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ÎNTR-O ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ

©omenii muncii din comune și orașele raionale
A o ales noii depatafi în sfaturile populare

Ieri, în comune și orașele raionale au avut loc alegeri de deputați 
în sfaturile populare. Peste tot a domnit o atmosferă sărbătorească. Mi
lioane de cetățeni au venit să-și aleagă deputății în sfaturile populare — 
gospodari destoinici, pricepuți ai treburilor obștești — cu bucurie și însu
flețire, mîndri de realizările obținute sub conducerea partidului în anii 
regimului democrat-popular, încrezători în viitorul luminos al patriei 
noastre socialiste.

Participarea masivă la vot, încă din primele ore ale dimineții, a ca
racterizat alegerile de ieri în toate comunele și orașele raionale. La ora 
prînzului se terminase votarea în sute de comune, precum și în raioane

întregi, printre care : Cislău, regiunea Ploiești, Vedea, regiunea Argeș, 
Sighișoara, regiunea Brașov, Adamclisi, regiunea Dobrogea, Focșani, re
giunea Galați, Segarcea, regiunea Oltenia. Pînă la ora ÎS a votat marea 
majoritate a alegătorilor din întreaga țară.

Votînd candidații Frontului Democrației Populare, oamenii muncii 
din comune și orașele raionale și-au manifestat dragostea și atașamen
tul față de politica partidului și guvernului, hotărîrea lor de a obține noi 
succese in dezvoltarea economiei și culturii, a orașelor și satelor, in înde
plinirea programului trasat de Congresul al III-lea al partidului, pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.

Prin satele
(Coresp. „Scînteii"). — 

Pe fundalul luminos al 
realizărilor obținute sub 
conducerea partidului s-au 
prezentat în fața urnelor 
alegătorii din satele Bără
ganului. Cu sprijinul dat 
de partid și guvern agri
cultura regiunii București 
dispune azi de o puterni
că bază tehnico-maferială. 
Cele 47 S.M.T.-uri din re
giune sînt înzestrate cu 
peste 7 000 de tractoare, 
4 000 de combine, 3 000 
semănători de păioase, 
3 700 semănători de po
rumb etc. Numai în anul 
1962 gospodăriile colecti
ve din regiunea București 
au realizat venituri bănești 
de peste un miliard de lei, 
iar fondul de bază al a- 
cesfora 
miliarde 
milioane 
au fost
localuri de școală, iar nu
mărul circumscripțiilor me
dicale rurale a crescut de 
la 218 cît erau în 1956 
la 623.

în ziua de 3 martie am 
cutreierat multe din satele

a ajuns la două 
două sute de 

lei. în ultimii ani 
construite 1 142

Bărăganului
regiunii București. Colec
tiviștii se îndreptau spre 
secțiile de votare încă din 
primele ore ale dimineții. 
La Bolinfin-Deal, printre 
cei dintîi care și-au dat 
votul lor candidaților F.D.P. 
a fost bătrînul Grigore D. 
Ion în vîrsfă de 79 de ani, 
precum și nepotul său 
Marin Craiu de 18 ani, 
care acum votează pentru 
prima dată. în Poflogi 
ne-am întîlnif cu un grup 
de tineri. Aveau în mij
locul lor un acordeonÎ5f și 
se îndreptau veseli spre 
secția de votare.

La secția de votare nr. 
19 din comuna Corbii 
Mari votaseră pînă la ora 
10 dimineața 1 805 colec
tiviști din cei 1 825 înscriși 
în listele de alegători.

La Brăfulești, în curtea 
largă a secției de votare, 
sute de oameni după ce 
au votat s-au oprit pentru 
a urmări programul pre
zentat de una din cele 35 
de formații artistice din 
Capitală care au plecat în 
această zi în satele regiu
nii.

Intr-un centru minier
BAIA MARE (coresp. 

„Scînteii*).— Cavnic, vechi 
centru . al minerilor mara
mureșeni. încă de cu sea
ră, cunoscutul șef de bri
gadă Vasile Mureșan din 
sectorul II a hotărî) laolal
tă cu ortacii săi, ca dumi
nică dimineață, la ieșirea 
din șut, să meargă la sec
ția de votare pentru a fi 
primii. „împreună muncim 
și fot împreună socotesc 
să ne îndeplinim și acea
stă îndatorire cetățeneas
că", le-a spus Mureșan.

Și așa au și făcui. Nu
mai că ajunși în fața sec-

ției de votare au avut o 
surpriză. Maistrul Emil Da
mian de la uzina de pre- 
parare a minereului venise 
cu cîteva clipe mai înain
te împreună cu tot schim-

bul de noapte, vreo 50 de 
preparatori.

Este ora 
Ușile secției 
menajată în 
școlii medii, 
rînd pe rînd trec prin fața 
urnelor sute de mineri, 
preparatori și constructori 
care își dau votul cu toa
tă dragostea candidaților 
F.D.P.

Luminoasă este imagi
nea Cavnicului în această 
zi de început de martie. 
Noul te întîmpină peste toi. 
Numai în ultimii doi ani 
s-au dat în folosință 277 
apartamente, un cămin-ho- 
feî cu 130 de locuri pen
tru minerii nefamilișfi, 14 
săli de clasă, magazine 
moderne, un nou cinema
tograf. Alte blocuri de lo
cuințe și obiective indus
triale sînt acum în con
strucție.

în fața secției de vota
re e o vie animație. Spre 
ora prînzului au venit în 
mijlocul alegătorilor o for
mație artistică a ansamblu, 
lui de cînfece și dansuri 
a Sfatului popular regional 
Maramureș și brigada ar
tistică de agitație a colec
tiviștilor din Făurești, o 
comună apropiată. Răsună 
cîntecele, se întind horele 
ca într-o zi de sărbătoare.

Cu fpuțin -după-ora 14 
toți cei peste 4 000 de a- 
legători din Cavnic au vo
tat.

Din primele ore, participare 
masivă la vot

CRAIOVA. (Corespon
dență de la Ion Vrăjiforu, 
din redacjia ziarului „îna
inte1', Craiova). — Mii 
de cetățeni din orașe
le raionale și comunele re
giunii Oltenia s-au îndrep
tat chiar din primele cea-

suri spre centrele de vota
re pentru a alege pe cei 
peste 11000 de depufafi 
în sfaturile populare.

Ei au venit la secțiile de 
votare cu inimile pline de

Sărbătoare în
Am parcurs ieri peste 200 km pe 

șoselele și drumurile raionului 
Găiești. Era încă întuneric, zorii nu 
se iviseră, dar peste tot ne întâmpi
na atmosfera sărbătorească a zilei 
ce începea. Lumini aprinse în feres
tre, steaguri roșii și tricolore arbo
rate la porți și pe copacii de pe mar- 

inea șoselei, numeroase grupuri de 
oameni îndreptîndu-se către centre
le de votare, totul sugera evenimen
tul însemnat care avea loc la 3 mar
tie în viața comunelor 
raionale.

...Este ora 6. Ne aflăm 
Topoloveni și pătrundem 
greutate prin mulțimea 
care așteaptă să intre în 
votare, li întâlnim aici pe cei 
tineri alegători, colectiviști și 
ai școlii medii, 
exprime cel dintâi vot al lor în pri
mele momente ale dimineții ; îi cu
noaștem aici pe membrii brigăzii 
mixte nr. 5 veniți în frunte cu bri
gadierul Ștefan Șchiopu, candidat al 
F.D.P. în alegerile pentru sfatul 
popular comunal. Ca o mare și unită 
familie, cei 200 de membri ai brigăzii 
votează împreună așa cum tot îm
preună muncesc pe ogoarele gospo
dăriei colective.

Intr-adevăr, într-un singur an de 
la încheierea colectivizării în Topo
loveni, cu sprijinul deputațiler și al

și orașelor

în comuna 
cu destulă 
de oameni 
centrul de 

mai 
elevi 

care au ținut să-și

Zilele 
tea în 
de nord a orașu
lui Ploiești s-a 
deschis un nou 
șantier. Aici se 
vor ridica blocuri 
de 
4-9 
tre 
800
vor fi construite 
în anul 1963. în 
prezent pe noul 
șantier construc
torii ploieșteni 
execută lucrările 
de organizare ; 
drumurile, rețe
lele de apă și de 
încălzire. La con
strucția 
blocuri 
folosi
mari prefabricate 
și alte metode a- 
vansate.

In fotografie : 
Un nou bloc de 
locuințe construit 
pe str. Al. loan 
Cuza din Ploiești.

noilor 
se vor 
panouri

Pe fiecare șantier — ritm susfinuf de lucruO bună organizare a muncii
6 dimineața, 
de votare, a- 
noul local al 
se deschid și

lit»»»

f. Octavian 
oșa, șeiul 

șantierului

în cartierul Grigorescu din Cluj se 
construiește un complex de locuințe 
cuprinzînd în prima etapă blocuri cu 
peste 2 300 de apartamente. Volumul 
mare de construcții amplasate pe un 
teritoriu restrîns permite industriali
zarea pe scară largă a lucrărilor — 
cale importantă pentru creșterea 
productivității muncii și reducerea 
costului lucrărilor.

lată ce ne-au scris doi construc
tori de pe acest șantier :

Aplicarea pe 
scară largă a 
metodelor in
dustriale de 
construcții, ca

re să asigure mărirea productivității 
muncii a stat în atenția noastră încă 
de la organizarea șantierului. Con
structorii au fost împărțiți pe 4 lo
turi de lucrări specializate. Unul se 
ocupă de construcția blocurilor cu 
zidărie portantă cu planșee din fîșii 
prefabricate, al doilea cu construc
țiile în sistem fagure; alt lot lucrează 
la blocurile turn ridicate cu cofrajele 
glisante, iar celuilalt lot i s-a încre
dințat executarea lucrărilor de ame
najări și edilitare.

Lucrările de construcții au început 
cu 5 blocuri (parter plus patru 
etaje) din zidărie portantă și plan
șee cu fîșii prefabricate. Acest sis
tem ne-a permis să organizăm lucrul 
„în lanț" atît pe bloc, cît și pe an
samblu și am obținut rezultate bune 
în scurtarea timpului de lucru al 
construcțiilor. Spre sfîrșitul anului 
trecut au fost începute lucrările la 
4 blocuri (parter plus 9 etaje) cu 320 
apartamente, construite după siste
mul structură fagure cu pereții din

beton monolit, turnat în cofraje din 
panouri bachelitizate. Numărul mun
citorilor pe. schimburi este mai redus 
față de blocurile cu sistem de zidă
rie portantă și se realizează însem
nate economii de material lemnos, 
panourile utilizîndu-se de cîte 25 ori.

