 
dîcatului. Ea 
la întilnire, 
vor renunța
— arată „Le
teur" — în rîndurile pichetelor 
moralul este excelent. Cei in
teresați sînt surprinși de pro
pria lor combativitate". Chris
topher Norwood, deputat labu
rist. a prezentat de altfel inter
pelare în Camera Comunelor. 
.Acești tineri — a spus el — 
dau dovadă de îndrăzneală $1 
curaj”.

în scurt timp, mișcarea s-a 
extins. In semn de solidaritate, 
poștașii refuză să mai transpor
te corespondenta marii librării 
in timp ce docherii nu mai ac
ceptă coletele firmei „Foyle’s" 
pentru a fi îmbarcate pe navele 
comerciale. In raioanele de li
brărie ale marilor magazine, 
ca „Selfridge", tinerii vînzători 
au hotărît, la rîndul lor, să se 
organizeze în sindicat. Și pre
tutindeni salariații din comerț 
urmăresc cu simpatie greva de 
la „Foyle’s".

Rodney Hanes, președintele 
sindicatului salariaților din co
merț, a declarat coresponden
tului revistei franceze : „Sindi
catul s-a hotărît să ajute pe 
acești tineri, cu atît mai mult 
cu cît greviștii sînt neexperi
mentați. Ei nu cedează. Acea
sta demonstrează că au încre
dere în noi". „în cîteva zile de 
grevă — au declarat studenții
— am învătat mai multe lu
cruri despre Anglia decît în 
decursul unei șederi de zece 
luni".

„în ce-1 privește pe Marib 
Calasanti, care declarase că 
are vederi de dreapta — scrie 
corespondentul — el se află a- 
cum în impas. Sub braț poartă 
un exemplar din „Istoria miș
cării muncitorești din Marea 
Britanie".

Cele de mai sus s-au petre
cut recent în subsolul sediului 
sindicatului salariaților englezi 
din comerț, situat in apropiere 
de British Museum. 90 de ti
neri, intre 18 și 24 de ani. în 
majoritate străini, toți angajați 
ai firmei _FovTe's“. una dintre 
cele mai mari librării londone
ze. se află in grevă. Ei sint 
sprijiniți de sindicatul englez 
și ajutați din fondul de solidari
tate.

■Foyle’s* se află pe Charing 
Cross Road, in zupocal cxne- 
vografeior. teatrelor și baru
rilor. De ant aio sint foiositi 
rinzători străini, angajați in 
majoritate din rindunle studen
ților- Se lucrează pentru salarii 
fovte mici, iar mina de lucru 
Ouctuează. Ja Foyle's* — 
scrie săptămînaiul francez ,-f F 
NOLAEL OBSERV ATEUR" — 
«e rtaxne ia med:e intre 3 șt 

Serviciul este dur. Este 
rea mai vizitată libră- 

ira. Simbătă. - aici 
metroul din P»cu- 
Nu există nici un 

scaun ne care să te pot: odthm.

din viata 
tineretului

Webb, 
rom.i-
Aveți 
sâpta-

primele

Numai două W.G-uri pentru 
240 de salariati si client! in nu
măr de dteva mii. Iarna. aici 
se muncește la o temperatură 
de minus 4 grade. Salariati! 
sint concediat! cu un preaviz 
de o săptămînă.

..Luotăm aici și pentru secu
ritatea muncii* 
Manus Webb, 
virstă de 22 de 
psihologie. .ia 
rată
lumea știe de mult timp că 
Qrtist.na — doamna Fovle — 
exploatează pe salariati! ei 
vest-germani sau italieni. în 
'.bd ce oferă dejunuri literare

dispusă să se în- 
conducătorii sin- 
nu a venit insă 
sperind că tinerii 
la lupta lor. „Dar 
Nouvel Observa-

sud-vietnamezi

ci

Succese ale patrioților

. -

steer* d foefe

■ - —.

sn»r

Sporirea efectivelor
trupelor americane

in Vietnam

Apărării al S.U.A. s-a 
comentarea știrilor 
trimiterea in Viet- 
de sud a diviziei I 

baza
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uiumul aeceniu â 
la desprinderea I 
a numeroase țări I
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— a declara: 
dustrâiiân în 
am. student ia 
Londra — a- 

corespondentul — toaiâ

A fost lansat „Cosmos-68
305 bn. unghiul de înclinație al 
crbăei 65 grade.

