
Muncitor in secția sculerie 
a Uzinelor „Strungul" Arad, 
Gheorghe Indricău se bucură 
de stima și prețuirea tovară
șilor săi. Fruntaș în întrece
rea socialistă pe anul 1964 
frezorul arădan continuă să 
muncească cu multă Insufle- 
țire și pricepere pentru în
făptuirea sarcinilor de plan 

ce-i revin
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In întîmpinm

zilei de 23 August

Constructorii raportează:
ÎNDEPLINIT!

Biblioteca Centrală 
Regională 

Hunedoara-Deva

Proletari din toate țările, uniți-va!
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întrecerii
Conducători de partid

® PLOIEȘTI. — Petroliștii din 
schelele și rafinăriile de pe Valea 
Prahovei au extras și prelucrat a- 
nul acesta o cantitate de țiței 
aproape egală cu cea din întregul 
an 1959. Ei au dat, peste planul 
la zi, țiței, gazolină, uleiuri și 
motorine superioare, a căror va
loare depășește 65 milioane lei.

® Colectivele a peste 30 de 
întreprinderi industriale și uni
tăți economice din regiunea Ma
ramureș, printre care Uzina „1 
Mai“-Baia Mare, Fabrica de ule
iuri vegetale „Ardealul“-Carei, 
întreprinderea regională de elec
tricitate Maramureș și altele, au 
îndeplinit înainte de termen an
gajamentele anuale privind reali
zarea de economii suplimentaro 
peste plan.

o ORADEA — Stația de spă
lare și preparare a bauxitei de Ia 
Dobrești, regiunea Crișana, a 
livrat ieri Uzinei de alu
mină din Oradea cea de a 
250 000-a tonă de minereu. Eve
nimentul a coincis cu împlinirea 
a doi ani de cînd aici, în mun
tele Piatra Craiului au început 
lucrările de fundație ale acestei 
întreprinderi.

La invitația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, sîmbătă au făcut o vizită 
de o zi la Varna tovarășii 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Alexandru Drăghici și Vasile
împreună cu soțiile lor. Tovarășii au 
fost însoțiți de Ioan Beldean, ambasa-

dor extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Române la Sofia.

După convorbirile care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovărășească, 
oaspeții, însoțiți de Todor Jivkov, Mitko 
Grigorov, Jivko Jivkov, Encio Staikov și 
Lîcezar Avramov, au vizitat complexele 
balneare „Prietenia“ si „Nisipurile de 
aur“.

C. NANCU

(Continuare in pag. a ll-a)

208 milioane Iei

(Continuare în pag. a IV-a)
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Excelenței sale
DR. SUKARNO

Președintele Republicii Indonezia

supremă

a Racova apele 
Bistriței au fost din 
nou deviate. Acum 
cîteva zile construc
torii celei de-a 9-a 
hidrocentrale din a- 
val de Stejaru le-au 
îndreptat spre cel
mai tînăr lac din

Valea Bistriței. Curînd turbinele
de la Racova vor produce cu
rent.

Mai jos, pe noua albie a Bis
triței întîlnim hidrocentrala Gîr- 
leni.

Care este stadiul lucrărilor 
aici ?

Imediat după aflarea veștii de 
la Racova, această întrebare a 
făcut ocolul șantierului hidro
centralei ce se construiește în 
aval de aceasta. Constructorii,

Colectivele de muncă din în
treprinderile industriale ale regi
unii Banat au obținut în primele 
șapte luni ale anului succese deo
sebite în muncă. Indeplinindu-și 
exemplar sarcinile de plan și an
gajamentele luate în întrecerea 
socialistă, valoarea produselor li
vrate peste plan se cifrează la 
208 milioane lei. Așa cum reese 
din datele sosite la Direcția re
gională de statistică au fost li
vrate peste plan 19 712 tone oțel, 
7 888 tone laminate finite pline 
și alte produse siderurgice. Con
structorii de mașini din Reșița 
au produs peste pian un motor 
pentru locomotiva Diesel electri
că, textiliștii peste 340 000 metri 
patrați țesături de bumbac și mă
tase.

Șantierul Combinatului si
derurgic „Gheorghe Gheor
ghiu Dej" din Galați. Se 
montează turla de susținere 
a cupolei castelului de apă 
ce va alimenta laminorul. 
Tinerii din fotografie — Cal
ciu Spiridon, Nicolae Oră- 
șeanu, Tudorel Drăgoi, Toma 
Gheorghe și Pândele Dulan 
— se străduiesc ca operația 

să fie de bună calitate.

confruntă graficele și .răspund 
îndeplinit. Bilanțul muncii lor, al 
întrecerii cu care întîmpină 
ziua de 23 August este bogat. La 
Captare, în ziua de 10 august 
brigada de mentori condusă de 
maistrul Mihai Ciurez terminase 
de montat cele 4 stavile, 4 ba- 
tardouri precum și mecanismele 
de acționare a stăvilarului. Pie
sele montate, în cantitate totală 
de 283 tone, asigurate în între
gime de întreprinderi românești 
s-au montat. In aceste zile se 
execută centarea stavilelor pentru 
betonarea ghidajelor laterale.

— Lucrările de montaj la 
Captare — Gîrleni le-am termi
nat în 4 luni — ne spunea mai
strul montor Mihai Ciurez. Bri
gada noastră de montori a mun

cit bine — adaugă dînsul — dar

fără ajutorul constructorilor, fără 
o permanentă colaborare cu ei, 
n-am fi luat-o atât de mult înain
tea graficelor. Ei ne-au pregătit 
din timp locul de muncă, execu- 
tînd la termenele stabilite sau 
mai înainte barajul, grătarul de 
priză, ghidajele hatardourilor. In 
felul acesta, montorii din brigadă 
printre care uteciștii Nicolae 
Vrînceanu, Constantin Maftei și 
alții au făcut o treabă bună ale 
cărei roade se pot vedea acum în 
înfățișarea pe care a căpătat-o 
barajul.

Intr-adevăr, uriașul trup de 
beton și oțel al barajului înge
mănează munca montorilor cu 
aceea a constructorilor. Aceștia 
din urmă, își continuă în prezent 
activitatea pe un front larg la 
digurile lacului de acumulare și 
în aval de baraj la dinții disipa
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torului etc. Obiectivul principal 
al întrecerii: încheierea lucrări
lor de amenajare a lacului de 
acumulare pînă la 20 septem
brie, cînd tor fi deviate apele 
Bistriței.

— Bistrița va trece prin ba
raj mai devreme de această dată 
ne spune, tînărul inginer Cornel 
Andrei, șeful sectorului Captare. 
Pentru aceasta vom extinde la 
toate punctele de lucru metodele 
noi de muncă, cu randament 
sporit care s-au impus la con
strucția hidrocentralelor de pe 
Bistrița. Amintesc că prin înlo
cuirea peretelui continuu de be
ton cu gel-betonul la operația de 
etanșate în profunzime, executa- al R.P. Române a sosit la DjakartaV

DJAKARTA 16 (Agerpres). Trimișii spe
ciali G. Serafin și I. Gălățeanu, transmit:

Duminică dimineața au sosit la Dja
karta, președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Române — Chivu Stoica, împre
ună cu ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, care la invitația președin
telui Sukarno și a ministrului afacerilor 
externe al Indoneziei, Subandrio, vor par
ticipa la sărbătorirea celei de-a 20-a ani
versări a proclamării independenței In
doneziei.

Cu același avion a sosit și ambasadorul 
Indoneziei la București, Sambas Atma- 
dinata.

Ora 10. Aeroportul internațional Kema- 
joran este împodobit cu steagurile țări
lor ai căror reprezentanți participă la ma
rea sărbătoare a poporului indonezian. Pe 
cerul senin își face apariția avionul spe
cial românesc, escortat de o escadrilă de 
avioane cu reacție a forțelor aeriene in
doneziene. în întîmpinarea oaspeților au

venit președintele Indoneziei, Sukarno, și 
dr. Subandrio, prim viceprim-ministru, 
ministrul afacerilor externe, dr. Johannes 
Leimena, al doilea viceprim-ministru, dr. 
Chaerul Saleh, al treilea viceprim-mini
stru, precum și alți membri ai guvernu
lui, generali si ofițeri superiori. Au fost, 
de asemenea, de față Aii Sastroamidjojo, 
secretar general al Partidului Național, 
D. N. Aidit, președintele C.C. al P.C. 
din Indonezia. Sînt prezenți ambasadorul 
R. P. Române, Vasile Gîndilă și membri 
ai ambasadei. Pe aeroport se află șefi 
ai unor misiuni diplomatice și alți re
prezentanți ai corpului diplomatic acredi
tați la Djakarta, numeroși cetățeni, repre
zentanți ai vieții publice în capitala In
doneziei.

în cinstea înaltului oaspete sînt aliniate 
unități reprezentînd forțele aeriene, na
vale, terestre și de poliție ale Indoneziei.

ub conducerea partidului comuniști
lor, România își construiește ferici
rea, ca o coloană infinită care urcă 
falnic spre culmile visului de aur al 
omenirii — comunismul.

Cei aproape 21 de ani trecuți de 
la eliberare care au adus României 
transformări fundamentale social- 
economice, au înlăturat coordonatele

sumbre ale regimului trecut dînd un singur sens 
dezvoltării țării noastre: împlinirea năzuințelor 
celor mai îndrăznețe ale celor ce muncesc. Trăim 
într-o țară bogată, cu un tineret harnic, stăruitor 
și talentat, care depune eforturi remarcabile ală
turi de întregul nostru popor, pentru atingerea 
viitorului prin victoriile prezentului.

DJAKARTA

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a 
proclamării independenței Republicii Indo
nezia, rog pe Excelența Voastră să primească 
din partea Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Române, a poporului român și a 
mea personal sincere și călduroase felicitări, 
precum și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate și pro
gres pentru poporul indonezian.

îmi exprim convingerea că relațiile prie
tenești între Republica Populară Română și 
Republica Indonezia vor continua să se dez
volte în interesul ambelor noastre popoare, 
al întăririi păcii în lume.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

★

Textul acestui mesaj de felicitare a fost 
înmânat 
1965.

la Djakarta în ziua de 16 august

NOI OBIECTIVE INDUSTRIALE
La Timișoara au fost 

deschise noi șantiere 
pentru construcția 
nor obiective ale 
dustriei alimentare 
o fabrică de pîine 
o capacitate zilnică
80 tone și un frigori- 
fer de mare capacita
te. Noua unitate de 
panificație va cuprin
de o hală industrială 

de fabricație și un si-

u- 
in-

cii 
de

loz modern pentru de
pozitarea făinii.

Cel de al doilea o- 
biectiv ce se va ridi
ca aici — frigoriferul 
— va asigura depozi
tarea a 3 000 tone de 
produse congelate, 
1 000 tone de brînze- 
turi și 500 tone de 
fructe.

(Agerpres) 1

PLUGURILE tN BRAZDĂ

T reierișul păioa- 
selor și ară
turile de vară 
se înscriu acum 
în regiunea Ma
ramureș, ca lu
crări la ordinea 
zilei.

Organizîndu-și
mai bine munca la transportul 
recoltei la arii, țăranii coopera
tori din raioanele Cărei și Satu 
Mare, pînă spre sfîrșitul săptă- 
minii trecute treieraseră griul 
de pe 11 161 de hectare și res
pectiv, 9 500 de hectare. Tot în 
aceste raioane, mecanizatorii 
lucrează intens la executarea a- 
răturilor de vară. Deși în ulti
ma perioadă s-a înregistrat o 
creștere a vitezei de lucru, re
zultatele obținute nu sînt pe 
măsura posibilităților, in raioa
ne sau unități agricole cu posi
bilități asemănătoare înregis- 
trindu-se realizări diferite.

Țăranii cooperatori din Mire- 
șui Mare, raionul Șomcuța Ma
re, au terminat acum cîteva zile 
secerișul recoltei de pe cele 350 
hectare cultivate cu grîu. L-am 
rugat pe tovarășul Vasile Dor
ea, președintele cooperativei a- 
gricole, să ne relateze succint

f

despre organizarea muncii în a- 
ceastă unitate.

— Am repartizat torțele de 
muncă (oameni și utilaje), pro-

la transportul snopilor la arii, 
iar 4 transportă cu autocamio
nul griul la bază.