în prezent se fac pregătiri pentru 
începerea lucrărilor la 5 blocuri-turn 
cu peste 200 de apartamente, ce se 
vor executa cu cofraje glisante. Me
toda a mai fost aplicată cu bune 
rezultate în orașul nostru la două 
blocuri. Folosind experiența acumu
lată, vom construi încă un set de 
cofraje glisante, astfel ca perioada 
dintre glisarea unui bloc și altul să 
fie mai mică, iar formațiile de lucru 
să treacă la executarea lucrărilor 
într-un lanț continuu. Ar fi bine ca 
trustul nostru să studieze și expe
riența constructorilor din Constanța, 
București și a altora.

De pe acum ne pregătim să înce
pem în acest an executarea blocu
rilor din panouri mari prefabricate, 
metodă de mare productivitate. La 
Cluj se amenajează un poligon de 
panouri mari prefabricate. Este încă 
un pas înainte pe linia industrializă
rii construcțiilor. Ar trebui însă ca 
C.S.C.A.S. să ne sprijine mai mult 
și din timp în însușirea tehnicii fo
losirii panourilor mari, în cunoaște
rea experienței de pe alte șantiere.

Ing. Ovidiu 
Balaș, 

șef de Iot

Toamna trecu
tă. la lotul pe 
care-1 conduc 
a început con
strucția blocu

rilor în sistem fagure. Am pornit lu
crarea din plin, cu 3 seturi de placă 
și două seturi de pereți împărțiți

astfel : 
set de 
meargă într-un ritm normal și un set 
de placă și unul de perete la un 
bloc care să meargă într-un ritm 
mai lent. Pe același principiu s-au 
împărțit și efectivele de muncitori : 
26 de dulgheri, 12 fierari și 14 mun
citori necalificați, în două schimburi 
— la blocul' cu ritm normal ; 16 dul
gheri, 6 fierari și 7 muncitori necali
ficați — la blocul cu ritm mai redus.

Am folosit sistemul de lucru în 
lanț, menținînd în permanență un 
decalaj corespunzător în ritmul de 
execuție a lucrărilor. Cu acest sis
tem (bineînțeles după ce și tehnicie
nii și muncitorii deprinseseră toate 
secretele lucrului) am ajuns să exe
cutăm un palier în 10 zile, față de 
15—20 zile după sistemul clasic.

Pe șantier s-au adus și unele îm
bunătățiri noului sistem de construc
ții. Moazele din dulapi de brad au 
fost înlocuite cu altele din țeavă 
metalică de la schela de inventar 
realizîndu-se astfel o economie de 
circa 8 m de material lemnos la fie
care bloc. S-a confecționat o schelă 
suspendată din bile pentru montarea 
pereților laterali și tencuirea lor ; 
s-au economisit astfel 2 500 lei pe 
bloc și, în plus, s-a asigurat un ritm 
susținut de executare a lucrărilor.

Constructorii de pe șantierul nos
tru vor depune și mai departe efor
turi susținute pentru a răspîndi me
todele avansate de execuție, încît în 
acest an să sporim și mai mult pro
ductivitatea muncii.

(Continuare în pag. 3-a)

întreg raionul 
comitetelor de cetățeni, electrificarea 
s-a extins în întreaga comună, atin- 
gînd un procent de peste 90 la sută, 
au fost ridicate noi construcții zoo
tehnice, au fost terasate și plantate 
12 ha cu viță de vie, iar 32 familii de 
colectiviști și-au înălțat case noi.

Este ora 8. Părăsim centrul de vo
tare în vreme ce stația de radibfi- 
care — comuna este în întregime ra- 
dioficată — își începe primul „radio- 
reportaj” cuprinzînd aspecte și im
presii din primele minute ale votă
rii,

...împodobit sărbătorește, cu scoar
țe argeșene pe pereți, cu multe bu-, 
chete de flori, așa îi întîmpină pe 
alegători centrul de votare din co
muna 
chiva 
neață 
urnă,

— Mi-am dat votul meu candida
tului Ion Bondoc, director al școlii 
de 8 ani, cu încrederea că va contri
bui ca și pînă acum la o serie în
treagă de realizări gospodărești, pre
cum și la dezvoltarea muncii cultu
ral-educative din comuna noastră.

în ultimii ani, deputății și cetățe- 
din comuna Priboieni și-au ma-

PAUL DIACONESCU

Priboieni. Colectivista Paras- 
Preda, care în această dimi- 
a introdus primul buletin în 
ne spune :

nii

(Continuare în pag. IlI-a)

PENTRU ÎNFLORIREA
COMUNEI, PENTRU 

NOI SUCCESE
TIMIȘOARA (co

resp. „Scînteii“), — Ce
tățenii din comuna,Bi
led, romîni, germani, 
maghiari, șîrbi și 

slovaci s-au prezentat în fața urne
lor într-o atmosferă plină de însu
flețire. Din cuvintele alegători
lor desprinzi mîndria pentru succe
sele obținute, dragostea față de 
partid care i-a călăuzit pe drumul 
bunăstării, hotărîrea lor de a mun
ci pentru continua înflorire a co
munei, pentru dezvoltarea colecti
vei. Gospodăria lor colectivă are în 
prezent un fond de bază de 12 000 000 
lei.

In raionul Sînnicolau Mare, raion 
din care face parte și comuna Biled, 
din cele 36 gospodării colective exis
tente, 14 sînt milionare, iar 21 mul
timilionare. în rîndul acestor gos
podării se numără pe lingă Biled și 
Lenauheim, Tomnatic, Bulgăruș și 
altele. Și în aceste comune, cetățe
nii s-au prezentat la vot încă din 
primele ore ale dimineții. Pretutin
deni veselie, însuflețire.

Pentru viața lor nouă, pentru pers
pectivele luminoase, colectiviștii din 
Biled și din întregul raion Sînnico
lau Mare și-au dat la 3 martie vo
tul lor candidaților F.D.P. Pînă la 
ora 12 majoritatea cetățenilor din 
raion votaseră.

Voteaza cel mai tineri frun
tași ai gospodăriei 
„Unirea" din 
nea Oltenia, 
Maria Piciu.

colective 
Segarcea, regiu- 
soții Constantin și

(Foto : A, Cartojan)

Cimenturi cu rezistențe 
inițiale mari. Se va pro- 
duce ciment RIM 300 și se 
vor studia posibilitățile de 
realizaro a sortimentului 
RIM 400. Prin folosirea a- 
cestor mărci de ciment se 
va reduce cu mult timpul 
de decofrare, betonul întă- 
rindu-se mai repede.

Sortimente variate de 
geamuri. Pentru a se extin
de utilizarea sticlei în con
strucții se va produce pe 
scară industrială geam la
minat, care va putea fi fo
losit sub formă de pereți 
de sticlă. învelitori do 
geam armat ondulat etc. 
Va intra în funcțiune o li
nie tehnologică unde se

două seturi de placă și un 
perete la un bloc care să

Noutăți în domeniul 
de construcții «

țară, avînd o capacitate 
de aproape 1 500 de apar
tamente. în cadrul .acestei 
linii consumul de manope
ră pe apartament complet 

se va reduce la 
ore, față de circa 
ore cît este ne- 
cele executate

materialelor
vor realiza : geam armat 
plan, geam ornament, 
geam brut pentru șlefuire, 
geam ondulat armat și 
fără armătură și altele.

Elemente prefabricate. 
Sporirea producției de pre
fabricate se va baza atît 
pe dezvoltarea fabricilor 
existente, cît și pe con
struirea altor linii tehnolo
gice noi, moderne. Se va 
construi o linie tehnologică 
de panouri mari, cu utilaj 
proiectat și confecționat în

terminat 
1 900 de 
3 000 de 
voie la 
prin procedee clasice.

La una din fabricile de 
betoane celulare autocla- 
vizate se vor produce 
blocuri mari și mici pentru 
zidărie, plăci armate de a-

coperiș și plăci termoizo- 
lanie din beton celular 
autoclavizat.

Materiale izolatoare și 
de finisaj. Pentru crearea 
unor interioare cît mai 
plăcute și confortabile, 
constructorii vor primi 
plăci ceramice glazurate. 
(materiale superioare și 
cu aspect deosebit), plăci 
de gresie ceramică colo
rate pentru
blocuri ceramice 
lent 7,5 cărămizi) 
accent deosebit 
pune pe lărgirea 
de materiale 
saje pe 
plastice.

pardoseli, 
(echiva- 
etc. Un 
se va 
gamei

pentru fini- 
bază de mase

ME
cs.
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Tradiționala horă în fața secției de votare din comuna Brătuleștl, regiunea București.
IFoțo'i M. Andreescu)

Meteorologia, ca și alte ramuri 
ale științei, a cunoscut o mare dez
voltare în țara noastră. De la întoc
mirea unui simplu buletin al vremii, 
principala și poate singura activi
tate a Institutului meteorologic în 
trecut, s-a ajuns la o amplă muncă 
de cercetare a fenomenelor naturii.

Pentru a crea condiții din cele 
mai bune de studiu și cercetare, 
meteorologilor noștri le-a fost pus la 
dispoziție un nou lăcaș aflat pe șo
seaua București-Ploiești. Deocamda
tă, Ia intrarea în noua casă a prog
nozei timpului, te întîmpină încă at
mosfera de șantier. Constructori, 
mozaicari, instalatori, electricieni lu
crează de zor la reamenajarea clă
dirilor în care își vor desfășura ac
tivitatea meteorologii.

Vizita noastră începe în clădirea 
C. Primul popas îl facem la secția 
de agrometeorologie, unde se află 
un laborator modern. Se cercetează 
aici probe de sol aduse din diferite 
regiuni ale țării, luate de la diverse 
adîncimi. Multiple sînt problemele 
de care se ocupă cercetătorii aces
tei secții. Dar, în principal, munca 
lor are ca scop sprijinirea agricul
turii pentru obținerea unor recolte 
cît mai mari. Se studiază corelația 
dintre dezvoltarea plantelor agricole 
și condițiile meteorologice. Munca de 
cercetare a umidității și temperaturii 
solului este continuă. Ea se face In 
tot cursul anului. Se elaborează ast
fel informări cu privire la evoluția 
dezghețului, a umidității, a rezerve
lor de apă din sol etc.