La boniul Ktebtului există un 
imitator radio care funcționează 
pe frecventa de 19JS96 Mhz, un 
sistem de radio pentru măsura
rea precisă a elementelor orbitei, 
un sistem radiotelemetric pentru 
tranrrmterea pe Pămint a date
lor cu privire la funcționarea 
instalațiilor ți aparatelor țtiinți- 
fice. Aparatajul instalat la bor
dul satelitului funcționează nor
mal.

Centrul de coordonare și cal
cul prelucrează informațiile so
site.

szșt: de la Pretoria 
iritarea a devenit o 
stare permanentă. Si. 
ca să iim drepți, 
mar trebuie să recu
noaștem că din 

de vedere po- 
psihologic. sta
ir este cit se 

poare de explicabilă.

din sistemul co
lonial. țâri care 
și-au dobindit in
dependența. La 
14 decembrie 
1960, Adunarea 

Generală a O.N.U. a adoptat istorica declarație cu privire la acorda
rea independentei țărilor și popoarelor coloniale. Această declarație, 
adoptată fără nici un vot contra, cele 7 puteri coloniale abținîndu-se. 
a dat un nou și puternic impuls luptei anticolonialiste.

Pentru supravegherea aplicării depline și cit mai grabnice a decla
rației din decembrie 1960, la cea de-a XVI-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost creat un comitet special, alcătuit din 24 de 
țări membre ale O.N.U. Comitetul nou creat este denumit fie Comi
tetul special al O.N.U. pentru examinarea aplicării Declarației cu pri
vire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, fie 
Comitetul celor 24, fie, în sfîrșit, Comitetul O.N.U. pentru decolo
nizare.

In atribuțiile Comitetului celor 24 intră examinarea situației fie
cărei colonii, fiecărui teritoriu dependent, adoptarea de rezoluții pe 
marginea celor constatate și efectuarea de propuneri către Adunarea 
Generală a O.N.U. sau către guvernele puterilor coloniale în vederea 
aplicării în legătură cu teritoriul respectiv a Declarației din 1960, 
adică în vederea acordării independenței.

In cei patru ani de existență, Comitetul O.N.U. ]__
și-a canalizat activitatea spre examinarea posibilităților ,....................
darea independenței a numeroase teritorii. Totuși acțiunile sale s-au 
menținut în linii generale la nivelul studiului de cabinet. Or, mulți 
dintre „cei 24“, ca și reprezentanții altor țări au subliniat necesitatea 
unei activități „pe viu", „la fata locului". Totodată, s-a făcut tot mai 
des auzită remarca potrivit căreia „e timpul să se treacă < 
la faptă". Pornind tocmai de aici, Comitetul celor 24 a hotărît ca timp 
de o lună, de la 20 mai la 20 iunie, să-și desfășoare activitatea pe teri
toriul african, în orașele Lusaka (capitala Republicii Zambia), Dar-Es- 
Salaam (capitala Republicii Tanzania) și Addis-Abeba (capitala Etio
piei).

în prezent primele două etape (Lusaka și Dar-Es-Salaam) au fost- 
încheiate. La Lusaka „cei 24“ au examinat problema Rhodesiei de 
sud. în rezoluția adoptată se reafirmă dreptul poporului sud-rhode- 
sian la independență în condițiile transferării puterii majorității popu
lației africane. Rezoluția cere < ____  _____ ___ ______
din Rhodesia dp sud, al căror număr, după cum a declarat secretarul 
general al partidului Zimbabwe, se ridică la 10 000.