Pînă la 20 august, aici, la Mi-

Raidul nostru
în regiunea Maramureș

porțional Ia cele două lucrări 
importante din etapa actuală: 
la transportul snopilor de pe 
cimp la arii și la treieriș. Am 
reușit astfel să creăm front de 
lucru mecanizatorilor pentru a- 
râturi și să treierăm recolta de 
pe o mare suprafață.

Prezentă la discuția noastră 
tovarășa Rodica Fiersigan, se
cretara organizației U.T.C., a 
completat acest tablou al mun
cii țăranilor cooperatori, vor- 
bindu-ne despre contribuția ti
neretului :

— Organizația U.T.C. i-a an
trenat la lucrările care impun 
urgenta : 22 de tineri deservesc 
ambele batoze. Alți 1 participă

reșul Mare, se va termina treie- 
rișul griului și al secarei, trans
portul paielor la locul de depo
zitare etc. Intr-un alt sal, la 
cooperativa agricolă din Ardu- 
sat, munca este tot la iei de 
bine organizată. Cea mai mare 
parte a recoltei a fost treiera
tă. La arie munca este organiza
tă în două schimburi din care 
fac parte 30 de tineri țărani 
cooperatori.

Iată, insă, că nu prea departe, 
în satul vecin Hitaga lucrurile 
din actuala campanie agricolă 
se desfășoară anevoie. La bato
ză nu lucrează oameni cu expe
riență, din care cauză se opreș-

con-te des. Un exemplu este 
cludent: în ziua cînd am vizitat 
această arie, batoza a fost blo
cată din cauza paielor de 
spate care se înălțaseră 
sus decît ea.

La cooperativa agricolă

la 
mai

I
I
I
I
I

încrederea acordată tineretului de către partid 
își găsește expresia necesară în legea fundamen
tală â statului nostru. Proiectul de Constituție 
consfințește drepturile și îndatoririle fundamentale 
ale cetățenilor României socialiste, prin care ti
nerei generații i se acordă egalitate deplină cu a 
tuturor celorlalți constructori ai noii societăți. 
Statul nostru garantează egalitatea în drepturi a 
cetățenilor în toate domeniile vieții economice, 
politice, juridice, sociale și culturale. Astfel, tinerii 
cetățeni ai patriei au dreptul la muncă, remune
rare după cantitatea și calitatea ei. Activitatea lor 
este urmărită cu deosebită grijă de către stat prin

DUMITRU LEPÄDATU 
asistent universitar 

Universitatea București

V. MOINEAGU 
corespondentul 

„Scinteli tineretului" 
pentru regiunea Maramureș

(Continuare în pag. a Il-a)(Continuare în pag. a Il-a)

Mi-am întipărit în inimă 
fiecare rînd al proiectului 
Constituției Republicii So
cialiste România. Trăiesc 
în adîncul conștiinței mele 
sentimentul dătător de for
ță al mândriei că stau de 
strajă cu arma în mină 
mărețelor cuceriri cons
fințite cu litere de aur în 
această lege fundamentală 
a vieții noastre noi.

Dincolo de rîndurile care 
consacră victoriile revolu
ției populare, întrezăresc 
chipul patriei renăscute, 
bogățiile ei nenumărate, 
aflate în deplină stăpînire 
a poporului muncitor, li
bertatea, independența și 
suveranitatea patriei noas
tre iubite, drepturile cuce
rite prin lupta eroică a 
maselor muncitoare, sub 
conducerea încercată a 
Partidului Comunist Ro
mân, stegarul tuturor vic
toriilor noastre.

Marile drepturi cetățe
nești înscrise în Constitu
ția țării sînt și ale noastre, 
ale ostașilor. Ne bucurăm 
de ele, în deplină egalitate 
cu oricare om al muncii de 
pe întinsul patriei.

Ce mândrie poate fi oare 
mai mare pentru un cetă
țean al țării noastre, decît 
aceea de a păzi ca pe lumi
na ochilor ceea ce noua 
noastră Constituție consfin
țește cu puterea de neclin
tit a legii.

Așa cum se arată în pro
iectul de Constituție, ser
viciul militar în Forțele 
Armate constituie o înda
torire de onoare, iar apă
rarea patriei, datoria sfîn- 
tă a fiecărui cetățean 
Republicii Socialiste 
mânia.

Sentimentul acesta, 
înaltei răspunderi perso
nale față de cauza apărării 
patriei, ne însuflețește pe

Caporal 
DAN GHEORGHE 
comandant de grupă

(Continuare în pag. a ll-a)
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Pasiunea pentru tehnică
se dezvoltă construind
Arborînd complexa problemă privind cultivarea pa

siunii pentru știință și tehnică în rindurile tinerei ge
nerații, în ziarul nostru s-au făcut cîteva referiri la 
unele întreprinderi ale căror produse — puse la înde- 
mîna tinerilor — ar putea contribui la apropierea 
acestora de un domeniu sau altul al tehnicii moderne. 
Dorind să cunoaștem și punctul de vedere al condu
cerii unor asemenea întreprinderi ne-am adresat — 
pentru început — tovarășului CORNELIU ANDRE- 
ESCU — inginer șef al întreprinderii de piese radio 
și semiconductori Băneasa — rugîndu-1 să ne răspundă 
la următoarele întrebări:

rii să se familiarizeze cu noțiunile de electronică .și cu pro
dusele sale, să învețe principiile lor de funcționare și să se 
familiarizeze cu aspectele de construcție. Pe acest fundament 
își vor putea zidi mai tîrziu viitoarea profesiune, sau cei 
care vor îmbrățișa profesiuni netehnice nu vor fi profani 
într-unul din domeniile cele mai atrăgătoare și de largă 
circulație.

întreprinderea noastră poate oferi o gamă largă de pro-

di ev

— Ce părere aveți despre problema pusă în discuție ?
— Ce puteți oferi tineretului din produsele întreprinderii 

dv. ?
Este foarte important ca intuiția tehnică a tineretului — 

fără de care nu poate fi concepută viața de azi și mai ales 
cea de mîine — să fie pe cit posibil mai larg dezvoltată. In 
țara noastră se fac lucruri însemnate în acest sens : cercu
rile tehnice de la Palatul și casele pionierilor, cercurile teh
nice școlare, literatura tehnică, filmele, televiziunea etc. 
contribuie în mare măsură la cultivarea interesului și a în- 
demînării copiilor și tinerilor. Privind însă în perspectivă 
n-avem dreptul să fim mulțumiți. Trebuie și putem să facem 
mai mult și mai bine în această direcție. Am să mă retrag 
pe propriul meu teren de activitate.

Dacă tineretul intuiește mai ușor ceea ce ține de construc
ții, de mecanică datorită mișcării, îi este mai greu să intu
iască ceea ce ține de electronică, piese care nu se mișcă 
dar funcționează. Și totuși viitorul este al electronicii. Teh
nica actuală, dar mai ales cea de mîine, nu poate fi concepută 
fără electronică. Ea intervine de acum în toate domeniile de 
activitate, de la medicină la agricultură și capătă pe zi ce 
trece o răspîndire tot mai largă. în această situație este 
foarte important ca încă de la cea mai fragedă vîrstă, tine-

„De la camionul tras
cu sfoară la cercul

de electronică"

duse care — puse la îndemâna copiilor și tinerilor — să-i 
ajute să-și construiască aparate și mecanisme, să le solicite 
imaginația și inventivitatea, să-i oblige să-și pună întrebări 
și să găsească răspunsuri. Dar înainte de a face propuneri 
în acest sens, aș vrea să combat una din părerile exprimate 
pînă acum. Socotesc că nu este bine să punem la dispoziția 
copiilor produsele rebut ale unei întreprinderi, ori acelea 
care nu întrunesc actualele exigențe tehnice. Este dezavan
tajos din mai multe puncte de vedere: ori ce proces de mun
că, și cu atît mai mult cel la care este supus copilul, trebuie 
să se finalizeze cu un rezultat concret; punîndu-i la dispo-

Hlție piese rebut, nu avem garanția că va obține un produs 
care să funcționeze. Și atunci va fi tentat să creadă că nu 
lipsa sa de cunoștințe și experiență l-au deservit (și deci pe 
viitor nu va căuta să se perfecționeze), ci piesele care i-au 
fost puse la dispoziție. Apoi nu este educativ să oferim co
piilor și tinerilor piese defecte, inestetice; ei trebuie să se 
obișnuiască de mici cu obiecte frumoase, perfecte, altfel vor 
avea o optică deformată asupra aspectului și calității lucru
rilor pe care vor avea să le execute în viitor.

întreprinderea noastră ar putea aproviziona cercurile de 
radio de pe lingă casele pionierilor, precum și cele din școli 
cu piesele pe care le producem, la prețurile cu ridicata ale 
întreprinderii care sînt foarte reduse. Dar pentru aceasta ar 
trebui ca Ministerul învățămîntului să întocmească necesa
rul de piese și să facă comenzile. După cum specialiști ai 
ministerului ar putea să întocmească teme de studiu pentru 
cercuri, în funcție de succesiunea cunoștințelor pe care și le 
însușesc elevii și să comande întreprinderilor piesele nece
sare realizării acestor teme. S-ar acoperi astfel nevoile pen
tru un grup destul de numeros de copii și tineri.

Rămân însă ceilalți tineri care nu sînt încadrați în ase
menea forme, care simt nevoia să meșterească singuri, acasă, 
și ale căror porniri trebuie încurajate. Pentru ei ar trebui 
să se găsească într-un magazin specializat, ori în alte ma
gazine, piesele din producția fabricii noastre. Ministerul Co
merțului ar putea să studieze problema și să-i găsească re
zolvarea. Tinerii ar trebui să găsească nu numai piese dis
parate, ci și truse cu ajutorul cărora să-și poată confecționa 
aparate simple pe baza unor scheme determinate. Uzinele 
„Electronica“ ori cooperativa „Radioprogres“ ar putea să 
realizeze asemenea colecții de piese cu ajutorul cărora tine
rii constructori să-și realizeze aparate cu caracter definitiv. 
Dar ar putea fi alcătuite și seturi de piese care să ofere ti
nerilor cu cunoștințe mai avansate, posibilitatea de a realiza 
o gamă de aparate cu funcțiuni diferite. Desigur s-ar mai 
putea găsi și alte modalități de a pune la dispoziția copiilor 
și tinerilor piese, însoțite de scheme și instrucțiuni care să-i 
ajute să-și construiască singuri aparate și mecanisme care 
să le ofere satisfacția reușitei, să-i familiarizeze de mici cu 
munca migăloasă a constructorilor. Dar întreprinderile sin
gure nu pot rezolva asemenea probleme; trebuie ajutate de 
factorii amintiți mai sus.

Aș vrea să depășesc puțin cadrul întrebărilor adresate și 
să mai ridic o problemă. Desigur, toți avem datoria să găsim 
soluții pentru a pune la îndemîna tinerilor cele mai buna 
mijloace de a se forma multilateral. Dar multe depind de 
tinerii înșiși, de pasiunea cu care se apucă de o anumită 
treabă, de perseverența cu care știu să învingă greutățile, de 
curiozitatea și dorința de a și-o potoli studiind.

•
Interviu realizat de MARIETA VIDRAȘCU

1. »äs

Uzina de construcții metalice 
și mașini agricole Bocșa. Se 
montează un nou pod rulant 
de 12,5 tone pentru halele 

industriale caută

desfășurat într-o 
caldă prietenie.

(Agerpres)

celei de a XX-a 
eliberării Coreei,

cători
organizații obștești, oameni

GEAMĂNU

al P.C.R., ai Consiliului 
și ai guvernului, condu-

Recepție cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări 

a eliberării Coreei
Cu prilejul 

aniversări a 
luni după-amiază ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, 
Giăn Du Hoan, a oferit o recep
ție la restaurantul „Pescăruș“.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Constantin Drăgan, Gogu Rădu- 
lescn, Leonțin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Petre Blajovici, Florian 
Dănălache, Petre Lupu, Mihai 
Dalea, Avram Bunaciu,_ membri 
ai C.C.
de Stat

ai unor instituții centrale și 
i de 

știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. 
Română și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

în timpul recepției, ambasado
rul Giăn Du Hoan și tovarășul 
Gheorghe Apostol au rostit toas
turi.

Recepția s-a 
atmosferă de

GR.
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p e linia preocupări
lor majore stabilite 
de partid pentru 
elaborarea unor lu
crări originale, valo
roase, a unor trata
te și cursuri care 
să țină pasul 
cu dezvoltarea ști

inței și culturii contemporane 
se înscrie și interesantul manual 
de drept internațional apărut de 
curînd sub semnătura profesoru
lui dr. Grigore Geamănu.