Tot în această clădire își desfă
șoară activitatea și secția de clima
tologie, unde nu vom întîlni însă 
complicatele mașini și aparate exis
tente în celelalte secții. Aici se face 
mai mult o muncă de studiu. O 
mulțime de date despre parametrii 
meteorologici, unele mai recente, 
altele mai vechi, sînt studiate, com
parate și pe baza lor se elaborează 
lucrări de mare importanță pentru 
cele mai diverse ramuri ale econo
miei noastre. Rezultatele cercetărilor 
efectuate în ultimul timp s-au con
cretizat în elaborarea atlasului 'elf-

matologic al R.
fapt amplasarea construcției unei noi • • • •
linii de înaltă tensiune 
poate fi făcută fără cunoașterea 
prealabilă a condițiilor meteorolo
gice din locul sau regiunea respec
tivă. De aici și multitudinea proble
melor care se studiază. Să amintim 
cîteva : studiul zăpezilor în R.P.R., 
al energiei eoliene, a intensității și 
duratei ploilor torențiale, a regimu
lui meteorologic al terenurilor irigate 
etc. ...Și vizita continuă în clădirea B. 
Sala mașinilor analitice de calcul. 
Peste tot te întîmpină camere spa
țioase, lumina fluorescentă. Se fac 
primele probe la mașinile moderne 
cu ajutorul cărora se poate valorifi
ca cît mai complet și într-un timp

P. Romîne. De

fabrici sau uzine, a unei
ș. a. nu

mentele meteorologice transmise de 
prima stație automată care în pre
zent funcționează pe vîrful Cozia și 
date despre cantitățile de precipita
ții și chiar strălucirea soarelui. în 
curînd, noile stații meteorologice 
automate vor fi instalate pe alte 
creste de munți.

Un ultim popas în corpul A, unde 
se mai lucrează la finisajul interior 
și la postamentul noilor mașini care

In sala mașinilor analitice de calcul.

1n’

toarte scurt fondul meteorologic al vor fi montate curînd. Aici vor lucra 
institutului.

Clădirea B mai adăpostește și ser
viciul tehnic al institutului, labo
ratoare pentru verificarea și etalo- 
narea aparatelor meteorologice. Aici 
lucrează oameni cu o înaltă califi
care. Se execută piese mecanice de 
o mare precizie. Tocmai se montau 
trei stații meteorologice automate 
de un tip nou. Acestea vor putea 
măsura și transmite la o distanță de 
cel puțin 20—30 km pe lîngă ele-

secția sinoptică (prognoza timpului) 
și serviciul de transmisiuni. Pentru o 
documentare cit mai exactă și multi
laterală cu informații asupra timpu
lui din întreaga emisferă nordică se 
vor monta instalații de recepție prin 
fototelegraf (telefoto). Se va lărgi și 
sistemul de legături prin teleimpri
mator atît cu centrele meteorologice 
din țară cît și cu cele din străină
tate.

I

GH. PETRESCU

La redacție a sosit o scrisoare 
cuprinzînd fragmente din jurnalul 
de bord al navei „Craiova“ :

...„25 ianuarie 1963, ora 13. Pe 
un ger puternic și cu un vînt 
nefavorabil, nava „Craiova", con
struită la Șantierele navale Galați, 
părăsește țărmul patriei, pleci nd 
în cea de-a doua călătorie a sa. 
Parîmele înghețate se manevrează 
greu, valuri cu bucăți de gheață 
ajung pînă pe teugă, dar trecem 
cu bine Bosforul, Marea Marmara, 
Dardanelele. Strîmtoarea Dota ne 
întîmpină cu o furtună de zăpadă, 
dar întregul echipaj este la post, 
făcîndu-și datoria.

încerci un sentiment deosebit 
cînd auzi aici, în larg, glasul pa
triei. In ceasurile de răgaz stăm 
strînși în jurul aparatelor de ra
dio, ascultând știri și muzică. 
Timpul liber ni-1 petrecem la „col
țul roșu“. Aici membrii echipaju
lui joacă șah, citesc, ascultă mu
zică populară romînească impri
mată pe discuri sau benzi de mag- ■ 
netofon.

...In țața noastră se protilează 
țărmurile stîncoase ale Gibraltg- 
rului. Pe vas, marinarul Petre Ma- ' 
suri și telegrafistul stagiar Con
stantin Uraru au emoții. Li se pre
gătește tradiționalul „botez al lui 
Neptun”, botez prin care trebuie 
să treacă toți cei ce ajung pentru 
prima oară pe apele oceanului. în 
golful Biscaya e o furtună de for
ța 9. In aceste condiții pă
trundem în Canalul Mînecii. Na
va tanghează puternic, valurilef- 
trec chiar și peste postul de co
mandă, unde comandantul Daniel 
Nistorescu și secundul Ștefan Ilti- 
mescu supraveghează neobosili ti-., 
mono. In acest limp, actionind toți 
ca unul, mașiniștii și ceilalți mem
bri ai echipajului stau la posturi.

...Cu toată vitregia naturii, anco
răm cu bine în rada portului Leit 
(Anglia) unde descărcăm o parte 
din marfă. Apoi pornim mai de
parte și următoarea escală o facem 
în portul Aberdeen, de unde trans- ' 
mitem această radiogramă.

GEORGE POSTOLE 
ofițer stagiar

Aberdeen, februarie.
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ÎNSEMNĂRI pe teme de partid

N. BIVOLU

bază din această 
în mare măsură 
ei asigură conti- 
partid. Adună- 

pregătite cu gri-

ținute 
brigă- 

contro- 
îndepli-

muncitori, 
cheie ale 
comuniști, 
șef al bri-

pe ecranele Capitalei

Scenă din „Oedip“ de Sofocle. în interpretarea siu deniilor Institutului de Teatru.
(Foto s R. Costin)

consfătuirile 
producție 
în toate 
zile ; au 

cum își
sarcinile de pro-

la cursurile serale aie 
s-a propus 

unui nou proces tehno-

Intre două adunări generalePrintre secțiile 
Uzinelor „23 Au
gust” în care se 
desfășoară o mun
că de partid rodnică este și turnătoria 
de fontă. Rezultatele bune obținute 
de organizația de 
secție se datoresc 
faptului că biroul 
nuitate muncii de 
rile generale sînt 
jă, este urmărită traducerea în viață 
a hotărîrilor luate, iar în interva
lul dintre două adunări se asigură 
îndrumarea permanentă a comuniști
lor, în centrul’ atenției aflîndu-se 
problemele producției.

în hotărîrea adunării generale din 
luna decembrie s-a stabilit, între al
tele, că biroul va analiza cum se 
preocupă conducerea secției de pre
gătirea fabricației. Alegerea acestei 
teme a fost determinată de faptul 
că secția a primit sarcina să execu
te piese deosebit de complexe. Ana
liza a fost fructuoasă : aplicarea 
propunerilor făcute a dus la îmbu
nătățirea organizării muncii în sec
ție, la înlăturarea unor deficiențe. 
Din analiză s-a desprins concluzia 
că îndeplinirea noilor sarcini de pro
ducție impune ridicarea continuă a 
calificării muncitorilor. Doi membri 
ai biroului au primit sarcina ca, îm
preună cu un tovarăș din conducerea 
secției, să se intereseze de buna or
ganizare a celor 4 cursuri de ridica
re a calificării. In urma discuțiilor 
purtate cu muncitorii, cu inginerii 
care conduc cursurile, cu organiza-

torii grupelor de partid și șefii de 
brigăzi au fost făcute conducerii sec
ției propuneri a căror înfăptuire a 
asigurat îmbunătățirea funcționării 
cursurilor de calificare.

în hotărîrea aciunării generale a 
organizației de bază s-a prevăzut ca 
biroul și conducerea secției să stu
dieze modalitățile de reducere a 
rebuturilor la „tripla valvă“, unul 
din produsele principale ale secției. 
Pe baza studiilor întreprinse de un 
colectiv condus de secretarul organi
zației, maistru turnător cu experien
ță, student 
institutului politehnic, 
stabilirea . _
logic de elaborare a șarjelor ; apli- . ferat _și un proiect de plan de mă- 
carea acestei propuneri a făcut po
sibilă reducerea rebuturilor cu peste 
40 la sută.

La începutul anului, cînd secția a 
primit sarcina să execute, și piese 
pentru mașini-unelte, biroul a pro
pus conducerii secției să încredin
țeze această muncă unei brigăzi al
cătuite din cei mai buni 
Veghind ca în locurile 
producției să lucreze 
biroul l-a recomandat ca 
găzii pe tov. Aurel Mincu, membru 
de partid, turnător cu bogată expe
riență.

După ultima adunare generală 
a organizației de bază, membrii 
biroului au participat la ședin
țele grupelor de partid și la

lat sistematic 
nesc comuniștii 
ducție și cele obștești ; agitatorii au 
fost instruiți pe tema : „Căile de 
reducere a procentului de rebuturi“; 
au fost ținute conferințe despre 
căile creșterii productivității muncii 
și Teducerii prețului de cost, pre
cum și despre metodele de elabo
rare a fontelor cu calitate supe
rioară. în aceeași perioadă, biroul 
s-a ocupat de pregătirea adunării 
generale care va analiza desfășura
rea învățămîntului de partid. In 
urina discuțiilor purtate de un co
lectiv cu numeroși propagandiști Și 
cursanți, au fost întocmite un re-

suri. După ce au fost îmbogățite și 
aprobate într-o ședință a biroului, 
aceste materiale au fost puse la în- 
demîna membrilor de partid, pentru 
a se putea prezenta bine pregătiți 
la adunarea generală.

Membrii biroului organizației de 
bază sînt sfătuitori apropiați ai to
varășilor lor de muncă în toate pro
blemele care-i frămîntă, muncesc 
cu pasiune alături de ei. Iar rezul
tatele obținute în producție de co
lectivul turnătoriei de fontă, pro
gresele realizate în ridicarea nive
lului de conștiință al muncitorilor și 
tehnicienilor sînt o ilustrare grăitoa
re a eficacității muncii de partid.
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Studiul activiștilor de partid
raion cu nume-

Problemele com
plexe care stau în 
fața organizațiilor 
de partid din ra
ionul Cîmpina —
roase schele petroliere, uziné meta
lurgice, întreprinderi ale industriei 
chimice, ușoare, forestiere — impun 
creșterea continuă a nivelului de 
pregătire al activiștilor de partid.