La Dar-Es-Salaam, Comitetul celor 24 s-a ocupat de situația din 
coloniile portugheze Angola, Mozambic și Guineea portugheză pre
cum și de situația din Africa de sud-vest (aflată sub „tutela" R.S.A.). 
Rezoluția adoptată cu acest prilej cheamă toate țările să acorde ajutor 
material și moral populației africane din aceste colonii, și afirmă 
dreptul popoarelor din coloniile portugheze și Africa de sud-vest 
la autodeterminare și independență, recunoscîndu-se justețea luptei 
lor.

In prezent, Comitetul de decolonizare își, continuă lucrările la 
Addis-Abeba. După cum a declarat președintele comitetului, Sari 
Coulibaly (din Republica Mali), în această ultimă etapă va fi exami
nată situația din protectoratele britanice Basutoland, Bechuanland și 
Zwaziland. Vor fi, de asemenea, luate în discuție și eventualele petiții 
prezentate de reprezentanții teritoriilor din Federația Arabiei de sud. | 

Hotărîrea Comitetului celor 24 de a se deplasa cîtva timp pe teri
toriul african a fost salutată atît în Africa cît și în alte țări. Cele 
constatate în timpul acestui turneu vor forma obiectul unui raport- 
bilanț care va fi prezentat viitoarei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Deși nu a modificat structura regimului de tutelă al O.N.U. (Con
siliul de tutelă continuă să existe) crearea Comitetului celor 24 a 
dovedit că singura rezolvare a problemei teritoriilor coloniale (care în 
prezent reprezintă 4,6 la sută din teritoriul globului pămîntesc cu 
o populație reprezentînd 1,3'la sută din populația globului) este acor
darea independenței acestora.
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pentru decolonizare I 
taților privind acor- |
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e transrerarn putem majorității popu- ■ 
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NEW YORK — Numărul 
soldaților americani în Vietna
mul de sud continuă să creas
că, anunță agenția de presă, 
citind „surse ale Pentagonu
lui-, Se menționează că la Mi
nisterul 
refuzat 
privind 
namul 
de infanterie de la 
Fort Riley (statul Kansas), a 
diviziei a 11-a a forțelor ae
riene militare, staționate la 
Fort Bennino (statul Giorgiai 
precum și a diviziei a 25-a de 
infanterie din insulele Haxvai. 

:Cu acestea, precizează agenți
ile de presă, Statele Unite vor 
avea în Vietnamul de sud 
53 500 de militari.

ION D. GOIA

Alica insulă de natură vulcanică. care a apărut in urmă cu o 
săptămină in apropierea marii insule vulcanice Surtsey. la sud 
de coastele Islandei. a dispărut in urma unei iurtuni puternice 
in noaptea de vineri spre simbătă. Echipa care a sosit la fața 
locului nu a mai găsit nici urmă a acestei insule ce atinsese 
o lungime de 200 m și o înălțime de aproximativ 20 metri. 
Specialiștii islandezi consideră că intrucit actuala erupție vul
canică submarină continuă este de așteptat ca insuia să reapară.

In iotograiie: insula vulcanică de lingă Surtsey

• Mesajele lui Bennett și raportul C I. A

• Cei 58 nu sint... 58 • S-a rupt „legătura

dintre legături"

I
n pofida prezenței 
pușcașilor marini 

a t P® solul dominican.
„soluția politică" 
căutată cu o înfri
gurare de emisarii 
nord-americani se 
lasă încă așteptată. 
La Washington fie

care dintre factorii care au con
tribuit la intervenția armată a 
S.U.A. în Republica Dominicană 
caută să dea vina pe alții pentru 
proasta inspirație de a fi angre
nat diplomația americană pe un 
drum compromițător. Declanșa
rea disputei pentru stabilirea răs
punderilor duce la dezvăluirea 
unor aspecte inedite ale modului 
în care a fost tratată „afacerea 
dominicană".