„Caracteristicile esențiale ale 
dreptului internațional“, „Scurtă 
privire asupra dezvoltării istori
ce a dreptului internațional și a 
științei sale", „Principiile funda
mentale ale dreptului internațio
nal contemporan“, „Statele în 
dreptul internațional“, „Popu
lația în dreptul internațional“, 
„Teritoriul în dreptul internațio
nal“, „Organele statale pentru 
relațiile internaționale“ etc., sînt 
doar cîteva din capitolele mai 
importante ce fac obiectul lucră
rii la care ne referim.

în aborda
rea problemelor 
dreptului inter
național autorul 
face o expunere 
detaliată a a- 
cestora în lu
mina concepției 
marxist - leninis
te și dezvăluie în 
același timp caracterul neștiinți
fic, retrograd, al teoriilor juridice 
burgheze, reliefează scopul și na
tura lor de clasă. Astfel, se ia 
poziție, între altele, față de con
cepțiile nihiliste referitoare la 
dreptul internațional, față de teza 
burgheză conform căreia dreptul 
internațional nu ar avea o de
terminare socială, de clasă. în 
acest sens, în lucrare se arată : 
„Spre deosebire de dreptul 
intern, care reglementează rela
țiile sociale din interiorul unui 
stat și reprezintă voința clasei 
dominante din acel stat, dreptul 
internațional a exprimat, în fie
care perioadă istorică dată, voin
ța clasei dominante din statele 
care stabileau relații între ele, 
sau, cu o terminologie consacrată, 
din statele care alcătuiau comu
nitatea internațională din acea 
epocă" (pag. 9). Dreptul inter
național al acestor olase a expri
mat și exprimă deci voința clase
lor sociale respective.

în opoziție cu dreptul interna
țional burghez, care servește sco
pului agresiv, cotropitor al sta
telor imperialiste, autorul eviden
țiază superioritatea dreptului in
ternațional socialist. Pornind de 
la faptul oă în epoca noastră 
conținutul, direcția și particula
ritățile principale ale dezvoltă
rii societății omenești sînt deter
minate de sistemul mondial so
cialist, de forțele care luptă îm
potriva imperialismului, pentru 
transformarea socialistă a socie
tății, autorul subliniază că drep
tul internațional contemporan in
terzice războiul de agresiune, a- 
pără egalitatea suverană a state
lor mari și mici, proolamă dreptul 
la autodeterminare al popoarelor 
și națiunilor.

în lucrare se instistă pe larg 
asupra principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional: suve
ranitatea, integritatea teritorială, 
neamestecul în treburile interne, 
coexistența pașnică între state cu 
sisteme sociale diferite.

Referindu-se la problema su
veranității, în legătură cu țara 
noastră, autorul arată că puterea 
populară este o putere unică și 
suverană pe teritoriul țării, că 
țara noastră este un stat unitar, 
independent și suveran, subiect 
deplin de drept internațional. 
Combătînd acele teorii burghe
ze care califică principiul suve
ranității ca o „arhivizare“ 
dreptului internațional, ca 
„rădăcină a răului“ și cer 
pingerea totală a principiului 
suveranității, autorul arată că 
suveranitatea este un atribut 
esențial al statului, o trăsătură 
definitorie a sa.

Partidul și statul nostru au mi
litat și militează cu consecvență 
pentru respectarea principiului 
oricărui stat. ~

RECENZIE

„Cauza progre
sului și civiliza
ției omenirii — se 
spune în rapor
tul prezentat de 
tovarășul Nico
lae Ceaușescu, la 
Congresul al IX- 
lea al P.C.R. — 
impune respecta
rea dreptului fie

cărui popor, fie el mare sau mic, 
de a-și alege nestingherit calea 
dezvoltării politico-sociale și eco
nomice, de a-și afirma ființa na
țională, de a-și rezolva singur tre
burile proprii; aceasta constituie 
totodată o cerință esențială a 
menținerii și consolidării păcii". 
Expunînd poziția partidului și 
statului nostru față de principiul 
neamestecului sau neintervenției 
în treburile interne ale vreunui 
alt stat, autorul face o analiză cri
tică a diverselor teorii, concepții, 
care s-au conturat în jurul prin
cipiului neintervenției, dezvăluie 
conținutul neștiințific și tenden
țios al acelor teorii promovate de 
reprezentanții dreptului burghez, 
prin care se încearcă negarea 
principiului neintervenției, justi
ficarea intervenției sub diferite 
forme în treburile altor state.

Un interes deosebit trezesc și 
alte aspecte pe care le analizea
ză autorul, cum ar fi corelația 
dintre dreptul internațional pe 
de o parte și morala și opinia 
publică internațională pe de altă 
parte, corelația dintre dreptul 
internațional și diplomație etc.

Prin vastitatea problematicii 
abordate, prin argumentarea 
convingătoare, prin relevarea 
superiorității concepției materia- 
list-istorice în interpretarea fe
nomenelor sociale, cît și prin for
ma plăcută și atractivă a expu
nerii, lucrarea lui Gr. Geamănu 
reprezintă o contribuție valoroasă 
la cunoașterea și dezvoltarea 
dreptului internațional contem
poran.

M. VOICULESCU

A 1500-a combină 
„C. T.

In cronica realizări
lor colectivului Uzinei 
„Semănătoarea“ din 
Capitală s-a adăugat 
luni încă o pagină.

în cinstea zilei de 
23 August a fost rea
lizată cea de-a 1 500-a 
combină „CT 2-R" 
pentru recoltat po-

2 —R“
rumb, asimilată recent 
în producția de serie.

Prin performantele 
sale, noul tip de com
bină este superior ma
șinilor 
fabricate 
tară.

de acest fel 
pînă acum în

(Agerpres)

URMĂRI
Recolta la arii, 

plugurile în brazdă I
Pribilești, transportul snopilor 
de pe cimp la arii se desfășoară 
Intr-un ritm mult prea lent, din 
care cauză treierișul se va pre
lungi nepermis de mult.

în celălalt raion, Cehu-Silva- 
niei la cooperativa agricolă Ul- 
meni, pînă Ia jumătatea săptă- 
mfnii trecute se transportase 
griul la arii abia de pe jumă
tate din supraiață. Deși țăranii 
cooperatori au la dispoziție un 
autocamion și 24 de atelaje, se 
lucrează într-un singur schimb.

Din ultima situație operativă 
existentă la Consiliul agricol 
regional, rezultă că zilnic se 
treieră recolta de pe cite 1 500— 
3 200 de hectare. Diferențele de 
la o zi la alta sînt, după cum 
se vede, foarte mari. în ultimele 
zile vremea a fost favorabilă. 
Batozele nu sînt insă folosite 
cu toată capacitatea și nici nu 
funcționează toate. în zilele de 
5, 6, 1 și 9 august nu au lucrat, 
în medie, 140 de batoze.

Din cauză că transportul re
coltei de pe cimp se face in
tr-un ritm foarte lent, sînt mari 
Intîrzieri și la executarea arătu
rilor de vară. Pînă la jumătatea 
săptăminii trecute se arase a- 
proximativ un sfert din supra-

Decernarea premiilor
la Festivalul de la Mamaia

Duminică seara s-a încheiat 
a 3-a ediție a Concursului și 
festivalului de muzică ușoară 
românească — Mamaia 1965. 
Compozitorul Gherase Den- 
drino, maestru emerit al ar
tei, președintele juriului, a 
înmînat premiile acordate 
compozitorilor, autorilor de 
texte și interpreților.

Au fost distribuite următoa
rele premii:

Premiul Uniunii Compozito
rilor — melodiei „SPUNE-MI 
ȘI TE CRED“ de Radu Șer
ban, pe versuri de Mihai Ma- 
ximilian.

Premiul Uniunii Scriitorilor
— melodiei „DORULE“ de 
Temistocle Popa, pe versuri 
de Aurel Storin.

Premiul Radioteleviziunii
— melodiei „CU TINE“ de 
Vasile Veselovschi, pe versuri 
de Aurel Storin.

Premiul Uniunii Tineretului

Comunist — melodiei „SA 
CÎNTĂM“ de George Grigoriu, 
pe versuri de Angel Grigoriu 
și Romeo Iorgulescu.

„Premiul litoralului“ — me
lodiei „LUNA LA MAMAIA“ 
de Vasile Veselovschi, pe ver
suri de Constantin Cîrjan.

Pentru prima 
tuala ediție a 
Premiul discului 
Comitetul de 
Cultură și Artă 
discuri „Electrecord“ interpre
tului Constantin Drăghici, 
precum și șefilor de orchestră 
Sile Dinicu și Alexandru 
Imre pentru discurile cuprin- 
zînd melodii ale concursului și 
festivalului 
„PREA TÎRZIU' 
Șerban, 
de Elly Roman, 
DRAGOSTE“ de H. Mălinea- 
nu, „DACĂ NU EȘTI LINGĂ 
MINE“ de Vasile Veselovschi.

oară în ac- 
fost atribuit 
acordat de 

Stat pentru 
și Casa de

din anul 1964: 
“ de Radu 

„CA IN PRIMA ZI“ 
„NICI O

Anul acesta nu a fost acor
dat Marele premiu al Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă. De asemenea, nu au 
fost acordate premiile Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport și 
Oficiului Național de Turism 
„Carpați“.

Au fost atribuite, de ase
menea, mențiuni.

Premii de interpretare au 
fost decernate soliștilor: Con
stantin Drăghici, Margareta 
Pîslaru, Ilinca Cerbacev și 
Aurelian Andreeșcu, iar men
țiuni interpreților Luki Ma- 
rinescu, Horia Moculescu, 
Grațiela Chițu.

S-au înmînat, de asemenea, 
premii dirijorilor Sile Dinicu 
și Alexandru Imre, precum și 
o mențiune lui Horia Mocu
lescu.

(Agerpres)

• •
Informații

Cu ocazia celei de-a XX-a a- 
niversări a proclamării indepen
denței Republicii Indonezia, to
varășul Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Române, a a- 
dresat dr. Subandrio, prim-vice 
prim-ministru și ministrul aface
rilor externe ai Republicii Indo
nezia, un mesaj de felicitare.

Textul acestui mesaj a fost în- 
mînat la Djakarta în ziua de 16 
august 1965.

★
în legătură cu apropiata 

deschidere a Tîrgului interna
țional de toamnă de la Lei- 
pzig, atașatul comercial al 
R. D. Germane la București a 
oferit luni un cocteil în sa
loanele ambasadei.

★
La invitația Consiliului na

țional al femeilor din R. P. 
Română, luni a sosit în Ca
pitală o delegație a Comite
tului femeilor sovietice con
dusă de Olga Cecetkina, vice
președintă a acestui comitet. 
Din delegație mai fac parte 
Leida Sipria, membră a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Estonia, deputa
tă în Sovietul Suprem al R.S.S. 
Estone, Elena Cekanova, pre
ședinta Comitetului executiv 
al Sovietului raional Smolnîi 
din Leningrad și Angara Sa- 
morukova, candidată în știin
țe geografice.

Sosirea 
ambasadorului Pakistanului 

in Republica 
Populară Romană

Primirea
la Ministerul Afacerilor Externe 
a ambasadorului Pakistanului

un ginere!
In seara aceea, toți invitații 

familiei Lupașcu gîndeau, sau 
poate se străduiau să gîndească. 
Era de față cam toată familia. 
Și tata și mama și unchiul Ti- 
mofte, și tușa Varvara de la Chi
tită. Mai lipsea mătușa Aglaia 
care trebuia să sosească din mo
ment în moment de la Satu 
Mare. Tocmai în clipa cînd toți 
meditau mai profund, soneria i-a 
adus la realitate. Au sărit ca îm
pinși de un resort nevăzut. Abia 
strecurîndu-se prin cadrul ușii, a- 
pare tușa Aglaia leoarcă de trans
pirație ținînd în mină o telegra
mă pe care o primise ieri la 
prînz și pe care scria: „Vino ur
gent mare nenorocire cu Maia“. 
Maia e fiica familiei Lupașcu.

— Ce-i cu mititica ? — întrebă 
tușa Aglaia, prăbușindu-și cele 100 
kg pe un fotoliu.

— Nenorocire, spune mama 
printre sughițuri.