Principala atenție se acordă îmbo
gățirii continue a cunoștințelor po
litice și ideologice ale cadrelor de 
partid. Toți activiștii comitetului ra
ional au absolvit în ultimii ani școli 
de partid și de stat, alții urmează a- 
cum cursurile âdëstor Școli. Majori
tatea activiștilor sînt propagandiști 
și participă la cursurile "de’ pregăti
re de la cabinetul de partid.

Invățămîntul ideologic al activiști
lor de partid se desfășoară pe baza 
unui plan aprobat de biroul comite
tului raional. Marea majoritate a a- 
cestora studiază economia politică ; 
au fost ținute toate seminariile pre
văzute în plan.- Cu prilejul instruirii 
lunare a aparatului de partid, au loc 
seminarii conduse de secretari ' sau 
membri ai comitetului raional. Dis
cuțiile sînt de obicei vii, interesante, 
problemele teoretice fiind tratate în 
strînsă legătură ■ cu sarcinile prac
tice ce stau în fața organizațiilor de 
partid. Este necesar însă ca biroul 
comitetului raional să acorde o aten
ție mai mare îndrumării și controlu
lui studiului și aceasta nu numai 
cu prilejul seminariilor, ci perma-, 
nent, astfel încît cunoștințele dobîn- 
dite de activiști să fie mereu com
pletate și îmbogățite.

Ținînd seama de 
pregătirii economice 
de partid, comitetul
mărește în mod deosebit înarma
rea acestora cu chnoștințe temeinice 
privind politica economică a parti
dului, problemele conducerii indus
triei și agriculturii. Periodic, secre
tarii și ceilalți membri ai biroului 
comitetului raional, lectori ai comi
tetului regional de partid, cadre de 
conducere din economie, prezintă în 
fața activiștilor expuneri pe teme 
de economie concretă, ale conducerii 
de către partid a activității econo-

mice. Recent, tpv. Nicolae Nica, se
cretar al comitetului raional, a făcut 
o expunere despre sarcinile organi
zațiilor de partid • din, întreprinderi 
în lupta. pentru îmbunătățirea cali
tății produselor ; tov. Nicolae Pîrvu- 
lescu, secretar al comitetului raio
nal — despre normarea și retribui
rea muncii în gospodăria colectivă ; 
tov. Ion Micăle, director al filialei 
Băncii de stat — despre importanța 
corelării principalilor indici de plan. 
Pentru lunile martie și ..aprilie sînt, 

'■prevăzute expuneri privind . „Rolul 
■ investițiilor capitale ■ -în realizarea

folosirii mai eficiente a su-

prafețelor de pro
ducție și a utila
jelor", „Organiza
rea muncii și re

tribuția suplimentară în G.A.C.“.
Membrii biroului Comitetului raio

nal de partid Cîmpina studiază indi
vidual, pe baza unor tematici stabi
lite de comitetul regional de partid. 
Se simte însă nevoia unei îndrumări 
mai concrete din partea biroului co
mitetului regional în organizarea 
studiului individual.

Progresele realizate în pregătirea 
politică și ideologică a activiștilor 
de partid din raionul Cîmpina se 
reflectă în îmbunătățirea activității 

ajutorul mai calificat, 
dat organizațiilor de

acestora, în 
mai eficace 
partid. •

Seară de tragedie antică

politicii economice- ■ a ■ partidului' 
„Căile

B

DÎN POȘ
cîmp, ia* brigada legumicolă amena
jează paturile calde. Pînă acum —- ne. 
informează colectivistul Vasile Bișag — 
au fosl duse pe ogoare circa 1 500 
tone de gunoi de grajd. Peste. 

fivifății. muncii, de reducere a prejului. . çîjeÿa zile va începe instruirea coiec- 
de cost. “ -fivișfj|or care vor mînui mașinile de

însemhătateă 
a cadrelor' 
raional ur-

L-am cunoscut pe lăcătușul Marin 
Vișănescu în atelierul dintr-o hală 
nouă a Uzinelor „Electroputere"- 
Craiova. Munca lui Vișănescu și a 
celor 19 membri din echipa sa pare 
măruntă la prima vedere în ansam
blul procesului de fabricație al va
riatei game de transformatori. Nu 
este însă deloc așa. Vișănescu, 
„nea* Marin, cum este mai bine cu
noscut în uzină — lucrează la înce
putul fluxului tehnologic. Din table 
și profile de oțel supuse unor pre
lucrări mecanice complexe și îm
binate de flacăra sudurii, echipa sa 
alcătuiește schele și cărucioare me
talice pe care este montat apoi în
treg corpul transformatorului. Lucra
rea cere o mare precizie. O fisură 
neînsemnată poate da mare bătaie 
de cap la montaj, poate întîrzia lu
crul și deprecia calitatea produsu
lui. Și, după cum ni s-a povestit, a- 
semenea neajunsuri se întîmplau 
deseori aici cu vreun an în urmă. 
Intr-o zi însă, în urma unei analize 
a muncii, în atelierul de construcții 
metalice, biroul organizației de par
tid i-a propus lui Vișănescu, din sec
ția de lire pentru transformatori, să 
lucreze aici, la începutul fluxului. A- 
legerea s-a dovedit bună.

In noul atelier, la început totul pă. 
rea așa cum trebuie să fie. Ochiul 
noului șef de echipă a observat însă 
că, în unele zile, echipa avea goluri 
de producție, iar în altele lucra „în 
asalt“. A căutat să afle cauzele. Pro- 
filele de oțel și tablă erau debitate 
într-un atelier, iar o parte din pre
lucrările mecanice se făceau într-o 
altă secție a fabricii. A stat de vor
bă cu maistrul, cu șeful secției.

— Putem simplifica treaba, Je-ă 
spus Vișănescu. Dați-ne o mașină de 
tăiat profile și doi oameni și facem 
toate operațiile în atelierul nostru.

Propunerea a fost acceptată. Peste 
cîteva zile, mașina cerută se afla în 
atelier. De atunci lucrurile s-au îm- 
îuiiătățit mult. Echipa lucrează a-

Seară de tragedie antică la In
stitutul de Teatru — iată un spec
tacol menit să trezească interesul 
publicului, mai ales că în ultimii 
ani teatrele noastre n-au inclus în 
repertoriile lor operele clasicilor 
greci. Pentru cultivarea vorbirii și 
mișcării scenice a viitorilor actori, 
exercițiul asupra versului antic 
este extrem de prețios.

Dintre fragmentele prezentate la 
Studioul Institutului de Teatru de 
clasa prof. Ion Șahighian (asistent 
Călin Florian), cel din „Oedip" de 
■Sofocle este realizat mai artistic, 
mai închegat. Se remarcă interpre
tul rolului principal, Paul Avram,

Clinele sălbatic Dingo — pro
ducție a studioului „Lenfilm”. Sce
nariul : Anatoli Grebner. Regia : 
Iuli Karosik. Filmul — care face o 
analiză subtilă a sentimentelor u- 
nei adolescente — a fost distins cu 
premiul „Leul de aur” la Festiva
lul internațional al filmelor pentru 
copii de la Veneția Ï962, și cu „Pal- . 
mierul de aur” al Centrului națio
nal italian de filme pentru tineret, 
pentru excelentul limbaj cinemato
grafic și bogatul său conținut edu
cativ.

Festival Chaplin — o retrospec
tivă a creației marelui cineast, din 
epoca filmului mut. Festivalul în
mănunchează o serie de scurte fil
me realizate de Charlie Chaplin la 
începutul carierei sale : „Vagabon

dul“, „Emigrantul“, „Aventiirie- 
ul”, „Charlie la băi”, „Contele“, 
Charlie polițist“.
Nu te atinge de fericire — pro

ducție a studiourilor iugoslave. Re
gia ; Milo Djukanovici. O comedie 
satirică de actualitate.

O călătorie spre centrul pămîn- 
tului — producție a studiourilor a- 
mericane. (Regia : Henry Levin). 
Filmul transpune pe ecran roma
nul cu același titlu de Jules Verne.

CONCER TEcu o voce plină, bogată și o fru
moasă ținută scenică, Iancu Mitică 
— în rolul greu al lui Tirezias, că
ruia i-a dat o rezolvare interesan
tă, subliniind înțelepciunea popu
lară a bătrînului — Constantin 
Constantinescu (Creon), Alex, So
loviev (corifeul). Liana Mărgineanu 
(Iocasta) ș.a. Fără a se pierde mă
reția gestului clasic, studenții au 
fost îndrumați pe linia unei inter
pretări moderne, pline de sinceri
tate și dramatism. în celelalte frag
mente, Irina Petrescu a interpretat 

• cu grație rolul tristei Ifigenia (în
Aulida) din piesa lui Euripide, Ni
colae Barosan a arătat calități în 
Oreste cel urmărit de Furii din „Eu- 
menidele" l’ùi Eschil.

Relevînd rezultatele pozitive ale 
muncii de învățămînt, spectacolul 
atrage atenția totodată asupra ne
cesității de a se acorda o atenție 
mereu sporită dicției. Volumul și 
debitul verbal al studenților, clari
tatea, emisiei, nuanțarea vorbirii 
scenice lasă încă de dorit. E de 
aceea salutar faptul că aceste as
pecte ale măiestriei actoricești în
cep să devină, în institut, obiectul 
unei preocupări tot mai stărui
toare.

nine Costescu, Elena 
Botez.

Joi, 7 martie, orele 
19,50, orchestra simfo
nică a Radioteleviziu- 
nii, dirijată de Emanoil 
Elenescu, va prezenta 
un concert in studioul 
de pe str. Popov nr. 62. 
In program: Triptic 
simfonic de Carmen 
Petra (primă audiție); 
Șeherazada — trei poe
me pentru voce și or
chestră — de Ravel; 
solistă — Elisabeta 
Neculce-Cartiș ; Con
certul in re minor pen
tru vioară și orchestră 
de Sibelius — so
list Igor Bezrodnîi 
(U.R.S.S.) ; Suita de ba
let „Pasărea de foc” 
de Stravinski.

Marți, 5 martie, ore
le 20,00 la Ateneul 
R. P. Romîne o forma
ție de cameră a Filar
monicii de stat „Geor
ge Enescu" va prezen
ta, sub conducerea di
rijorului Alexandru 
Șumski, un concert de 
muzică preclasică, 
program lucrări 
Pierre Guedron, 
ment Jannequin, Anto
nio Scandelli, Claude 
Ie Jeune, Couperin, 
Vivaldi și I. S. Bach. 
Soliști : Radu Aldules- 
cu, Emilia Petrescu, 
Mircea Ștefănescu, Ma
rius Rintzler.