Se caută în primul rind vino
vatul pentru trimiterea inițială a 
unităților de infanterie marină. 
Potrivit versiunii pusă în circu
lație de presa americană, trei 
elemente au determinat adopta
rea hotăririi de debarcare: me
sajele alarmiste ale ambasadoru
lui S.U.A. la Santo Domingo, 
Bennett, raportul trimis de A- 
genția Centrală de Informații 
(C.I.A.) care pretindea că „ele
mente comuniste" conduc „din 
umbră" tabăra constituționaliști- 
lor și insistențele subsecretarului 
de stat Thomas Mann (promovat 
recent drept consilierul nr. 1 în 
problemele latino-americane) de

a se aplica ,.o politică fermă”. 
Confirmarea faptului că la Casa 
Albă se consideră intr-adevăr că 
acești factori au fost determi
nant! a reieșit din contramăsurile 
luate, și anume :

1. Fostul ambasador John 
Bartlow Martin, considerat de pe

NOUVEL OBSERV ATEUR". 
„americanul mijlociu începe să-și 
dea seama că versiunea complo
tului roșu — singura capabilă să 
determine sprijinirea oarbă a 
politicii oficiale — a fost falsa". 
în concurența dintre cele două 
servicii de spionaj ale S.U-A. 
care-și încalcă adeseori atribu
țiile pentru a-și dovedi eficiența, 
C.I.A. a primit o lovitură.

3. Ținînd seama că „politica 
fermă" s-a împotmolit, consilie
rul prezidențial pentru proble
mele securității naționale, 
McGeorge Bundy, a fost trimis 
„la fața locului" cu împuterniciri 
foarte largi.

Republicii 
ne. a tre- 
tnooiiue- 

e întreaga abilitate 
tlomatică pentru a 
ipinge o cerere, 
rotită drept pro- 
caloare. a unui 
tp de oameni poli

ței danezi ailati in
tr-o vizită in RS.A- 
Aceștm intenționa
seră să-l viziteze pe 
Albert Luthuli. lau
reat al premiului 
Sobei pentru pace. 

e după cum se 
t. are domiciliu 
tal in Republica 

Sud-Airicană.
5i iată că recentul 

gest al guvernului 
olandez, de a dona 
28 milioane dolari 
..fondului pentru a- 
julorarea victimelor 
legilor apartheidu
lui". a zdruncinat in
tr-un mod spectacu
los, și după cit se

pare. iremediabil 
sentimentele „tiliale" 
ale guvernanților 
sud-airicani. „Acea
stă hotărîre a guver
nului olandez este 
cea mai serioasă lo
vitură pe care Afri
ca de sud a primit-o 
vreodată din partea 
tării-mamă” — scrie 
săptămirtalul ..DAG- 
BREEK" din Johan- 
tesburg. printre edi- 
orii căruia se numă- 
ă s. primul-minis- 

tiu Versvoerd.
Neliniștea guver-

anderi", care se con
sideră urmașii vechi
lor coloniști olandezi 
— burii).

încordarea din re
lațiile olandezo-sud- 
airicane are antece
dente. Să amintim 
gestul guvernului o- 
landez care nu a ac
ceptat după cel 
de-al doilea război 
mondial numirea lui 
Otto du Plessis ca 
ambasador al R.S.A. 
Ia Haga, din cauza 
simpatiilor sale pro
naziste. A urmat du-

„Tara - marnă"

si ei

nanților sud-airicani 
este cu atît mai în
temeiată cu cit do
nația reprezintă pri
mul caz cind guver
nul unei fări occi
dentale sprijină pe 
adversarii politicii 
rasiale din Africa de 
sud. Gestul olandez 
este interpretat ca 
un gest de desolida
rizare față de rătă
cirile „fiului". (După 
cum se știe guver
nul Verwoerd repre
zintă interesele celor 
1 800 000 de „afrika-

pă aceea votul ostil 
al Olandei împotri
va R.S.A. în cadrul 
O.N.U. Nu este, deci, 
de mirare că Preto
ria a refuzat a per
mite la sfirșitul anu
lui trecut unei dele
gații parlamentare 
olandeze, de a-1 vi
zita pe Albert Lut- 
huli. Relațiile dintre 
R.S.A. și Olanda se 
găsesc într-o perioa
dă de dificultăți cres- 
cinde.