— S-a dus nepoțica mea — 
a început să țipe brusc neconso
lată tușa Aglaia.

— Ba nu s-a dus, trebuie să se 
ducă! Și-a luat examenul de stat. 
la facultate și a fost repartizată 
în provincie.

FOILETON
La 15 august a.c., a sosit în Capi

tală, M. Shafgat, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Pakistanu
lui în Republica Populară Română.

La sosire a fost salutat de Dionisie 
Ionescu, ambasador, directorul Pro
tocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe. (Agerpres)

George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a primit 
luni în audiență pe M. Shafgat, în le
gătură cu 
scrisorilor 
ambasador 
tențiar al Pakistanului la București.

apropiata prezentare a 
sale de acreditare ca 
extraordinar și plenipo-

(Agerpres)

„Să jucăm ca la Sibiu", dans interpretat de echipa Uzinei „Automecanica" din Sibiu

DIN PAQ. I
fața planiticată. Există toate po
sibilitățile ca atit la treieriș cit 
și la arături viteza zilnică să 
crească simțitor. Pentru aceasta 
se impune :

• Repartizarea unui număr 
mai mare de brațe de muncă la 
transportul snopilor și al paie
lor de pe miriști.

• Organizarea lucrului
două schimburi la toate ariile 
electrificate.

• Repartizarea la arături a 
tuturor tractoarelor disponibile.

Marile noastre 
răspunderi

măsuri speciale de ocrotire

în

Constructorii 
raportează: îndeplinit!
tă în fața punctului de intrare a 
apei pe canal — termenul lu
crării respective a fost scurtat cu 
aproape 45 de zile.

Printre tinerii care stăpînesc 
aceste operații și au obținut cele 
mai bune rezultate se numără 
betonistul Vasile Aldea, fierar- 
betonistul Gheorghe Gîrbea...

Tînărul inginer Andrei, încheie 
asigurîndu-ne că întregul colec
tiv este hotărît ca cea de-a 10-a 
hidrocentrală de pe Bistrița să 
depășească ritmurile de lucru 
realizate de hidrocentralele su
rori construite în amonte pe 
Bistrița.

a 
muncii femeilor și tineretului. A- 
vem dreptul la învățătură — de 
toate gradele — asigurate prin 
gratuitatea sa. Statul nostru so
cialist asigură tinerilor condițiile 
necesare dezvoltării aptitudinilor 
lor fizice. Avem dreptul de a vota 
liberi de la vîrsta de 18 ani și 
de a fi aleși deputați în Marea 
Adunare Națională și Sfaturile 
populare de la 23 de ani. Ne pu
tem aduce contribuția la activita
tea organizațiilor de masă <>i ob
ștești. Cetățenilor patriei noastre, 
deci și celor tineri, li se garantea
ză libertatea cuvîntului, a presei, 
a întrunirilor.

Aceste drepturi fundamentale 
ale statului nostru socialist impun 
cu necesitate îndatoriri pe mă
sura etapei revoluționare pe care 
o parcurgem, la înălțimea traiec
toriei glorioase a României Socia
liste. Făurim un viitor bogat în 
răspunderi și satisfacții. Acestor 
responsabilități majore tînăra ge
nerație trebuie să le corespundă 
pe deplin. Ne apropiem zi de zi 
viitorul cu pași de uriaș, con
struind istoria în ritmuri nebă
nuite. „Cei ce urcă spre piscurile 
munților — spunea tovarășul

Nicolae Ceaușescu — pe măsură 
ce ajung mai sus, încetinesc pa
sul. Noi, comuniștii, împreună cu 
întregul popor, nu numai că nu 
încetinim pasul, ci grăbim urcu
șul spre culmile înalte ale civi
lizației -r- societatea comunistă“.

Construirea socialismului și a 
comunismului cere oameni noi cu 
o pregătire multilaterală, capabili 
să răspundă cerințelor tot mai 
complexe ale vieții. îndatoririlor 
de însemnătate istorică de astăzi, 
tineretul este chemat să le facă 
față cu exigență sporită. Avem 
datoria sfîntă și Constituția ne 
asigură acest drept, de a ne for
ma ca specialiști cu înaltă califi
care la locul nostru de muncă. 
Avem condiții materiale exce
lente, posibilității largi de a munci 
după capacitățile noastre.

Societatea noastră are nevoie 
de oameni cu o temeinică pregă
tire profesională, politică, cultu
rală, ținuta noastră morală tre
buie să fie ireproșabilă, compor
tarea din toate domeniile de ac
tivitate socială să aibă ardența 
tinereții conștiente. Trebuie să ne 
formăm în continuare pe măsura 
îndatoririlor Constituției statului 
nostru, pe măsura cerințelor mari 
impuse generației tinere de so
cialism și comunism. Pregătirea 
noastră trebuie să fie la înălți
mea programului măreț trasat de 
cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Mîndrie supremă
noi tinerii care ne satisfa
cem serviciul militar în 
unitățile armatei noastre 
populare, ne dă tăria să 
străbatem cu dîrzenie și 
perseverență drumul către 
măiestria ostășească. La 
instrucție și în aplica
ții, în sălile de specialitate, 
cu chipul patriei în inimi, 
ne consacrăm întreaga 
noastră energie tinerească 
pentru a ne forma temei
nice calități morale și de 
luptă, pentru a învăța să 
mînuim la perfecție arma
mentul și tehnica moder
nă din înzestrare, pentru a 
deveni specialiști de clasă.

Personal sînt bucuros să 
raportez că mi-am îndepli
nit angajamentul luat în 
cinstea celui de-al IX-lea 
Congres al partidului. Gru
pa pe care o comand a cu
cerit titlul de „Subunitate 
de frunte“.- Ne străduim 
cu ardoare să ajungem în 
număr cit mai mare mili
tari de frunte și specialiști 
de clasă.

Drepturile consfințite 
prin noua Constituție ce 
va fi adoptată de marele 
sfat al țării sînt străjuite 
cu bărbăție și vigilență de 
puternica armată a patriei 
noastre socialiste.

Ce-a urmat ? Tușa Aglaia a 
fost solicitată să gîndească și ea 
ce poate face mititica care a ur
mat secția de latină și care, vai, 
ce nenorocire — a fost reparti
zată într-un oraș din regiunea 
Bacău.

— Am găsit — strigă de-odată 
unchiul Timofte — e salvată. Am 
două propuneri: prima, să lu
creze într-o farmacie. Multe me
dicamente poartă nume latinești.

— Nu ține I spune mititica. Or 
fi ele nume latinești, dar nu am 
pregătire de farmacistă.

— Atunci e perfect: vei lucra 
la Aprozar. Știu eu unul chiar 
lingă strada Roma. N-o să fii tu 
profesoară, 
ești acasă, 
ceva. Prin 
italieni cu 
Dacă n-ai 
cere piersici și tu le-ai da ceapă 
sau castraveți. Vezi, asta e I

Consiliul de familie a fost sus
pendat pe 24 de ore, timp în 
care unchiul Timofte urma să 
facă demersurile pentiu Aprozar.

A doua zi toată familia era din 
nou în consiliu. La Aprozar nu 
se putea. Și iar tocte capetele 
s-au înclinat în semn de medi
tație.

— Eu zic să spunem că sîntem 
bătrîni și ea trebuie să ne ajute 
— grăi mama.

Tatăl a fost de acord. Misi
unea a fost încredințată tușei A- 
glaia. Ea poate plînge din trei 
în trei minute, eventual poate 
face și o criză de inimă — neli
mitată — în orice birou. Face ea 
chestii din acestea și cînd. nu 
vrea să stea la rind la țigări.

N-a rezolvat nimica.
Din nou bocete, din nou con

siliu.
Dar iată că tușa Aglaia are o 

sclipire :
— S-o mărităm I
Un „uraa“ nestăvilit a izbucnit 

din toate piepturile.
— O mărităm, continuă tușa 

Aglaia — cu un băiat cu slujbă 
țn București și va fi salariată la 
S.L.B.

— Ce întreprindere o mai fi și 
S.L.B.-ul ăsta ? — întrebă un
chiul Timofte.

— Adică : Salariul Lui Bărha- 
tu-su. Dar de unde luăm mirele ?

— N-ai nici un prieten fata 
momii, nu iubești pe nimeni ? 
întrebă mama.

— Nu / Nu mi-ați spus voi să 
nu mă prindeți cu vreun băiat 
că îmi rupeți picioarele ?

Consiliul familiei Lupașcu nu 
s-a încheiat. Fiecare gîndește, 
face propuneri și încercări, pe ici 
pe colo, să se rezolve marea dramă 
a familiei. Au încercat la poștă, 
la spații verzi, la un ansamblu 
de dansuri populare, chiar dacă 
Maia habar n-are cum se joacă 
sîrba, ba chiar și la Aragaz, i-a 
venit unchiului Timofte ideca 
cum că butanul ar veni de la nu 
știu ce cuvînt latinesc.

Pînă la urmă s-a revenit tot 
la măritiș.

Dar de unde ginere ?
$i repede I

GH. NEAGU

ci vînzătoare, dar 
lingă noi. Și mai e 
București trec destui 
care poți conversa, 
cunoaște latina, ei ar



„EUROPENELE" DE CAIAC-CANOE

Sportivii români—
primii în Europa

Start In finala probei de caiac 4 (10 000) disputată dramatic 
In ultima zi a „Europenelor“

Foto: VASILE RANGA

treia și, ultima zi 
a „Europenelor“ 
de caiac-canoe, so
licită firesc un bi
lanț : comportîn- 
du-se la nivelul 
prestigiului cuce
rit în canotajul 
european și mon

dial, sportivii români au învins 
în șase probe, devenind cam
pioni europeni, patru sînt vice
campioni, iar unul a ocupat lo
cul trei.

Acest adevărat record al me
daliilor se adaugă performanței 
de la Jayce, unde, de aseme
nea, am cucerit și locul de o- 
noare în clasamentul pe na
țiuni, întrecînd și de astă dată 
țări cu tradiție în canotaj : 
U.R.S.S., Ungaria. Suedia, R.F. 
Germană-

Strălucitul succes al senio
rilor — se cuvine să remar
căm că în excepționala evolu-

ție a canotorilor noștri au deo
potrivă merite cei doi antre
nori : Radu Huțan și Nicolae 
Navasart — a fost întregit de 
comportarea promițătoare a 
speranțelor noastre în ediția 
inaugurală a „Criteriului eu
ropean de juniori“.

Aceasta demonstrează, așa 
cum preciza într-o declarație 
acordată ziarului nostru antre
norul emerit Radu Huțan, că 
în ultima vreme există o preo
cupare deosebită pentru de
pistarea și dezvoltarea copiilor 
talentați de la vîrșta de 14—15 
ani, de unde poate fi selecțio
nată o garnitură de juniori, ca 
apoi să. fie rodați, prin compe
tiții de amploare — pentru 
startul marilor întreceri inter
naționale.

Ceea ce s-a făcut, în Bucu
rești mai ales, trebuie conti
nuat cu mai multă grijă, ex
tins, în toate orașele cu sau

fără tradiții în canotaj. Spe
ranțele de mîine trebuie să a- 
jungă într-un timp scurt la 
valoarea maeștrilor, să stăpî- 
nească — dorim chiar să de
pășească — nivelul lor de pre
gătire fizică, tehnică și tactică.

E bine chiar a doua zi după 
succese să ne gîndim și la u- 
nele lacune.

o Intr-o companie, e adevă
rat foarte selectă, fetele noas
tre nu prea s-au... văzut. De 
altfel în puține probe puteam 
emite o comportare mai va
loroasă. S-a întîmplat însă 
chiar și în probele unde ne-au 
reprezentat sportive consacra
te (un singur exemplu : Hilde 
Lauer, medaliată la Tokio) să 
suferim deziluzii.

Eșecul acestei sportive izvo
răște dintr-o pregătire neco
respunzătoare (lipsă de antre
nament) ca și dintr-o excesivă 
încredere în propriile forțe.

Poate că în primul rînd în

De la stinga: V. Nicoară, A. Vernescu, H. Ivanov, A. Igorov, A. Conțolenko, N. Ferente și Sciotnic 
Văzuți de NEAGU ANDREI

probele feminine este momen
tul să fie promovate cu mai 
mult curaj elemente tinere, de 
perspectivă, capabile să se for
meze, să capete experiență 
prin competițiile internațio
nale.