In 
de : 
Clé-

Sîmbătă, 9 martie, 
orele 20,00, și dumini
că, 10 martie, orele 
11 orchestra simfonică 
a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" va 
prezenta la Ateneul 
R. P. Romine un con
cert sub conducerea 
dirijorului Ian Huss. 
In . program : „Simfo- 
nietta” de Ion Dumi
trescu ; Concertul pen
tru pian și orchestră 
nr. 2 in do minor de 
Rahmaninov — solist 
Tadeusz Zmudzinski 
(R. P. Polonă) ; „Sim
fonia Despărțirii" de 
Haydn ; Valsul de Ra
vel.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii

rul de utilaje Kliade Solomon — ei își 
completează cunoștințele profesionale, 
își lărgSțc orizontul cultural.

Acum trei luni — ne relatează me
dicul. Nicolae Seărlâipiu. — la clubul 
muncitoresc din Petrpșeni a luat ființă' 

de cost. " -fiviștilor care vor mînui mașinile' de o orchestră sem'simfonică. Au fost pre-
..Portul Galați — ne . scria „dbchșr.u.l .„semăna!în această primăvară. ÎJîVă’țȘ-’ zentate pînă acum cîteva spectacole

corespondenți voluntari. nerauMuljl 
fricnis în . această șăpțămînă scrisori în 
care vorbesc despre preocupările co
lectivelor de muncă pentru a găsi noi 
căi de sporire a producției și produc-

Anton Lobodă — a fost înzestrat ' cu forul ilie' Curcă ne informeâZă că ș’i la în. oraș. în p-ezent, fînăra formajie ar-- 
macarale, mașini și utilaje moderne. 
Prin mecanizarea unor lucrări grele, a 
crescut productivitatea muncii cu 15 
la sută. Datorită folosirii judicioase 
a macaralelor portale, termenul de în
cărcare și descărcare a vaselor a fost 
redus la jumătate. în port se desfășoară 
o largă acțiune de ridicare a pregătirii 
profesionale a muncitorilor.

gospodăria colectivă din comuna lo- 
nești, raionul Drăgășani, s-au terminai 
o bună parte din pregătirile prevăzute 
pentru campania de primăvară. Printre 
altele, gospodăria își mărește în acesi 
an cu 16 ha suprafața plantată cu viță 
de. y ie..Acum pe această suprafață se 

..execută, ulțime.le lucrări de terasare.... 
în^s.çrisorile lor, mulji corespondenți. 

.Succese însemnate au oLjținui în luna. „ .voluntari și .cititori prezintă bogata ac- 
f.ebruarie și ceferiștii de ia Depoul de “ 1 —‘ -1-- -> -1--1
locomotive din Arad, ne scrie monta- 
torul Ion Luca. Mecanicii și fochiștii 
de aici, printre care Ilie Gherman, 
Springfeld Iosif, ll'a Socaci, Vasile 
Vlad, Gavra loan ș.a., au remorcat, pe 
diferite distanțe, peste 200 de trenuri 
cu tonaj sporit. în numai 20 de zile ei 
au transportat peste sarcina planificată, 
mărfuri cu o greutate de 58 917 tone.

Alte scrisori se referă la pregătirile 
pentru însămînjări -ce se., fac în . mo
mentul 
cialisțe. 
hăești, 
gătesc semințele, repară uneltele a- 
gricole, transportă îngrășămintele pe

de față în unitățile agricole sd- 
Colectiviștii din comuna Mi- 

raionul Drăgă-neșfi-Olt, pre-

transportă îngrășaminfele po

tivitate cultural-arfistică de Ta cluburile 
întreprinderilor. în fiecare-zi, la clubul 
sindicatului de la D.R.N.C.-Tr. Severin
— relatează tehniciană Sabina Martini- 
ca — au Ioc manifestări culturale care 
atrag un mare număr de navigatori. Se 
fin conferințe, jurnale vorbite, urmate 
de discuții, seri literare. Comitetul 
U.T.M. organizează „joi ale tineretului“.

Din două în două săpfămîni, dumi
nica, „forjorul Zanef Ginghină, strunga
rul; Valentin Turcu, rectificatorul Mircea 
Bobei și alții — în total 120 de munci
tori de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad
— se prezintă la club cu creionul și ca
ietul de notițe. In cadrul cursurilor uni
versității muncitorești — scrie confrolo-

tistică se pregătește pentru primele 
turnee în centrele irvniere din Valea 
Jiului, la Uricani, Lupeni, Aninoasa, 
Vulcan, Petrila și Lonea, unde va sus
ține mai multe concerte-lecții.

Profesorul Aurel Trebici este mîndru 
de faptu, că în comuna sa, Lunca Bra- 
dului din raionul Topli|a, a crescut în 
aceste zile numărul prietenilor cărții. 
Bibliotecă din" comună, înzestrată cu 
11 000 de volume, are acum 217’4 de 
cititori. La bibliotecă se organizează 
prezentări de cărți, consfătuiri cu citito
rii. în urma acestor consfătuiri, mulji 
săteni au început să-și formeze biblio
teci personale.

în cartierele orașului Oradea — 
aflăm d!n scrisoarea funcționarului 
Blau Sigismund — funcționează 25 de 
biblioteci de casă, ale căror respon- 

. sabile sînt în majoritate gospodine. 
Anul irecut aceste biblioteci au îhrë- ’ 
gisiraf 3 130 cititori care au împrumu
tat 63 875 cărți. Una din bibliotecile de 
casă fruntașe este cea condusă de 
gospodina Kiss Elisabeta.

A. B.

Pe scenele stagiunii 
permanenta* a amatarilor

Formația de feafru a Sindicatului 
Fabricii de confecții și tricotaje Bucu
rești prezintă astă-seară la Teatrul 
„C. Notfara" piesa „Oameni care tac* 
de Al. Voitin. Regia este semnată de 
Paul Sireteanu.

La Teatrul pentru tineret șl copii 
artiștii amatori ai Casei de cultură a 
raionului 1 Mai susțin spectacolul cu 
piesa „George Dandin" de /Aolière. 
Regia aparține lui Constantin Dinescu.

Un volum de nuvele 
ale Luciei Demetrius 

în limba rusă

cum ritmic. Dar Vișănescu nu 
este omul care dacă a înfăptuit un 
lucru să considere că a făcut totul.

De multă vreme el nu se îm
păca cu gîndul că patru oameni 
din echipa sa se ocupau toată 
ziua cu trasarea și îndoirea ta
blei pentru suporții bobinelor de 
transformatori. Operația, deși sim
plă, cerea un mare volum de mun
că, iar randamentul era destul

jutat de șeful atelierului S.D.V., a 
confecționat o matriță corespunză
toare. Acum un singur om decupea
ză și prelucrează într-o zi atîția su
porți de bobine cît să folosească în
treaga echipă timp de două zile. A- 
ceasta nu este singura raționalizare 
făcută de lăcătușul Vișănescu. Nu 
de mult, el a confecționat o masă 
metalică și cîteva șabloane. Pentru 
punerea în funcțiune mai devreme

Iată cîțiva din membrii echipei conduse de Marin Vișănescu.
scăzut. Trebuia făcut ceva. După 
multe zile de căutări și calcule, Vi
șănescu a găsit soluția. A pus la 
punct un șablon metalic și o matri
ță. întreaga operație de trasare și 
îndoire se făcea acum simultan la 
mașina de tăiat. Prima încercare nu 
a dat rezultatele așteptate. Șablonul 
a fost bun, dar matrița s-a deformat 
din cauza presiunii. Nu s-a descura
jat. Experiența dovedise că în esență 
principiul ora bun. A perseverat. A-

a unei mașini de debitat autogen 
prin copiere a unor repere din tablă 
de oțel, zilele trecute a confecționat 
și experimentează un dispozitiv pen
tru fixarea cu precizie a suporților 
de bobine pe schelele metalice.

Echipa lui Vișănescu ocupă un 
loc de frunte pe fabrică în întrece
rea pentru îndeplinirea angajamen
telor luate. Un prim angajament a și 
fost îndeplinit. Echipa a asigurat ce
lorlalte ateliere ale'fluxului tehnolo-

gic subansamblele necesare produc
ției cu 40 de zile înainte. Echipa e- 
xecută așadar comenzi pentru luna 
aprilie. Cît privește calitatea, de la 
începutul anului — nici o remediere.

Să facem cunoștință cu cîțiva din 
oamenii din echipa lui Vișănescu. O 
primă caracteristică a echipei este 
tinerețea. Vîrsta medie — 24 de ani. 
Esențialul în munca acestui mic co
lectiv este stăpînirea perfectă a me
seriei, disciplina în muncă, punctua
litatea. Mircea Nicolau și Marin Mal- 
ciu sînt cei mai tineri din echipă. 
Cu ajutorul lui Vișănescu, al lui 
Mircea Stănica și Petre Strieciu, 
oameni mai în vîrstă, cu multă ex
periență, și-au ridicat calificarea, 
au învățat desenul tehnic. Acum li 
s-a încredințat o lucrare de mai 
mare răspundere : trasarea și bur- 
ghierea găurilor la schelele meta
lice de transformatori.

Cornel Faur și Marin Manea sînt 
cititori pasionați ai cărților de la bi
blioteca uzinei ; împreună cu șeful 
echipei, ei urmează acum un curs de 
specializare. Oameni de nădejde, 
pasionați, buni muncitori — iată ce 
s-a spus despre acești doi tineri în 
adunarea organizației de bază, cînd 
au fost primiți în rîndurile candida- 
ților de partid. Șeful echipei, Marin 
Vișănescu, le-a dat recomandare 
pentru primirea în partid.

Constantin Lisandru, Marin Ivan, 
Constantin Ridiche și Marin Ciobanu 
sînt elevi în ultimul an la școala de 
cultură generală. Bădău Octavian 
este în anul III la școala de maiștri, 
alți 10 tineri lăcătuși și sudori din 
echipă urmează cursurile de ridicare 
a calificării. .

...Dacă fabrica de transformatori 
ocupă un loc de frujite în întrecerea 
din uzină, acest succes se datorește. 
printre altele și muncii însuflețite 
a echipei lăcătușului Marin Vișă
nescu. Despre meritele lui în mai 
buna organizare a procesului de 
producție, în îmbunătățirea calității 
și ridicarea calificării profesionale 
a fiecărui muncitor din 
să auzi nici o vorbă de 
povesti însă oricine din

RADU
/

echipă n-ai 
la el. Poate 
uzină.
APOSTOL,

La Moscova, în Editura pentru lite
ratură universală a apărut o culegere 
din nuvelele Luciei Demetrius. Volu
mul intitulat „Duelul" cuprinde, prin
tre altele, nuvelele „Oameni și jivi
ne", „Ultima Tauber", „Oglinda*.