v. URSU

I. R.

PRAGA. — Grupul de oameni de 
afaceri și specialiști în agricultură 
din California, condus de H. Ste
venson — directorul secției de re
lații cu străinătatea a Camerei de 
Comerț din San Francisco, a pără
sit Cehoslovacia la 14 iunie în- 
dreptîndu-se spre Ungaiia. în 
timpul vizitei în Cehoslovacia, oa
menii de afaceri americani au avut 
convorbiri cu reprezentanți ai Mi
nisterului de Comerț Exterior și cu 
conducătorii întreprinderilor de 
comerț exterior „Koospol" și „Mo- 
tokov".

S.U.A au fost îndreptate spre 
găsirea unui om de încredere 
care să fie învestit cu formarea 
guvernului dominican. Tot 
„Time" nota: „S.U.A. au acut
omul lor: Antonio Cuzman, 54 
ani, un plantator prosper. Cu ci
tețe zile înainte ca misiunea 
Bundy să plece la Santo Domin
go, Guzman (care fusese ministru 
al agriculturii în guvernul Bosch 
— ns.) a zburat in secret la Wa
shington pentru convorbiri cu 
oficialitățile americane și apoi s-a 
înapoiat acasă". Dar încercarea 
de a-1 înscăuna pe Guzman a 
eșuat și criza continuă.

Totodată s-a înregistrat un

SE CAUT A VINOVĂȚII...
vremea cind era acreditat la 
Santo Domingo ca prieten per
sonal al fostului președinte Juan 
Bosch, a fost trimis la Santo Do
mingo pentru a trata cu colone
lul Caamano, deoarece constitu
ționaliștii au anunțat că nu mai 
recunosc autoritatea ambasadoru
lui Bennett.

2. După ce s-a dovedit că 
dintre cei 5S de comuniști în
scriși pe lista C.I.A., unii muri
seră de mult, cîțiva erau întem
nițați de către junta iar alții 
erau... trecuți de două ori, preșe
dintele Johnson a dispus ca o 
echipă a Biroului Federal de In
vestigații (F.B.I.) să plece la 
Santo Domingo pentru a culege 
date suplimentare. După cum 
scria publicația franceză „LE

Dar contramăsurile luate la 
Casa Albă au complicat și mai 
mult lucrurile. Revista „Time" 
scria că „Statele Unite au stabilit 
o legătură cu junta lui Imbert 
prin Bennett, și o legătură cu 
oamenii din opoziție prin Martin. 
Nenorocirea a constat însă în 
faptul că Bennett și Martin n-au 
căzut de acord și atunci s-a rupt 
legătura între legături". Și, ca o 
continuare a pozițiilor antagoni
ste, junta a salutat misiunea Or
ganizației Statelor Americane în 
care rolul principal revenea di
plomatului nord-american E. 
Bunker, în timp ce constituțio- 
naliștii au precizat că sînt dis
puși să trateze doar prin inter
mediul misiunii O.N.U.

Acțiunile diplomatice ale

sprijin tot mai categoric din par
tea infanteriei marine în favoa
rea juntei lui Imbert. Presa ame
ricană semnala că poziția S.U.A. 
este grevată de faptul că în mod 
oficial infanteriei marine i s-a 
ordonat să fie neutră între frac
țiunile dominicane, dar milioane 
de telespectatori au văzut în 
secvențele filmate Ia fața locului 
că balanța așa-zisei „neutralități" 
înclină spre sprijinirea acțiunilor 
juntei. Luni, constituționaliștii 
au lat publicității o declarație 
în care acuză unitățile de infan
terie marină că au instaurat o 
adevărată blocadă împotriva for
țelor lui Caamano pentru a-i 
determina să se predea din pri
cina foamei. In presa americană 
s-a ridicat problema înlocuirii

generalului Palmer din postul de 
comandant al unităților de debar
care, deoarece s-a manifestat 
„prea deschis ca ițnbertist" și nu 
a privit cu ochi buni posibilita
tea sosirii unei forțe interameri- 
cane; el i-a declarat generalului 
brazilian Alvil, care a sosit în 
calitate de comandant al unități
lor interamericane, că nu-i va 
preda „comanda tactică" a tru
pelor sale.