• Campionul european An
drei Igorov ne-a oferit în pri
ma zi o... pilulă amară, ratînd 
calificarea în proba de canoe 
(1 000 m). El s-a reabilitat, cîș- 
tigînd într-o manieră de ade
vărat campion, titlul în proba 
de canoe (10 000 m). Există pă

rerea că n-a luat în serios 
startul calificărilor, că n-a fost 
preocupat cu răspundere de 
concursul la proba ratată. Este 
de așteptat ca antrenorul Na
vasart, mult apreciat și elogiat 
pentru munca sa plină de 
roade, să nu treacă cu vederea 
ușurința cu care a privit Igo- 
rov calificarea în prima zi. 
Oricît de talentat ar fi un 
sportiv nu trebuie obișnuit cu 
scuze, cu concesii. Și cel che
mat în primul rînd să veghe

ze asupra comportării sporti
vului este antrenorul.

A VIII-a ediție a Campiona
telor de caiac-canoe a încunu
nat cu noi victorii sportul ro
mânesc. Felicitări tuturor ce
lor care au contribuit la cuce
rirea acestui succes de presti
giu, care obligă deopotrivă pe 
sportivi și antrenori să se pre
gătească pe mai departe cu a- 
ceeași rîvnă pentru a închina 
patriei noi și valoroase perfor
manțe.

VASILE RANGA

!n pragul startului Scintela 
tineretului

Finala Cupei

„Scînteia

Universiadei pionierului“

Convorbire cu tovarășul Marius Bîrjega, 
vice președinte al U.C.F.S.

FOTBAL

„numele" noi?

Ne aflăm în fața unui eve
niment sportiv deosebit: 
Jocurile mondiale universitare 
de la Budapesta. în dorința de 
a informa cititorii noștri cu 
unele amănunte privind parti
ciparea lotului studențesc ro
mân la amintita competiție, 
ne-am adresat tovarășului 
Marius Bîrjega.

„La actuala ediție a Jocu
rilor mondiale universitare, 
studenții sportivi români vor 
lua startul la opt discipline 
din cele 9 pe care le cuprinde 
programul Universiadei. Și 
anume : atletism, volei, bas
chet, polo, scrimă, sărituri 
în apă, înot, tenis de cîmp. 
Dacă în Gazul ..tenisului, îno
tului și săriturii în apă, lotul român conține un număr restrîns 
de participanți, baschetul, voleiul, atletismul vor fi reprezen
tate în competiție cu formații mari — atît la masculin cît și la 
feminin, în probele atletice, vom avea peste 20 de reprezen
tanți“.

— Am dori să cunoaștem și cîteva nume de participanți.
„Nu vor lipsi de la această competiție de anvergură : Iolanda 

Balaș, Mihaela Peneș, Viorica Viscopoleanu (atletism), Aurel 
Drăgan, Mihai Coste, Nicolae Bărbuță, Lia Vanea, Daniela 
Golimaș (volei), Horia Demian, Savu Alin, Mihai Albu, 
Gheorghe Cornelia (baschet), Mureșan, Drîmbă, Olga Szabo, 
Iencic Ecaterina (scrimă) precum și poloiștii Kroner, Mureșanu, 
tenismanul Țiriac. Trebuie să menționez însă, că alături de 
aceste nume, afirmate deja, loturile studențești mai conțin încă 
o seamă de tineri studenți, talentați, care se vor strădui să-și 
aducă aportul în întrecerile ce se vor desfășura la Budapesta“.

— După cîte știm, studenții români sînt, acum, în fața ulti
melor pregătiri. Cum apreciați forma sportivă a selecționatelor 
noastre ?

„Luînd criteriul cel mai obiectiv, întîlnirile internaționale la 
care și-au verificat potențialul, formațiile noastre de baschet 
(Criteriul Leningradului), nu ne putem declara mulțumiți de 
evoluție. Ele au vădit o inexplicabilă inconstanță, chiar în ca
drul aceluiași meci. De asemenea, echipa masculină de volei 
n-a jucat încă la valoarea sa reală. Mai constantă și într-o 
formă sportivă mai bună s-a dovedit a fi selecționata studen
țească de polo, care a cucerit de curînd un valoros trofeu la 
Varna. Tot în urma competițiilor oficiale și a unor concursuri 
de selecție organizate la Poiana Brașov, putem aprecia ca mul
țumitoare forma atleților. în ceea ce privește tenisul, scrima, 
performanțele obținute de componenți ne fac să sperăm în 
rezultate satisfăcătoare.

Fără îndoială, aceste întîlniri de verificare — ce au semnalat 
o serie de deficiențe — au constituit obiectul unei serioase ana
lize din partea antrenorilor; în timpul ce ne mai desparte de 
prima zi a întrecerilor, selecționații vor depune toate străda
niile să elimine un număr cît mai mare de lipsuri, astfel ca 
în competiție să ne prezentăm cît mai bine“.

— La edițiile precedente, evoluția sportivilor noștri s-a bucu
rat de succes. Actuala ediție, care se anunța deosebit de inte
resantă, mai dificilă printr-o participare cu nume consacrate, 
prin performanțe foarte valoroase, v-a confirma un nou suc
ces ?

„La această competiție importantă, sportivii-studenți ai țării 
noastre au participat în 1957 (Paris), 1959 (Torino), 1961 (Sofia) și 
au absentat la startul Universiadei de la Porto Alegre din 1963. 
în ceea ce privește evoluția lor, putem afirma că a fost mulțu
mitoare în primele ediții și foarte bună la Sofia. întrecerile 
care vor avea loc în capitala Ungariei se bucură de o parti
cipare foarte valoroasă. Pînă acum și-au confirmat pre
zența peste 43 de țări, 2 700 de sportivi (acest număr reprezintă 
de fapt numărul sportivilor prezenți la Olimpiada de la Mel- 
bourne !), printre care figurează redutabili performeri ai tutu
ror continentelor.

Așadar, ne aflăm în pragul unei competiții extrem de difici
le, în care studenții noștri sportivi nu trebuie să-și precupe
țească nici un efort pentru a face față întrecerilor. Nepartici- 
pînd la ediția argentiniană a întrecerilor, cu greu putem oferi 
cititorilor un pronostic I Ceea ce-i putem asigura însă, este fap
tul că studenții români selecționați pentru întrecerile de la Bu
dapesta privesc cu toată conștiinciozitatea și răspunderea eveni
mentul sportiv anunțat și sînt plini de dorința de a reprezenta 
cît pot mai bine culorile sportului studențesc din România“.

ROXANA COSTACHE
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Așadar, fotbalul a 
început iarăși. Ne-am 
luat cu nai emoțiile și 
speranțele și ne-am 
prezentat pe stadioa
ne. Nu eram nici prea 
optimiști, nici prea 
pesimiști. Prima etapă 
care s-a desfășurat du
minică a confirmat a- 
ceastă incertă stare de 
spirit. Nu a fost nici 
prea rău, nici prea bi
ne. Așa ne-a dovedit 
și cuplajul bucureș- 
tean pe care l-am ur
mărit cu satisfacții și 
regrete, totodată.

Din fericire, nu au 
lipsit senzațiile, ceea 
ce ne dă speranța u- 
nui campionat zbuciu
mat.

Iată că „Steaua“ a 
pierdut pe teren pro
priu, aducindu-ne in 
fața ochilor o echipă 
îngrijorător de nesta
bilă și nesigură, care 
a făcut cițiva pași 
inapoi față de ceea ce 
era. Înaintarea ei a 
fost o umbră, în care 
internaționalii Creini- 
c.eanu și Sorin Avram 
puteau fi deosebifi 
doar după numerele 
purtate pe spate. „Pro
fesorul“ Constantin, 
după ce a făcut tele
viziunii înainte de 
meci o declarație în
cărcată de optimism, 
a ieșit singur de pe 
teren in urma ratării 
clasice unui

metri“. Ca 
risesc că 
străin de drama lui 
personală.
fost jucător mare, nu 
e plăcut să sfîrșești 
lamentabil. 11 înțeleg 
deci, dar adevărul trist 
e că nu reușește să-și 
revină, cariera lui 
pare a se apropia de 
sfîrșit. li vom păstră 
o amintire plăcută.

„Rapidul“ a fost 
constant. Ca de obi
cei, ne exasperează cu 
ratările. De cinci ori 
(pe puțin) Kraus, Du- 
mitriu, Ionescu, Co- 
dreanu au fost singuri 
cu portarul în față și 
tot de atitea ori 
marcat. De ce-și 
ei joc de goluri 
pricep.

Satisfacția cea 
mare în această etapă 
ne-a dat-o „Dinamo“- 
București. Campionii, 
după un turneu stră
lucit în R.F.G., au do
vedit că sînt inconte
stabil cea mai matură 
și mai solidă echipă 
de la noi, pentru care 
fiecare meci devine o 
chestiune gravă și de 
răspundere. Adică știu 
să fie campioni.

Meritorie șt evolu
ția echipelor „Petro
lul“ și „U.T.A.“. Ulti
ma, cu mulți băieți ti
neri, serioși și mo
dești, e pusă pe un joc 
eficient și Îndrăzneț.

om, mărtu- 
nu sînt

Craiova 
continuare

După ce ai

n-au 
bat 
nu

mai

echi- 
ei, de 
înain- 

timp
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a-

„Știința" 
rămine in 
la un nivel modest. 
Cam duri apărătorii 
ei, exagerat de price- 
puți in piedici și îm- 
brinceli. Înaintarea nu 
e lipsită însă de cali
tăți, iar Sfirlogea, iro
nizat de unii cronicari 
(de ce ?) șutează 
deseori periculos.

Nu cunosc decit din 
ziare evoluția „Faru
lui“ la Iași. L-am Vă
zut însă jucind acasă 
cu „Siderurgistul" a- 
cum o săptămină și 
am plecat de la meci 
bolnav. S-a jucat in-, 
iernai, sub orice aș
teptare, în afara ori
cărei tehnici și con
cepții. Manolache ,— 
cînd dă în minge, urlă 
gazonul de groază. A- 
proape nici un om 
nou. nici un tinăr re
cent promovat în echi
pă. In schimb se caută 
și se aduc jucători din 
alte regiuni. Să nu 
poată fi‘crescuți fot
baliști tineri pe lingă 
echipă ? Cu asta ajun
gem de altfel cu de
getul Ia rana mai mul
tor echipe. Puține, 
foarte puține, nume 
noi am întilnit în for
mațiile ieșite dumini
că pe teren. La „Ra
pid" aceeași formație 
de anul trecut. Am a- 
vut înainte de meci o 
convorbire cu antre-

cu 
tî-

la

norul Valentin Stă- 
nescu. Dinsul imi măr
turisea intenția de a 
ridica in acest campio
nat potențialul 
pei, eficacitatea 
a ridica torța 
tării. In același
recunoștea că echipa 
rămine la același efec
tiv, cu excepția unui 
portar nou, Răducanu, 
un băiat de 19 ani, pe 
care nu se poate însă 
conta curind, va tre
bui lucrat serios 
el. De ce un singur 
năr promovat ?

Aceeași situație
„Farul", la „Steaua", 
la „Știința“ Cluj și Ia 
alte echipe. Rămine se 
vede încă in picioare 
convingerea unor an
trenori că e mai pru
dent să mizezi pe un 
„bătrin“ mediocru fă
ră perspective, decil 
pe un tînăr adus nou 
în echipă, că e mai 
lesne să iei de-a gata 
din „3“ sau din „C" 
un talent recunoscut.

Pe această linie era 
poate nevoie chiar de 
o intervenție directă 
și precisă a Federației 
de Fotbal. Ne intere
sează in cel mai înalt 
grad ce se întimplă 
cum în fotbal, dar 
mai mult ce va fi 
viitorii ani.

a-
Și 
în

ION BÂIEȘU

și el să rateze

de la cițiva me

tri de poarta

formației U.F.A.

Foto :

&

Vomea, a reușit

R. VASILE

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT
• Duminică pe un traseu al 

șoselei Brașov — Shighișoara 
s-a disputat a doua și ultima 
etapă a „Cupei orașului Bucu
rești“ la ciclism fond, compe
tiție internațională la care au 
participat rutieri din 5 țări. 
Victoria a revenit olandezului 
Daniel Holst, care a parcurs 
180 km în 4h24'25". Au urmat 
în clasament Ed. Engels (O- 
landa) — 4h24’51“, R. Zielins
ki (Polonia) același timp.