Premieră la palatul 
de cultură din Brașov

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). 
Sîmbătă seara, o formație de tea
tru de amatori a palatului de cul
tură din Brașov a prezentat pre
miera spectacolului cu piesa „Bu- 
jocska’ de Csizmarek Mătyăs, 
pusă în scenă în regia lui Junger 
Tibor ; muzica de Reiif Istvan. Cu 
cîteva zile înainte a avut loc pre
miera spectacolului cu comedia 
„O ielie de lună" de A. Storin, sus
ținut de o altă formație de teatru 
a palatului de cultură.

Miercurî, 6 martie, 
orele 20, în sala mică 
a Palatului R. P. Ro
mîne va avea loc un 
concert cu lucrări de 
Beethoven, Paul Con
stantinescu și Hinde
mith, în interpretarea 
cvintetului de suflă
tori, alcătuit din Ale
xandru Nicolae, Ion 
Danie, Octavian Popa, 
Dimitrie Alexandrescu, 
Ion 
talul 
duri 
zart, 
din, Ceaikovski, Verdi, 
Mihail Jora etc., va ii 
susfinut de Ioan Hvo- 
rov, acompaniat la 
pian de Nicolae Rădu
lescu.

Bădănoiu. Reci- 
de arii și lie- 

de Carissimi, Mo- 
Schubert, Boro-

Vineri, 8 martie, 
orele 20,00, in sala 
mică a Palatului R. P. 
Romine va avea loc 
un concert închinat 
„Zilei Femeii”. In pro
gram lucrări de Mo
zart, Richard Strauss, 
Rossini, Rahmaninov, 
Carmen Petra, Hilda 
Jerea etc. Vor inter
preta : Iulia Buciu- 
ceanu, Maria Cardaș, 
Nicoletta Mastero, Au
relia Diaconu, Igor 
Turjanski, trioul alcă
tuit din Viorica Gheor
ghiu, Elisabeta Grego
rian, Rodica Gheorghiu 
și cvartetul de coarde 
format din Ev a Lupaș, 
Victoria Mănescu, Jea-

Duminică, Ia orele 
20,00, Filarmonica de 
stat „George Enescu” 
va prezenta la Ateneul 
R. P. Romine concer
tul „Școala națională 
spaniolă" din ciclul 
„Muzica de-a lungul 
veacurilor” organizat 
pentru studenții Uni
versității din București. 
Cüvînt introductiv : 
Liviu Giodeanu. Vor 
interpreta : Vladimir 
Orlov, Maria Fotino, 
Emilia Petrescu, Milca 
Nistor, Mariela Rădu- 
lescu. La pian : Ma
neta Demian și Nico
lae Rădulescu.
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Vineri seara a avut loc la Ateneul R. P. Romîne un recital al vio
lonistului Ion Voicu, artist emerit, și al pianistului Ferdinand Weiss. 
Programul a cuprins lucrări de Bach, Brahms, Paganini, Saint-Saëns, 
Bartôk și, în primă audiție, Sonata în re major pentru vioară și pian 
de Mihail Jora. (Foto : M. Cioc)
....... ...............................

I1T1EÄTRE » 3 □□ cs □□□ a • (7ëïei//z/une_ ■
O.S.T.A. (Ateneul R-P. Romîne) : Re

cital extraordinar de vioară dat de Nina 
Beilina (U.R.S.S.) — (orele 20). (Sala Pa
latului R.P. Romîne): Jacqueline Fran
çois — concert de șansonete — (orele 
20,30). (Sala Dalles) : Alo aici e Stroe — 
(orele 20,30). Institutul de artă teatrală 
șl cinematografică „I. L. Caraglale" (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Ascensiunea 
Iui Arturo Ui poate fi oprită— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 — cine
mascop (ambele serii) : Patria (bd. Ma- 
gheru 12—14), București (bd. 6 Martie 6), 
Alex. Sahia (calea Văcărești 21), Drumul 
Serii (str. Drumul Serii 30). Festival 
Chaplin : Republica (bd. Magheru 2). 
Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), 1 Mai (bd. 
1 Mai 322), Gh. Doja (calea Griviței 80), .. ______ _____ ___ ,__  „ _____
G. Coșbuc (piața G. Coșbuc, 1). Clinele speranțe: Munca (șos. Mihai Bravu 221), 
sălbatic Dingo : rulează la cinematogra- 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 09). 
fele Magheru (bd. Magheru 20), Tinere- Inelele gloriei : Popular (str. Mătăsari 
tulul (calea Victoriei 48), Ștefan cel Mare 31), Olga Banele (calea 13 Septembrie 
(șos. Ștefan cel Mare colț cu str. Li- 196).Divorț italian: Arta (calea Călărași ____ -- ____ _____
zeanu), Libertății, (str. li Iunie .75). NU 153), ’B. Delavrancea (bd.. Libertății 70— Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, tein
te atinge de fericire : rulează la cinema- 72). A fost Chemată și clasa a V-a. ” ~—*---- ------- ‘
tograféle V. Alecsandri (str. Grigorescu Emlnescu (str. M. Eminescu 127) Sub 
24), I. C. Frimul(bd, 6 Martie 16), Grivița ----- - j-»«-’--*-« ---------------- -
(calea Griviței — lingă podul Basarab), 
Floreasca (str. I. S. Bach 2). Moartea în 
Insula de zahăr : Victoria (bd. 6 Martie 
7). Fecioara : Centrai (bd. 6 Martie 2). 
Unirea (bd. 1 Mai 143), Flacăra (calea 
Dudești 22). Pedro pleacă în Sferra : Lu
mina (bd. 6 Martie 12). Program specia) 
pentru copil la cinematograful 13 Sep
tembrie — dimineața (str. Doamnei 9). 
Baronul de Münchhausen : 13 Septem- 
brla n după-amlază (str. Doamnei

G. Bacovla (șos. Giurgiului 3). Program 
do filme documentare : Timpuri Noi (bd. 
6 Martie 18). Fiul meu se însoară : ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(str. 13 Decembrie 5—7). Camelia : înfră
țirea între popoare (bd. Bucureștii Noi), 
23 August (bd. Dimitrov J18). Stolul cap
tiv : Cultural (piața Ilie Pintilie 2). 
Alo !... ați greșit numărul — Oameni pe 
gheață : Alex. Popov (calea Gri viței 137). 
Ultima repriză : 8 Martie (str. Buzeștl 
9—11). Partea ta de vină : rulează la ci
nematograful C-tin David (șos. Crîngași 
42). Cartouche — cinemascop : rulează la 
cinematograful V. Roaită (bd. i Mai 57). 
Dă-i înainte fără grijă: rulează la cine
matograful T.\ Vladimirescû (calea Du- 
dești 97). Miracolul lupilor — cinema
scop : Miorița (calea Moșilor 127). Marile

din pădurea adormită“ — o producție a 
studiourilor din R.D. Germană. 20.30 — 
„File din opere“. 21,10 — Premieră „De 
la New York la Iasnala Poliana“ — emi
siune primită din partea Televiziunii so
vietice. 21,50 — Telcsport. In încheiere ; 
Buletin de știri

CUM E VREMEA?

M.
cupola albastră ; rulează la cinemato
graful Ilie Pintilie (șos. Colentina 84). 
Cinci oameni la drum: Luceafărul (cal. 
Rahovel 118). Contele de Monte Cristo — 
cinemascop (ambele serii) : 30 Decem
brie (calea Ferentari 86). Balada husa
rilor : Aurel Vlaicu (șos. Cotrocenl 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 15,15 — Album-ghlcitoare 
pentru pionieri șl școlari : „Capitale de 
ÎSrl*. 15,40 — Filmul balet t „Frumoasa

Ieri în țață : Vremea a continuat să 
se încălzească ușor Cerul a fost variabil, 
prezentînd înnorări mai accentuate în 
Transilvania, Moldova, Dobrogea și re
giunea de munte, unde Izolat a nins. 
Vîntul a suflat slab, cu unele intensifi
cări în Moldova și Dobrogea din vest șl 
nord-vest. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între plus 7 
grade la Rm. Sărat și minus 4 grade la 
Oravița, Miercurea Ciuc și Gheorghienl.

In București : Vremea a fost relativ 
rece,cu cerul variabil,_ mai mult senin, 
peratura maximă a atins’plus" 2 grade.”

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile : 5, 6 și 7 martie. In țară : Vre
mea se va menține în general rece, cu 
cerui variabil, temporar noros. Local va 
ninge. Vînt potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura în creștere ușoară, mini
mele vor îl cuprinse între minus 2 gra
de și minus 12 grade, iar maximele în
tre minus 4 și plus 6 grade.

Pentru București î Vreme în general 
rece, cu cerul mai mult noros. Tempo
rar ninsoare. Vint potrivit din nord-est, 
Temperatura în creștere ușoară.
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Hocheiștiî noștri învingători în Austria

C. C.E.-baschet femininîn muncă

Kurt Gohn

Două generații la vot. Instantaneu de la secția de votare din com. Pietroasele, raionul Misii. (Foto : Agerpres)

Sărbătoare PRONOSPORT
în întreg raionul (Urmare din pag. I-a) Concursul nr. S din S martie a.e.

(Urmare din pag. I-a)

Duminică la Casablanca, reprezenta
tiva de fotbal a R. P. Ungare a Între
cut cu 2-1 (2-1) selecționata Marocului.

ani tn urmă, americanii dețineau cele 
mai multe recorduri mondiale.

Pavel Roman din R. S. 
cîștigat medalia de aur

arbitru 
Jozse-

Fază 
Mureș.

.emigranți” ai fotbalului i-a dat
57. Cel mai eficace jucător 

da-

Duminică dimineața s-a înapoiat de la 
Geneva prof. ing. Costin Nădejde, ad
junct al ministrului învățămîntului, care 
a participat la cea de-a 40-a reuniune a 
Comitetului Executiv al Biroului interna
țional de educație« (Agerpres).

Tînărul canadian Donald Mc Perhson, 
In virstă de 17 ani, este noul oampion 
mondial la patinaj artistic. Eț a tota
lizat 2 219,8 puncte, întrecînd pe cam
pionul european Alain Calmat (Franța) 
— 2 214,1 puncte și pe Manfred

“j 2 203,9 
pe locurile următoare.