Pentru orientarea diplomației 
americane este concludent faptul 
că fostul ambasador John Bart
low Martin scria în ultimul nu
măr al revistei „LIFE" : „Pre
ședintele Johnson a trimis... in
fanteria marină pentru protejarea 
vieții și proprietăților americani
lor. Dar apoi s-a spus că revolta 
este condusă de comuniști. Care 
este adevărul ? Mi-e teamă că 
există primejdia să ne situăm de 
partea care greșește, de cei ce 
sînt împotriva poporului". Dealt
fel, mărturiile asupra aspirațiilor 
majorității dominicanilor nu lasă 
nici o umbră de îndoială în pri
vința lipsei de popularitate a jun
tei lui Imbert. Dr. Jaime Be
nitez, rectorul universității din 
Puerto Bico, care a funcționat 
ca intermediar între emisarii 
președintelui Johnson și grupuri
le rivale dominicane, a declarat:

„Dl. Bundy a făcut cunoscut 
că 80 la sută dintre dominicani 
îl sprijină pe colonelul Caamano 
și cauza constituționalistă".

Așadar, indiferent de talentul 
unuia sau altuia dintre diplomații 
Departamentului de Stat, vina 
pentru ineficiența politicii State
lor Unite în criza dominicană 
rezidă în orientarea promovată 
care nesocotește dreptul domini
canilor de a-și rezolva singuri 
problemele.

PARIS. — Miercuri, șeful statu
lui francez, generalul de Gaulle 
își va începe cel de-al 23-lea vo
iaj oficial prin provinciile Fran
ței, voiaj care se apreciază a fi 
ultimul din timpul actualului său 
mandat. Această ultimă vizită va 
fi efectuată în provincia Ile de 
France (adică în regiunea pariziană, 
și va dura pînă la 20 iunie, cu o 
scurtă întrerupere la 18 iunie cind 
de Gaulle va prezida ceremoniile 
care vor marca Ia Paris cea de-a 
25-a aniversare a apelului său la 
rezistentă (18 iunie 1940).

In timpul vizitei în această pro- 
vnicie, de Gaulle va ține nume
roase discursuri și se va întîlni 
cu diferiți parlamentari și cu no
tabilitățile localităților ce urmează 
a fi vizitate.

MONROVIA. — Delegația indo
neziana condusă de D-na Supini, 
adjunct al ministrului aîacerilor 
externe, care se află într-o vizită 
la Monrovia a fost primită de pre
ședintele Liberiei, Wiliam Tubman. 
Delegația a înmînat președintelui 
Tubman un mesaj din partea pre
ședintelui Indoneziei, Sukarno, care 
se referă 
privind 
dintre cele 
solidarității

Delegația 
apoi într-o

la o serie de probleme 
dezvoltarea colaborării 

două țări și întărirea 
afro-asiatice.
indoneziană va 
vizită în Sierra

pleca 
Leone.

BUDAPESTA. — La 14 
Gyula Kăllai, 
Guvernului 
resc-țărănesc ungar, a primit pe 
Anthony Crosland, ministrul edu
cației și științei al Marii Britanii, 
care face o vizită în R. P. Ungară.

iunie, 
vicepreședinte al 

revoluționar muncito-

PRAGA. — La 14 iunie, Jozef 
Lenart, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace, a primit-o pe 
d-na Lakshmi Menon, ministru de 
stat in Ministerul Afacerilor Exter
ne al Indiei, cu care a discutat 
despre relațiile economice si poli
tice dintre Cehoslovacia și India.

In aceeași zi, d-na Lakshmi Me
non a avut o convorbire cu Vac 
lav David, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace.

Z. FLOREA
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