• Criteriul internațional al 
juniorilor s-a încheiat cu un 
frumos succes al tînărului ci
clist brașovean Ștefan Suciu, 
de la Dezrobirea. El a domi
nat categoric pe alergătorii 
francezi și bulgari, ocupînd 
primul loc în clasamentul fi
nal, înaintea altor doi cicliști 
români, T. Vasile și C. Grigo- 
re. Ultima etapă a competiției, 
disputată duminică pe ruta 
București — Giurgiu, de-a 
lungul a 100 km, a revenit lui 
Suciu, cronometrat în 2h42’38“.

• In ziua a doua a concursului 
internațional de natație de la To- 
ledo, Steva Krause (S.U.A.), în 
vîrstă de 15 ani, a stabilit un nou 
record mondial în proba de 1 500 m 
liber, cu timpul de 16’58"6/10. El 
a corectat cu o zecime de secun
dă recordul oficial deținut de co
legul său Roy Saari. Proba de 
100 m liber a revenit lui Donald 
Roth (S.U.A.) în 53“8/10. In proba 
feminină de 200 m fluture, Kendis 
Moore, în etate de 16 ani, a corec
tat recordul mondial,, fiind crono
metrată în 2'26"3/10 (v.r. era de 
2'26”4/10 și aparținea Iul Sharon 
Stoudey).

• S-au încheiat campionate
le de atletism ale R.P. Polone, 
desfășurate la Szczecin. în ul
tima zi, un rezultat valoros a 
înregistrat Ciepla, care a cîș
tigat proba de 80 m garduri cu 
timpul 10“9/10. O surpriză a 
fost realizată în proba mascu
lină de aruncare a suliței. 
Glogowski l-a învins pe favo
ritul Sidlo, obținînd 79,12 m. 
Sidlo a aruncat 77,72 m.

Pornesc in cursă finaliști ai ediției 1965 — ai Cupei „Scînteia 
pionierului".

Foto: GRIGORE PREPELIȚĂ

Umbre într-o competiție

îndrăgită
Stadionul „Olimpia", ca și celelalte baze sportive din orașul Giur

giu, au găzduit duminică întrecerile finale ale etapei regionale a 
Spartachiadei de vară a tineretului, ediția 1965. Pentru desemnarea 
campionilor regiunii București și-au disputat întîietatea peste 500 de 
atleți, cicliști, luptători, handbaliști, voleibaliști, înotători, reprezen- 
tînd mai multe asociații sportive.

întrecerile finale au prilejuit dispute atractive, încheiate cu unele 
rezultate bune. Proba de săritură în înălțime a fost cîștigată de tînă- 
rul Constantin Cernica din Slobozia, cu un rezultat meritoriu : 1,83 in. 
De asemenea, menționăm rezultatele obținute de atleții Mircea Tache

Spartachiada de vară

(Giurgiu), învingător în proba de săritură în lungime, cu 5,93 m ; 
Nicolae Mitrică (Tr. Măgurele) a parcurs 100 m plat în 11,8 secun
de ; Gh. Sima (Giurgiu) a realizat 17T2U/10 în cursa de 5 000 m.

In general, concursurile individuale, ca și jocurile pe echipe au fost 
dominate de sportivii din orașele Giurgiu și Călărași. Jocurile mas
culine de volei și baschet au scos în evidență formațiile asociației 
sportive Cetate-Giurgiu. clasată pe primul loc Ia cele două ramuri 
sportive. Turneul masculin de handbal a fost cîștigat de echipa tine
rilor muncitori de la Combinatul chimic din Turnu Măgurele.

In comparație cu formațiile masculine, care au furnizat o serie de 
meciuri pasionante, la fete, jocurile au fost de un nivel tehnic foarte 
scăzut.

O slabă pregătire au dovedit și participantele la concursurile de 
atletism, unde s-au înregistrat rezultate mediocre

La întrecerile de gimnastică, titlurile de campioane regionale au 
fost atribuite echipelor (feminină și masculină) Știința Călărași. Dar, 
aceste formații nu se pot mîndri că au cucerit victoria în confrunta- 
rea cu cele mai bune gimnaste din regiunea București. La întrecerile 
finale, tinerii gimnaști și gimnaste din Călărași n-au avut... adver
sari. Echipele din Giurgiu, Roșiori și Turnu Măgurele, unde pînă mai 
anii trecuți gimnastica se bucura de o frumoasă tradiție, au absentat 
de Ia această competiție.

Asupra acestui aspect, ca și a altora negative, care au umbrit suc- 
cesul competiției, consiliile raionale U.C.F.S. ca și consiliul regio- 
nai trebuie sa reflecteze și să ia măsuri corespunzătoare.

S. SPIREA

• Finala „Cupei U.R.S.S.“ 
la fotbal din anul acesta a o- 
pus echipele Spartak Mosco
va și Dinamo Minsk. A fost 
una dintre cele mai disputate 
finale. Pentru desemnarea în
vingătorului a fost necesară 
rejucarea partidei, deoarece 
primul meci s-a încheiat cu 
un scor alb și după prelungiri. 
Și cea de-a doua partidă a 
necesitat prelungiri. Victoria a 
revenit în cele din urmă fot
baliștilor de la Spartak, cu 
scorul de 2—1.

A XV-a ediție a Cupei „Scîn
teia pionierului", desfășurată în 
bazinul de înot de la Palatul 
pionierilor din Capitală s-a în
cheiat prin victoria pionierilor din 
raionul 1 Mai. Micii concurenți 
prezenți la startul probelor au 
dovedit, pe lingă o bună pregă
tire tehnică, foarte mult entuzi
asm și dorința de a realiza o 
comportare cit mai bună. Au fost 
probe în care primul loc a fost 
împărțit, după o luptă îndîrjită, 
de mai mulți concurenți.

Astfel, la 33 m liber fete, Ala 
Ratușnîi, (raionul 1 Mai) și Doina 
Niculescu (raionul 23 August) au 
realizat amîndouă 29,5/10 sec. 
Doina Niculescu a învățat să 
înoate în urmă cu doi ani, la 
centrul de la ștrandul Obor. A- 
tunci era elevă în clasa I. Acum 
a trecut în clasa a IV-a. A în
drăgit înotul și la fel ca mulți 
alți copii care au dovedit cali
tăți deosebite în întrecerile Cu
pei „Scînteia pionierului“ (Ion 
Gobriela, Cornelia Petrache, Mi- 
h'aela Săvulescu, Octavian Ior- 
dăchescu etc.) a făcut primul pas 
pe drumul măiestriei sportive.

Dintre ceilalți concurenți și 
cbncurente, care au realizat o 
comportare meritorie, amintim pe 
Paula Dragotă, Felicia Iliescu, 
Antoaneta Popescu, Emil Mano- 
lescu, Mihai Mânu, Mihai Birt, 
Ruxandra Dobrăț, Laura Cardoș 
și Alexandra Gheață.

Consemnînd prezența la între
ceri a numeroși profesori de e? 
ducație fizică și a unor antre
nori de notație, ne exprimăm re
gretul că numărul redus al aces
tora a dovedit lipsa de interes 
a unor cluburi și asociații sporti
ve bucureștene față de acest bun 
prilej de selecție a unor elemen
te talentate.

O notă bună înotătorilor și 
înotătoarelor din raionul 16 Fe
bruarie și celor din raionul Le- 
nin, care s-au dovedit bine pre
gătiți. Și una nesatisfăcătoare re
prezentanților din raioanele 30 
Decembrie și 1 Mai, care din do
rința de a cîștiga cu orice preț 
au înscris în concurs sportivi le
gitimați, ceea ce a fost împotri
va prevederilor regulamentului.

La sfîrșitul concursului, spor
tivilor care s-au evidențiat li s-au 
acordat numeroase premii, con
stând din aparate de fotografiat, 
ceasuri de mînă, echipament 
sportiv, librete de economii cu 
depuneri inițiale de 100 și 50 
lei și altele.

AUREL CRIȘAN

La cîteva secunde după 
starul probei de WO m 
plat (finalele Spartachia
dei de vară ale regiunii 

București).
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Furtuna După 5 zile de incidente

din Cordilierii

peruvieni

33 morti si 809 răniți
I

ucuta, Satipo, Yal- 
humuy, Iatari sînt 
denumiri indiene ale 
unor localități situ
ate în Cordilierii 
peruvieni. în ul
tima săptămînă în 
zona acestor așe
zări au fost semna
late lupte între tru

pele guvernamentale și detașa
mentele de partizani — apreciate 
ca fiind dintre cele mai puterni
ce care au avut loc pînă acum.

Cele trei fronturi ale partiza
nilor, organizate în trei grupe 
mari „Tupac Amaru“, „Pacha- 
cutec“. „Pamacachua“ au trecut 
la declanșarea unor acțiuni ofen
sive în zona Cordilierilor Negri, 
Orientali și Occidentali. Mai mult 
chiar, manifeste care chemau 
populația să se alăture mișcării 
de partizani — semnate „Tupac 
Amaru" — au ajuns pe străzile 
orașului Lima.

Detașamentele de partizani 
care au ales calea luptei armate 
pentru înfăptuirea reformei a- 
grare, pentru înlăturarea privile
giilor monopolurilor străine, pen
tru folosirea bogățiilor naturale 
în conformitate cu interesele na
ționale ale poporului peruvian, se 
bucură de un larg sprijin din 
partea populației, în special a in
dienilor (cea mai săracă pătură 
nare alcătuiește peste 55 la sută 
din numărul total al locuitorilor), 
înarmați cu mijloace primitive, 
mulți cu arcuri, tot mai numeroși 
indieni participă alături de par
tizani Ia acțiunile antiguverna
mentale.

Extinderea zonelor unde au loc 
ciocniri cu partizanii creează se
rioase dificultăți guvernului anti
popular al președintelui Fernan- 
do Belaunde Terry. în fața inten
sificării activității insurgenților, 
cu cîtva timp în urmă, guvernul 
a hotărît suspendarea garanțiilor 
constituționale pentru o perioadă 
de 30 de zile, timp în care ofi
cialitățile sperau să lichideze 
centrele de partizani. în această 
perioadă au fost interzise întru
nirile publice, au fost operate nu
meroase arestări fără a se divulga 
cauzele acestora. Mulți dintre cei 
opriți pentru „interogatorii" au 
luat drumul noii închisori din o- 
rașul El Cuzco — construită 
special pentru deținuții politici. 
Departamentele Junin, Cuzco, 
Puno, Apurimac, (situate în su
dul țării), în care mișcarea de 
partizani a cunoscut o mare am
ploare au fost transformate de 
trupele guvernamentale în adevă
rate lagăre. Aici au fost concen
trate puternice forțe de infante
rie și poliție, sprijinite de sub
unități ale aviației. Bombe de 
sute de kilograme au fost arun
cate asupra satelor „suspecte“. 
Zeci de așezări, ai căror locuitori 
au fost învinuiți de colaborare 
cu partizanii, au fost distruse. 
Recolta țăranilor a fost incen
diată. Ziarul „La Cronica“ publi- 
cînd recent declarațiile unui ță
ran arăta că fiul său împreună 
cu alți 13 tineri au fost execu
tați de militari peruvieni fiind a- 
cuzați de colaborare cu insur
genții.

Ultimele știri transmise din 
Lima anunță că în Parlamentul 
țării a fost adoptată o lege care 
prevede pedeapsa cu mortea 
pentru cei care se află în legă
tură cu insurgenții. De asemenea, 
camera deputaților a aprobat a- 
locarea sumei de 7,4 milioane do
lari care va fi folosită pentru 
„combaterea“ mișcării de parti
zani.

Aceste măsuri nu vor putea po
toli „furtuna din Cordilierii pe
ruvieni“.

Luni au fost reluate ciocnirile dintre populația de 
culoare din Los Angeles și poliție. Concentrarea ma
sivă de forțe polițienești nu a putut preveni noi tul
burări in cartierul Watts.