Fotbalul profesionist Italian a impor
tat din 1945 și pînă acum 250 de jucă
tori proveniți din 29 de țări. Cei mai 
mulți 
Argentina 
însă din campionatul italian este, 
nezul H. Nillsson, centrul atacant al 
echipei Bologna. In 17 meciuri Nillsson 
a marcat 15 goluri.

care se 
în oraș, 
beton. în 
clădit un

R. P. PolonăR. P. Pomină

Agențiile de presă 
transmit :

Rapid București 57~£7

puncte și pe
Schnelldorfer (R. F. Germană) 
puncte, clasați

tura în lungime fără elan, marea 
majoritate a 
seamă atletele 
corespunzător.

„Este cit se

Frații Eva ți 
Cehoslovacă au 
în proba de dansuri la campionatele 
mondiale de patinaj artistic de la Cor
tina d’Ampezzo. Tinerii patinatori ce
hoslovaci și-au păstrat astfel titlul 
mondial cucerit anul trecut, luîndu-și 
totodată revanșa asupra englezilor Lin
da Shermann și Michael Phillips, învin
gători la „europenele” de la Budapesta.

La feminin, în proba individuală, 
olandeza Sjdukje Dijkstra, nu a avut 
practic adversare, obținînd din nou 
titlul de campioană ,a lumii.

Sprs realizări

Pe patinoarul Johannesov din Stock
holm se: va deschide joi cea de-a 29-a 
ediție a campionatelor mondiale de 
hochei pe gheață. Participă 21” de țări, 
împărțite în trei- grupe. Competiția pre
zintă un mare interes pentru publicul 
suedez. De altfel, pentru meciurile din' 
prima grupă (în care joacă echipele 
U.R.S.S., Canadei, R. S. Cehoslovace, 
Suediei, S.U.A., R. D. Germane, R. F. 
Germane și Finlandei), toate biletele au 
fost vîndute încă de acum două săptă- 
mîni. în ultima zi a campionatelor (17 
martie) se vor desfășura întîlnirile Ca
nada .— U.R.Ș.S. și Suedia — Cehoșlo- 
vacia, care vor fi transmise la televi
ziune în majoritatea țărilor Europei.

COPENHAGA 3 (Agerpres). — 
Duminica,: la .'Aarhus, s-a • dis
putat o noua întîlnire între echi
pele selecționate masculine- de 
handbal ale Danemarcei Și R. P. 
Romîne, .Gazdele au . . cîștigat cu 
Scorul de 15—10 (7—3).

din meciul Dinamo București — Știința Tg. 
(Foto : R. Costin)

Alex.
6 sec. ; 55 m. 

Jurcă (Dlnamo) 
— Cornel Po- 
2 m. ; lungime

ce în prima repriză jocul a fost 
echilibrat, echipa noastră și-a im
pus superioritatea, înscriind 4 go
luri, față de 1 al adversarilor.

deznodământ neașteptat. Boxerul po
lonez, care pînă în repriza a treia 
a lăsat o excelentă Impresie asupra 
spectatorilor noștri, a primit decizia 
prin descalificarea lui Monea.

în penultimul meci St. Cojan a cîș
tigat prin abandon dictat de 
în repriza lll-a asupra lui Z. 
fovicz.

Ultima întîln'lre a avut loc 
V. Mariuțan și Z. Guzniwicz. încă din 
primul minut, Mariuțan reușește să 
plaseze lovituri puternice adversaru
lui. în reprizele a ll-a ș| a lll-a Ma
riuțan, puncfînd mal muilt, învinge 
detașat la puncte pe curajosul său 
adversar.

A. Takaks, secretarul Comisiei euro
pene de pe lingă Federația internațio
nală de atletism, a cerut convocarea 
unei ședințe pentru a se reglementa mai 
precis folosirea prăjinilor din material 
„plastic”«

dintre echipele 
București și 

revenit spor- 
care au

Danemarca--H.P.R. (handbal) (15—10) 
Genoa—Catania (4— 1)
Juventus—Torino ( 0— 1)
Lanerossl—Roma ( 0— 0)
Milan—Sampdorla ( 1— 1)
Modena—Venezia ( 2— 1)
Napoli—Mantova ( 0— 0)
Palermo—Fiorentina ( 1— 0)
Spal—Bologna ( 0— 1)
Brescia—Lecco ( 2— 1)
Como—Foggia ( 3— 1)
Udinese—Triestina ( 3— 1)
Atalanta—Inter ( 1— 0)

namo — 
(m) 3-0 , 
Olimpia 
Voința Buc. 
ința Cluj (f) 0-3 
Partizanul Roșu - 
Voința Craiova 
(f) 3-1.

Ca oriunde pe cuprin
sul țarii, prefacerile în
noitoare sînt prezente 
și la Vaslui. Nu de
parte de secția de vo
tare nr. 2 se află clădirea 
noului complex al coope
rației meșteșugărești. 
Prin geamul larg al sec
ției, cei care introduc 
buletinul în urnă văd și
rul de blocuri din care 
unul este încă la roșu. 
Candidează aici și tova
rășa Maria Bontea. Am 
întrebat-o pe gospodina 
Elena Grigorescu dacă o 
cunoaște.

— Cum să n-o cunosc. 
Am votat-o astăzi pen
tru a doua oară. Și pînă 
acum a fost deputata 
noastră. Dacă în car
tier s-au realizat nu
meroase lucrări gospo
dărești aceasta se da- 
torește și deputatei noas
tre, care a mobilizat coj 
tățenii, a fost mereu ală
turi de ei. Cu șpriț inul

Etapa a lll-a a competiției va avea 
loc joi, fot pe stadionul „Unirea“. 
Meciurile șînt următoarele : Steaua— 
Dinamo și Grivița Roșie—Progresul.

Cuvântarea ambasadorului 
R. P. Bulgaria la posturile 

noastre de radio și televiziune

Cu prilejul împlinirii a 85 de ani 
de la eliberarea poporului bulgar de 
sub jugul otoman, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, Ivan Kinov, 
a rostit duminică seara o cuvîntare 
la posturile noastre de radio și tele
viziune. (Agerpres)

Ora 6,00 la sec
ția de votare din 
Topoloveni, re
giunea Argeș. 
Pentru prima oa
ră în fața urnei 
— elevii școlii 
medii din co
mună.

cetățenilor, sfatul popu
lar a schimbat mult în 
anii din urmă fața orașu
lui. Tîrgul, pe ale cărui 
ulițe noroiul nu se usca 
niciodată, are astăzi 95 
la sută din străzi pavate 
și modernizate. La casa 
raională de cultură acti
vează sute de artiști a- 
matori. Zeci de biblio
teci stau la dispoziția 
populației. Vechiul pod 
din bîrne, prin 
făcea intrarea 
este acum din 
centru a fost 
impunător palat adminis
trativ, o școală cu 16 săli 
de clasă, pe arterele 
principale luminează 
becuri fluorescente.

E ora prînzului. Majori
tatea alegătorilor au vo
tat. Miile de cetățeni din 
vechiul tîrg moldovenesa 
șl-au ..dort cu entuziasm și 
încredere votul candlda- 
tilor F.D.P,

V. TINCU

Cupa Europei" la box

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri dimineață la școala din Pecineaga 
sute de alegători, tineri și vîrstnici, s-au 
adunat să-și dea votul candidaților 
F.D.P. pentru sfatul popular din comu- 

curfea școlii s-a încins o 
într-o parte Nicolae Viăduț, 

gospodăriei colective,

TT «, . Danemarca —
Handbal R.P. Romînă 15-10

In orașul Sevilla s-a disputat meciul 
internațional de fotbal dintre echipele 
de juniori ale Spaniei și Italiei contînd 
pentru preliminariile turneului U.E.F.A. 
Jocul a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 2-2 (2-2). Returul se va dis
puta la 13 martie la Montecatint'

comu- 
un tî- 

E strănepotul lui, 
îm- 
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nifestat larg inițiativa creatoare. Pe 
o suprafață de 150 ha au fost plan
tați pomi fructiferi, iar în 1962 a 
fost ridicat prin muncă patriotică un 
cămin cultural. In ultima vreme co
mitetul de cetățeni din circumscrip
ția 16 în frunte cu deputatul Gheor- 
ghiță Gheorghe, au făcut propuneri 
concrete legate de extinderea rețelei 
electrice la grajdurile gospodăriei 
colective. In cinstea alegerilor aceas
tă lucrare a fost terminată.

...Sub razele unui soare de primă
vară am trecut peste apa Argeșului 
și a Neajlovului îndreptîndu-ne spre 
comuna Vișina. Este aproape ora 12 
și pînă acum au trecut prin fața ur
nei peste 80 la sută din totalul ale
gătorilor. Printre ei îi întîlnim pe 
colectiviștii Anton Barbu, Ion Z. 
Marin, Nicolae Togan, precum și pe 
candidata Ghița Galbenu.

...îndreptîndu-ne spre Capitală am 
străbătut din nou numeroase sate si 
comune ale raionului Găiești. Peste 
tot am întîlnit aceeași atmosferă 
plină de însuflețire. In unele sate o- 
perația votării se terminase dar săr
bătoarea alegerilor continua prin 
spectacolele prezentate pe scenele 
căminelor culturale de formațiile 
artistice ale amatorilor. Oamenii 
muncii din satele argeșene și-au dat 
votul cu bucurie candidaților F.D.P., 
pentru viitorul luminos al patriei, 
pentru pace.

aportul îndeosebi studenții. Aceștia, 
s-au impus mai ales în a doua parte 
a jocului, cîștigînd în cele din urmă 
cu 71 la 54 (la pauză 34—35).

Ultima întîlnire a opus formațiile 
masculine Dinamo București și Ști
ința Tg. Mureș. Dînd dovadă de 
multă mobilitate și simplitate în ac
țiuni, dinamoviștii au terminat jo
cul învingători la scorul de 95—77 
(44—36). Numărul mare de puncte 
înscrise de ambele echipe a contri
buit la frumusețea jocului.

AIle rezultate : 
masculin : Voința 

' x Iași — Politehnica
Cluj 101-66 I Dina- 
mo °radea — Ști- 

. - m \ k ’"ta Cluj 57-46 ,
Steagul Roșu — 
Farul 78 — 56 ; Si- 
derurg‘stul Galați 

s- Roman 
102-48. Feminin : 
C.S.M.S. — Voința 

v ' Tg- Mure? 34’61 î 
QS/Bw/ Știința Timișoara 

W — S.S.E. Constan- 
ta 34-22.