O patrulă de polițiști a des
chis foc asupra unui grup de 
negri, care au încercat să trea
că peste barierele instalate în 
jurul cartierului. Noua provocare 
s-a extins, potrivit agenției U.P.I. 
în întreg orașul. Incidente pu
ternice s-au produs și în regiu
nea portului Los Angeles. A- 
genția menționează că, în cursul 
acestor incidente au fost înre
gistrate noi victime. Bilanțul ce
lor șase zile de ciocniri reprezin
tă : 33 de morți, 809 răniți, 2 760 
arestați, iar pagubele materiale 
sînt evaluate la 175 milioane do
lari. Peste 7 000 de polițiști și 
15 000 de soldați din trupele 
gărzii naționale au fost aduse de 
urgență Ia Los Angeles. Poliția 
menționează agenția Associated 
Press,

autorități, 
încordată,

înlăturat cea mai mare

parte a baricadelor instalate de 
populația de culoare în cartierul 
Watts. Cu toate măsurile de re
presiune luate de 
situația se menține
ciocnirile extinzîndu-se și în alte 
cartiere din Los Angeles.

Focuri sporadice de arme s-au 
înregistrat în cursul zilei de luni 
și la Hollywood, Highland 
Park, El Sereno, Wilmington, 
Pacoima și alte localități din a- 
propierea orașului Los Angeles. 
O violentă ciocnire s-a produs, 
de asemenea, la San Diego, lo
calitate situată în apropierea 
graniței cu Mexicul. în încerca
rea de a pune capăt ciocnirilor, 
autoritățile locale au declarat că 
vor lua toate măsurile, folosind 
întregul arsenal de care dispun 
pentru „a restabili calmul".a

R. P. CHINEZA. — La Palatul „Peicing cian lan cuan 
deschisă de citeva zile expoziția economică a (ării noastre. 
Fotografia pe care o publicăm constituie o mărturie a intere- 

lui pe care îl suscită expoziția.

acanța premierului britanic pe plaja unei 
insulițe din sudul Angliei se desfășoară pe 
un fundal cenușiu, de incertitudini. Harold 
Wilson, și-a întrerupt concediul pe care 
și-l petrecea la Sorlingues și a plecat la 
baza aeronavală Culdrose, unde a convocat 
o reuniune guvernamentală at cărei obiect 
l-a reprezentat situația din Malayezia. Dar 
aceasta este o complicație „suplimentară".

Wilson și echipa lui ministerială au de reflectat ce! 
puțin la trei teme principale care oferă surse de în
grijorare : eventualitatea unei noi agravări a situa
ției economice in lunile următoare, zdruncinarea 
firavei majorități parlamentare laburiste și combati
vitatea crescîndă a partidului conservator sub im
pulsul întineririi conducerii sale.

IOAN TIMOFTE

Fără îndoială, dintre cele trei 
teme, ultima este cea care ne
liniștește mai puțin actuala e- 
chipă guvernamentală laburis
tă. Este adevărat, unele sondaje 
indică, pentru 
prima oară de 
la alegerile ge
nerale din de
cembrie trecut, 
un avantaj al 
conservatorilor 

față de laburiști.
După cit se pare, Insă, liderii 
conservatori nu doresc incă să 
se hazardeze în noi alegeri de 
teamă că numeroasele amintiri 
neplăcute din vremea guvernă
rii conservatoare nu s-au șters 
Încă bine din amintirea alegă
torilor. Cel puțin, așa a lăsat 
să se subînțeleagă noul lider 
al partidului conservator Heath 
atunci cînd a declarat ziariști
lor că nu va insista pentru pre
cipitarea unei consultări elec
torale deoarece „deteriorarea 
prestigiului laburiștilor va face 
să apară într-o altă lumină me
ritele guvernării conservatoa
re".

Dacă însă temerile pricinuite 
de crescîndă combativitate a 
conservatorilor nu sînt prea

accentuate, în schimb Wilson 
și colegii săi au toate motivele 
să fie neliniștiți de nemulțumi
rile din sînul propriei lor frac
țiuni parlamentare. Doi depu-

tați laburiști de stînga, William 
Warbey — care a mers pînă la 
a cere demisia lui Wilson — și 
Leslie Hale, ca și laburistul de 
dreapta Reginald Paget, au a- 
nunțat la sfîrșitul săptămînii 
trecute că intenționează să re
nunțe la mandatul lor deoarece 
se disociază de politica guver
nului. O asemenea „triplă re
tragere" ar crea o situație în- 
tr-adevăr foarte dificilă unui 
guvern care dispune de o ma
joritate de numai patru voturi. 
Practic, ar însemna ca, după 
vacanța parlamentară, laburiștii 
să dispună în Camera Comune
lor de o majoritate de numai 
un vot ceea ce, potrivit apre
cierii lui TIMES „ar face impo
sibilă orice activitate legislati
vă și guvernamentală normală".

EEHED
• VICECANCELARUL Austriei, 

dr. Bruno Pittermann, a vizitat 
standul românesc din cadrul Tîr- 
gului internațional al lemnului de 
ia I< jenfurt. înaltul oaspete a 
apreciat pozitiv calitatea expona
telor.

în „Comitetul celor 33"

• LUNI s-a întrunit la New 
York „Comitetul celor 33" însăr
cinat cu studierea problemelor le
gate de finanțarea operațiunilor 
O.N.U. Luînd cuvîntul în fața 
membrilor comitetului, reprezen
tantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U.,. Arthur Goldberg a decla
rat că, avînd în vedere faptul că 
Adunarea Generală a O.N.U. nu

este dispusă să aplice prevederile 
articolului 19 din Carta O.N.U. 
împotriva acelor state care tefuză 
să contribuie la finanțarea opera
țiunilor militare O.N.U. din Congo 
și Orientul Mijlociu, guvernul a- 
merican renunță la invocarea a- 
cestui aTticol, astfel ca viitoarea 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. să-și poată desfășura lu
crările normal. După cum se știe, 
invocarea articolului 19 din Carta 
O.N.U. de către S.U.A. împotriva 
statelor care au refuzat să con
tribuie la finanțarea operațiunilor 
O.N.U. în Congo și Orientul Mij
lociu a făcut ca ultima sesiune a 
Adunării Generale O.N.U. să 
nu-și poată desfășura activitatea 
în mod normal.

• LA 15 AUGUST, la Burgas, 
pe litoralul bulgar al Mării Ne
gre, s-a deschis Balcaniada cînte- 
cului popular, care va constitui 
încă un prilej de apropiere si cu
noaștere reciprocă a popoarelor 
din această regiune a lumii.

• MOHAMMED ALI REDA, am- 
basadorul Arabiei Saudite la Cai
ro, a început în dimineața zilei de 
16 august o nouă serie de con
sultări cu conducătorii egipteni în 
legătură cu o eventuală întîlnire 
între regele Feisal și președintele 
Nasser. Agenția M.E.N. relatează 
că ambasadorul saudit s-a întreți
nut timp de o oră și jumătate cu 
Sabri el-Kholy, reprezentantul per
sonal al președintelui Nasser. Zia
rul „Al Ahram", care apare la 
Cairo, face cunoscut că diplomatul 
saudit va înmîna președintelui 
Nasser un mesaj de răspuns al 
regelui Feisal cu privire la propu
nerile egiptene în problema yeme- 
nită.

• IN VIRTUTEA acordului privind 
încetarea locului în regiunea de 
frontieră Kutcli, India și Pakistan 
au procedat la un schimb de pri
zonieri luati în timpul incidentelor 
care au avut Ioc în această zonă.

aeriene asupra te
ii. D. Vietnam și 
agresiv împotriva

iui Ho Si Min

INDONEZIA — Un nou hotel Ia Djakarta

din Grecia

EXPLOZIE IN CLĂDIREA

puternică explozie a zguduit in primele oreO . 
dimineții de luni clădirea cartierului general al poli
ției sud-vietnameze, situată in plin centrul Saigonu- 
lui. Atît clădirea principală, cit și cele auxiliare, pre
cum și locuința directorului poliției au avut de suferit 
de pe urma exploziei.

Potrivit agenției Associated 
Press, grupul de patrioți, care a 
pus la cale explozia, a pătruns 
cu ajutorul a două mașini în 
curtea poliției — păzită de zi
duri puternice, sîrmă ghimpată 
și baricade cu saci de nisip, pre
cum și de gărzi armate. în cursul 
schimbului Ge focuri ce a avut 
loc, trei polițiști au fost uciși și 
alți 30 răniți, între care_și cîțiva

— ma- 
luat

„consilieri“ americani. Trei 
șini din curtea poliției aii 
foc.

Agenția France Presse, care

subliniază că „autorii exploziei 
au acționat cu multă precizie" 
(fapt remarcat și de alte agen
ții), menționează că în această 
clădire se afla una din „secțiile 
speciale“ ale poliției, unde se 
pare că aveau loc interogatoriile. 
Imediat după explozie, care a 
provocat dărîmarea unuia din 
zidurile clădiri principale, între
gul cartier general a fost încon
jurat de puternice forțe poliție
nești, precum și de aproximativ 
50 de „consilieri de poliție ame
ricani îmbrăcați în civil“.

Un interviu
16 (Agerpres).

ai
HANOI

într-un interviu acordat co
respondentului ziarului „Le 
Monde“, președintele R. D. 
Vietnam, Ho Și Min, a reafir
mat poziția guvernului R. D. 
Vietnam, potrivit căreia po
porul sud vietnamez trebuie 
lăsat să-și rezolve singur pro
blemele sale, fără nici un a- 
mestec din afară, pe baza pro
gramului Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul 
de sud, singurul reprezentant 
adevărat al poporului 
vietnamez.

Ho Și Min a răspuns 
mativ la întrebarea dacă 
Vietnam ar accepta existența 
unui Vietnam de sud autonom 
și neutru, dispus să stabileas
că relații frățești cu Vietna
mul de nord, în cazul în care 
poporul sud-vietnamez va dori 
acest lucru. El a adăugat că 
„o dată cu pregătirile în ve
derea reunificării naționale a 
Vietnamului pe baze pașnice, 
în conformitate cu programul 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud și 
programul Frontului Patriei 
din Vietnam, întregul popor 
luptă acum cu toate forțele 
împotriva agresiunii america
ne pentru apărarea R.D. Viet
nam, eliberarea Vietnamului 
de sud și înfăptuirea reunifi
cării pașnice, țelul suprem al 
tuturor vietnamezilor“.

Răspunzînd la alte întrebări, 
Ho Și Min a subliniat că „gu
vernul S.U.A. trebuie să dea 
dovezi palpabile că acceptă 
poziția guvernului R. D. Viet
nam, care corespunde preve
derilor politice și militare fun
damentale ale acordului de la 
Geneva din 1954 cu privire Ia 
Vietnam. Guvernul S.U.A. tre
buie să pună capăt imediat
EKxssananjraHKU

atacurilor 
ritoriului 
războiului 
părții sudice a țării și să-și 
retragă din această regiune 
toate trupele și materialele de 
război“.

sud-

afir-
R.D.

E lesne de înțeles că asemenea 
defecțiuni, expresie a nemulțu
mirilor din cadrul partidului 
laburist, îngustează și mai mult 
marja de manevră, și așa re
dusă a echipei guvernamentale. 

. Ele accentuează dilema pre
mierului britanic: să caute 
la dreapta sprijinul tacit al 
celor zece deputați liberali 
sau să opereze un viraj 
la stînga în - speranța de a 

„tempera" criticile mereu mai 
vehemente ale aripei stingi a 
partidului laburist. „Dacă d-I 
Wilson — opinia FINANCIAL 
TIMES — ar renunța la națio
nalizarea oțelului el ar primi 
dintr-o dată sprijinul celor 
zece voturi liberale. Se pune 
insă întrebarea : cîte voturi ar 
pierde la stînga ?" Prezentînd

întreruptă
dilema la dimensiunile ei reale, 
mai largi, TRIBUNE DES NA- 
TIONS remarca într-o cores
pondență din Londra : „Se ma
nifestă, evident, o nemulțumire 
pentru încetineala și inconsec
vența cu care sînt înfruntate 
de guvern multe probleme im
portante. Wilson, are de fapt, 
de ales între îndeplinirea pro
gramului electoral și o pierde
re accentuată a sprijinului 
popular".

Desigur, recentele „noi mă
suri. de austeritate" care lo
vesc, mai ales, în păturile de 
oameni ai muncii, n-au contri
buit la creșterea popularității 
guvernului laburist. La Minis
terul Afacerilor Economice, 
George Brown pregătește acum 
lansarea unui „plan de dezvol-

Luni, Stephanopoulos, 
vicepreședinte în guvernul 
pandreu, și Tsirimokos, 
ministru de interne, au 
pus la Prezidiul paralmentului 
o declarație prin care cer să 
fie considerați ca indepen
denți. în același timp, se a- 
nunță că trei dintre deputății 
de centru care au votat zilele 
trecute în favoarea „soluției 
Stephanopoulos“, și-au revi
zuit poziția, declarînd că-1 
sprijină pe Papandreu. Același 
lucru l-au făcut și doi din cei 
patru deputății ai centrului, ca
re au votat în parlament în 
favoarea guvernului Novas.

între timp, liderul partidu
lui Uniunea de centru, Pa
pandreu, pregătește planul u- 
nei campanii politice „prin 
care va cere poporului să-și- 
mențină vigilența pentru a- 
părarea democrației“ (Atinai- 
ki).

Cercurile politice și obsei - 
vatorii diplomatici din Atena 
consideră ca foarte probabilă 
acordarea mandatului de 
forma guvernul lui Tsirimo
kos sau Stephanopoulos.

I
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tare economică pînă la 1970", 
plan prevăzînd o creștere cu 
25 Ia sută a producției indus
triale britanice. La rîndul lui, 
premierul Wilson a ținut să a- 
sigure că, dacă totul merge 
bine, la sfîrșitul lui 1967 defi
citul balanței comerciale brita
nice va fi lichidat. Unele 
cercuri politice engleze sînt 
dispuse să vadă în aceste „pla
sări în viitor“ 
califica drept „o încercare de a 
calma
prin prezentarea unei perspec
tive îndepărtate încântătoare". 
Fapt este că perspectivele ime
diate, mai precis evoluția eco
nomiei britanice în toamna a- 
cestui an oferă destule motive 
de Îngrijorare. Mulți econo
miști și observatori din capi

tala britanică 
se îndoiesc de 
eficacitatea mă
surilor de aus
teritate.
mai tîrziu, 
octombrie 
noiembrie 

scris GUARDIAN — ameliora
rea scontată de guvern (înceti
nirea creșterii prețurilor, dimi
nuarea deficitului comercial, 
creșterea exporturilor) nu se 
va produce vînzările de lire 
sterline se vor accelera și pe
ricolul devalorizării monetei 
britanice nu va putea ii evitat". 
Poate că asemenea previziuni 
sînt prea accentuate, posibil 
voit perimiste. Oricum pers
pectivele evitării crizei econo
mice și devalorizării lirei ster
line lasă să subsiste multe 
semne de întrebare.

Toate acestea nu au facilitat, 
desigur, o vacanță prea senină 
premierului britanic...

" ceea ce TIMES

nemulțumirile actuale

„Dacă 
în 

sau

EM. RUCÄR

BRAZILIA —- Foamea i-a determinat pe acești țărani să-și 
părăsească satele, pentru a pleca in căutare de lucru

stăzi poporul indo
nezian sărbătorește 
unul din evenimen
tele cele mai de 
seamă din istoria 
sa : a XX-a aniver
sare a proclamării 
independenței In
doneziei.

Țara „celor 10 000 de insule", 
cum este denumită Indonezia, 
s-a aflat timp de peste trei se
cole sub dominația colonialiști
lor olandezi, portughezi, englezi
și japonezi, care au menținut-o 
într-o stare de adîncă înapoie
re. Puternicele răscoale care au 
avut loc în Jawa și Sumatra 
în secolul trecut, eroica rezis
tență a populației din Bali și 
Kalimantan împotriva invadato
rilor olandezi, mișcarea împo
triva ocupației japoneze în anii 
celui de al doilea război mon
dial, avîntul luptei de eliberare

națională din perioada postbe
lică sînt pagini de eroism din 
istoria poporului indonezian. 
Lupta îndelungată a fost încu
nunată de succes la 17 august 
1945, dată la care Indonezia a 
fost proclamată ca stat suveran. 
Pornind pe drumul independen
tei, poporul indonezian a obți
nut în ultimii 20 de ani suc
cese de seamă în lupta pentru 
lichidarea grelei moșteniri, pen
tru renașterea culturii sale mi
lenare. Aceste succese bucură 
pe toți prietenii sinceri ai In
doneziei, printre care se numă
ră și poporul român.

Harnicul popor al Indoneziei 
este animat de hotărîrea de a 
lupta consecvent pentru crea
rea unei economii naționale 
prospere, pentru ridicarea nive
lului de trai. Realizările de pînă 
acum sint garanția succeselor 
viitoare.

Indonezia militează pentru 
colaborarea pașnică între state, 
dezvoltă relații cu țări indife
rent de sistemul lor social-poli
tic. Punînd la baza politicii lor 
externe principiile neamestecu
lui în treburile interne, respec
tării suveranității, ale avanta
jului reciproc, între Republica 
Populară Română și Republica 
Indonezia s-au statornicit rela
ții de sinceră prietenie. Vizitele 
reciproce ale conducătorilor de 
stat au adus o importantă con
tribuție la consolidarea legătu
rilor româno-indoneziene.

Cu ocazia celei de a 20-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Indonezia, poporul ro
mân, tînăra sa generație trans
mit poporului și tineretului in
donezian felicitări, urîndu-i din 
toată inima noi succese în lupta 
pentru înflorirea și prosperita
tea patriei sale.

I
I
I
8I
I
I
I
I
I
Icu corne 

afacerilor 
minino

(Urmare clin pag. I)

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu Stoica, 
este întîmpinat la scara avionului 
de președintele Indoneziei. Su- 
karno. Cei doi oameni de stat își 
strîng puternic mîinile și schimbă 
calde cuvinte de salut. Președin
tele Sukarno prezintă oaspetelui 
pe membrii guvernului, generali 
și ofițeri superiori veniți în întîm- 
pinare. La rîndul său, președin
tele Consiliului de Stat prezintă 
președintelui Sukarno pe mini
strul afacerilor externe. Corneliu 
Mănescu, și pe celelalte persoane 
care îl însoțesc. Se intonează im
nurile de stat ale României și In
doneziei. In semn de salut răsună

21 de salve de tun, după ce co
mandantul unităților militare pre
zintă raportul. Președintele Consi
liului de Stat, însoțit de președin
tele Sukarno, trece în revistă uni
tățile militare. Sînt prezentați a- 
poi membrii corpului diplomatic.

Oaspeții români și înaltele per
sonalități indoneziene se îndreaptă 
apoi spre mașini, salutați de ti
nere indoneziene pitoresc îmbră
cate, reprezentînd locuitorii și 
portul tradițional din principalele 
insule care alcătuiesc Indonezia. 
Coloana de mașini pornește spre 
reședința președintelui Sukarno, 
Palatul Berdeka. Pe scările pala
tului, potrivit tradiției, tinere fete 
aruncă în calea oaspeților petale 
de trandafiri. După o scurtă con-

vorbire amicală, președintele Su
karno și ministrul de externe Su- 
bandrio și-au condus oaspeții la 
reședința ce le-a fost rezervată, 
Palatul Negara.

A
Avionul special avînd la bord 

pe președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, împreună cu 
ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, a făcut sîmbătă 
noaptea o scurtă escală la Ran
goon. Pe aeroport oaspeții români 
au fost salutați de U Thi Han, 
ministrul afacerilor externe al 
Birmaniei și alți reprezentanți ai 
guvernului. Au fost, de asemenea, 
prezent Gheorghe Popescu, am
basadorul R. P. Române în Bir- 
mania.

Vizitele delegației române
DJAKARTA 16 — Trimișii 

speciali G. Serafm și I. Gălă- 
țeanu transmit: Președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mâne, Chivu Stoica, împreună 
cu Corneliu Mănescu, ministrul 

■ externe, au depus du
minică după-amiază o coroană 

| de flori la cimitirul eroilor de la

Kalibata. în sunetele unui marș 
funebru, președintele Consiliului 
de Stat a semnat apoi în cartea 
memorială. S-a păstrat un mi
nut de reculegere. în decorul 
impresionant de simplu și sobru, 
oaspeții români au presărat peta
le de flori pe mormintele eroilor 
căzuți în luptele pentru cuceri-

rea și apărarea independenței 
Indoneziei

După ceremonia de la cimiti
rul eroilor, oaspeții români au 
făcut un tur al orașului, vizitînd-, 
printre altele, Kebajoran, frumo
sul și pitorescul oraș satelit al 
Djakartei. Oaspeții români au 
fost însoțiți de Hadi Thajeb, 
ministrul minelor.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
DJAKARTA 16 (Agerpres).
- în întîmpinarea zilei de 

cu 
R. P.

Andrei

23 August, însărcinatul 
afaceri ad-interim al 
Române la Djakarta, 
Goicea, a oferit în sala „Bali‘ 
o gală, la care au fost prezen
tate filmele : „Orizont-1965“ și 
„Secretul cifrului“.

Cu acest prilej, prof. dr. 
Pusponegoro a vorbit despre 
realizările obținute de Româ
nia în cei 21 de ani de la eli
berare și despre relațiile de 
prietenie româno-indoneziene.

BERNA 16 (Agerpres) — în 
legătură. cu cea de-a 21-a ani
versare a zilei de 23 August, 
ambasadorul R. P. Române în 
Elveția, V. Dumitiescu, a orga
nizat, în sala cinematografului 
„Eiger“ din Berna, o gală cu 
filmul artistic românesc „Valu
rile Dunării“, la care au parti
cipat reprezentanți ai autorități
lor federale și orășenești, amba
sadori și alți membri ai corpu
lui diplomatic, ziariști.

HELSINKI 16 (Agerpres). — 
în întîmpinarea celei de-a. 21-a 
aniversări a eliberării României, 
în orașul Rovaniemi din nordul 
Finlandei a fost deschisă expozi
ția de fotografii „Republica 
Populară Română în plin pro
gres“. Tuure Salo, primarul ora
șului Rovaniemi, rostind cuvîn- 
tul de deschidere a arătat că 
expoziția românească va contri
bui la o mai bună cunoaștere a 
R.P.R. de către populația ora
șului Rovaniemi.

• LA PNOM PENH a avut loc 
luni o ceremonie în cursul căreia 
reprezentanții Franței au predat 
Cambodgiei 100 de avioane de 
tipul „Skyraider”, o cantitate de 
armament ușor, precum și unele 
utilaje de transport. Cu acest pri
lej, a luat cuvîntul prințul No
rodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, care a declarat, între al
tele, că : „Franța este singurul 
stat din Occident care recunoaște 
legitimitatea aspirațiilor pașnice 
ale. poporului cambodgian”.

Comunicat comun sovieto-turc

• IN URMA vizitei oficiale în 
U.R.S.S. a lui Suat Hayri Urgu- 
plii, primul ministru al Turciei, a 
fost dat publtcrtății un comunicat 
în care cele două părți au relevat 
necesitatea unor eforturi pentru a 
se contribui la destinderea încor-

cărit internaționale și întărirea 
păcii generale.

Guvernele celor două țări au 
declarat că, atît pe plan interna
țional general cit și în legătură 
cu Ciprul, orice fel de conflicte 
trebuie rezolvate pe cale pașnică, 
pe baza drepturilor legitime și a 
principiilor dreptății, se subliniază 
in comunicat.

In ceea ce privește relațiile so- 
vieto-turce, cele două părți „au 
constatat cu satisfacție că, apli- 
cînd principiile independenței, in
tegrității teritoriale, egalității în 
drepturi, respectului reciproc, ele 
doresc în mod sincer să dezvolte 
relații de bună vecinătate între 
ele".

O PRIMUL 'AMBASADOR al 
Izraelului în R. E. Germană, Asher 
Ben Nathan, a sosit luni la Bonn. 
După cum se știe, săptămînă tre
cută a sosit la Tel Aviv ambasa
dorul vest-german. In _ acest mod 
relațiile diplomatice dintre cele 
două țări sînt stabilite efectiv.

Ben Nathan urmează să-și prezinte 
scrisorile de acreditare președinte
lui Lubke în cursul acestei săptă- 
mini.

Stabilirea relațiilor diplomatice 
între R.F.G. și Izrael a provocat 
numeroase proteste ale opiniei pu
blice izraeliene. Totodată, ea a 
constituit cauza înrăutățirii relații
lor Germaniei occidentale cu unele 
țări arabe.

« LUNI DIMINEAȚA, la 30 km 
de Aden s-a produs explozia unei 
bombe, într-o regiune traversată 
de conducta de petrol a unei com
panii străine. Explozia a întrerupt 
transportul petrolului pe o perioa
dă de 24 de ore, termenul minim 
necesar pentru repararea pagube
lor.
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