C. Crețu, alergătorii de garduri V. faze frumoase, la care 
Jurcă Și N. Macovei, săritorii tn 
înălțime C. Porumb și E. Ducu etc. >
constituie exemple în acest sens.
în probele clasice de sală, unele 
performanțe smt edificatoare. Wl 'S/« B

Rămîne de neînțeles însă faptul |i
că rezultatele normelor de control S Ș5WWSl
au fost cit se poate de slabe. La 
probe ca: tracțiunea în brațe, sări- Ü

Sala Floreasca a găzduit duminică 
dimineața trei meciuri de baschet. 
Primul joc, cel 
feminine Olimpia 
Știința Cluj, a 
tivelor de la Olimpia, 
știut să fructifice mai bine ocaziile 
avute. Ele au terminat învingătoare 
cu scorul de 37-34 (15-14).

Confruntarea dintre formațiile 
masculine bucureștene Știința și 
Progresul, care s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic, a furnizat spectatorilor 

J și-au adus

TG. MUREȘ (coresp. 
„Scînteii"). — încă de 
dimineață în satele și o- 
rașele raionale din re
giunea Mureș-Autonomă 
Maghiară s-au prezentat 
în fața urnelor zeci de 
mii de oameni ai munoii. 
La secția de votare 13 
din comuna Răstolnița, 
raionul Toplița, pînă la 
orele 7,30 dimineață au 
votat toți cetățenii din 
comună.

Să facem cunoștință cu 
primii alegători care au 
votat. Printre ei iată-1 pe 
moș Grigore Movilă în 
vîrstă de 103 ani, om 
bine cunoscut în 
nă. Alaiuri de el, 
năr. 
Mihai Lirca care a 
plinit zilele acestea 
ani și acum votează pri
ma dată. Printre alegăto
rii care au ținut să fie 
primii în fața urnelor se 
află și telefonista • Irina 
Pușcaș, muncitorii fores
tieri Grigore Lirca și 
György jwffial. După ce 
au votat, cetățenii s-au 
oprit în curtea secției,

poate de evident — 
ne spunea prof. V. Firea, membru 
în biroul F.R.A, — că atleții au 
neglijat aproape complet pregăti
rea pentru aceste norme de control.

Unii antrenori, și firește și- elevii 
lor, sînt încă-refractari la metodele 
științifice de pregătire. în sezonul 
de iarnă nu s-a acordat atenția 
cuvenită dezvoltării unor calități 
fizice ca forța, viteza, detenta, re
zistența, absolut necesare — și la 
un nivel cit mai înalt — pentru 
fiecare atlet".

C.P.B. — Pro
gresul București 
3—0 (19-17 î 15-8 1 
15-7). — Mani
festmd mai multă 
putere de luptă și 
siguranță în acți
uni, voleibalistele 
de la C.P.B. au cîș
tigat pe merit o în
tîlnire care a plă
cut spectatorilor 
prezenți sîmbătă 
seara în sala din 
incinta stadionului 
Ciulești.

Alte rezultate : 
Rapid — Știința 
Cluj (m) 3-1 î Di- 

Fulgerul 
Farul —, 
(m) 3-1 f

Ști--
1

Duminică seara, în sala Floreasca 
din Capitală, boxerii romîni au în- 
ragrsitaaf un frumos succes Internațio
nal. Echipa noastră reprezentativă a 
învins valoroasa formațio a R.P. Po
lone în primul fur al competiției 
„Cupei Europei” la un scor conclu
dent : 7—3. Confruntarea dintre cele 
două echipa a stîrnit un viu interes 
în rtndul iubitorilor de sport. Cei 
peste 2 000 de specfafori au asistat la 
dispute dîrze și au aplaudat în egală 
măaură pe sportivi.

In primul meci el serii s-au tniîl- 
n-it, în cadrul cat. muscă, C. Ciucă ou 
A. O,lech. Boxerul romîn a obținut 
victoria prin descalificarea adversaru
lui în repriza a lll-a. Cel de-ai doilea 
meci a fost cîțtigaf de boxerul polo
nez B. Bending, care a obținut vic
toria la puncte asupra Iul Puiu Ni
colae.

Un meci frumos au oferit A. Oltea- 
nu și P. Gutman, la capătul căruia 
pugi.Iistul romîn a fost declarat în
vingător la puncte.

La rîndul său, debutantul echipei 
noastre Florea Pătrașcu a boxat a- 
tent. După un meci îndelung aplau
dat, ej a obținut o meritată victorie 
asupra Iul J. Grudzien.

în continuare I. Dinu aduce încă un 
punct echipei noastre învingîndu-l 
pe Z. Joszefiak.

Meciul dintre V. Mîrza șl J. Culej 
a scos în evidență excelentele calități 
ale boxerului polonez : tehnică, com
bativitate, calm. Mîrza a pierdut me
ciul, deoarece a neglijat lupta de a- 
părare.

întî|lnirea dintre V. Badea șl P. 
Siodla a revenit la puncte Iul Badea.

Așteptată cu Interes întîlnirea din
tre I. Monea și fostul triplu campion 
european Z. Piefrzykowsy, a avut un

Ungară). Maria Alexandru a desfășu
rat un joc foarte eficace și a obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (21—13; 
21—16; 21—9). Astfel, în decurs de 
numai o săptămînă, Maria Alexandru 
și-a înscris în palmares trei titluri de 
campioană internațională a R. F. Ger
mane (la simplu și la dublu femei, cu 
Geta Pitică) și Angliei (la simplu).

Proba de simplu bărbați a revenit 
campionului maghiar Zoltan Berczik, 
care a întrecut în finală cu 3—1 pe 
colegul său Fșhazi. La dublu mixt au 
cîștigat cehoslovacii Andreadis și 
Miko, iar la dublu femei perechea 
Rowe—Shannon (Anglia), învingătoa
re cu 3—2 în meciul final cu Foeldi— 
Heiritis (R. P. Ungară).

VIBNA (prin telefon). — în capi
tala Austriei s-a desfășurat dumi
nică seara revanșa meciului de 
hochei pe gheață dintre reprezenta
tivele R. P. Romîne și Austriei, care 
se pregătesc în vederea „mondiale
lor“ de la Stockholm. Ca și în pri
ma partidă (care a avut loc joi), 
hocheiștii romîni au terminat victo
rioși. Scor : 5-2 (1-1 i 3-1 ; 1-0). După

atleților și mai cu 
s-au prezentat ne-

medil, 305 cămine culturale, 10 case de 
cultură ; s-au modernizat sute de kilo
metri de șosele, s-au construit mii de 
metri liniari de poduri. Numai anul 
trecut s-au dat în folosință policlinici 
la Vînju Mare, Bălcești și Balș, un dis
pensar uman la Baia de Aramă, precum 
și 10 dispensare veterinare. Pînă la ora 
18, în regiunea Oltenia s-au prezen
tat la vot toți cetățenii înscriși în 
listele de alegători. Primele raioane 
unde s-a încheiat votarea au fost Se- 
garcea, Calafat, Băileșfi, Vînju Mare, 
Strehaia, Balș.

Pentru toate aceste succese și pentru 
viitoarele înfăptuiri în satele lor, cetă
țenii din orașele raionale și comunele 
Olteniei au mers la 3 martie în fața 
urnelor de vot cu hofărîrea fermă de 
a lupta pentru înfăptuirea politicii 
partidului, de desăvîrșire a con
strucției socialismului în patria noastră.

H 1

LONDRA 3 (Ar -,

Alexandru, a re- • S ■
„Internaționale*
ale Angliei care au avut loc la Brigh
ton. După ce a eliminat-o în semifina
le pa Diana Rowe (Anglia), campioana 
de anul trecut—reprezentanta noastră 
a jucat în finală cu vicecampioana 
mondială Eva Koczian-Foeldi (R. P.

familii de 
construit 
La sate 

ridicat în

Brazilianul Ubir'acu Da Costa (Biriba), 
care la 13 ani a fost revelația „mon
dialelor” de tenis de masă de la Dort
mund, are acum 17 ani. El este unul din 
cei 10 mari favoriți ai campionatelor 
lumii ce vor avea Ioc luna viitoare la 
Praga.

Din 28 de recorduri mondiale do hal- *
tere înscrise la Federația internațională După calculele unor medici sportivi, 
plnă la 1 martie a.c., 11 aparțin sportivi- inima schiorilor fondiști „pompează” fn 
lor sovietici și 5 japonezilor, în timp ce timpul probei de 10 km circa 35 de tone 
S.U.A. dețin numai 2 recorduri. Cu 10 de singe.

Sala Floreasca II — gazdă pri
mitoare, pe timp de iarnă a atleți
lor — a avut oaspeți, sîmbătă și 
duminică, pe cei mai buni atleți 
din țară. Concursul republican al 
seniorilor, preludiu la sezonul de 
primăvară, a prilejuit specialiștilor 
unele constatări referitoare ia pre
gătirea ce o au la ora actuală atle
ții fruntași. în general, antrena
mentele din timpul iernii și-au 
arătat roadele — concurența (deși 
nu toți) au 0 bună pregătire fizică 
generală. Aruncătorul de greutate

unde au vorbit des
pre alegerile de altă
dată, despre viața nouă, 
luminoasă de astăzi; des
pre succesele în muncă 
obținute sub conducerea 
partidului. Astăzi în co
mună există un cămin 
cultural și un club pentru 
muncitorii forestieri, trei 
biblioteci, un dispensar 
cu 6 cadre sanitare și cu 
10 paturi pentru stațio
nar, 3 școli cu 12 cadre 
didactice. In comuna as
tăzi electrificată, numai 
în ultimii ani s-au con
struit 200 case noi, cru 
fost deschise 3 magazine 
moderne.

...La Becțiq de votare nr.
21 din comuna Dumbră- 
vioara, raionul Tg. Mu
reș, colectiviștii • David 
Ladislau. Vqjda Andrei, 
Dobal Rozalia, Bșfrek- 
méri Ileana șl alții 
după ce au votat șl-au 
exprimat hotărîrea de a 
munci din toată puterea 
pentru întărirea econo
mică a gospodăriei co
lective.

Maria Alexandru victorioasă în Anglia

Cunoscutul alpinist Tensing, pri
mul om care a urcat, pe vîrful Eve
rest, a apărut la televiziunea sovietică 
alături de atleții Brumei și Bulîșev în 
cadrul emisiunii „Ștafeta noutăților”«

na lor. in 
horă mare, 
președintele 
candidat pentru sfatul popular comunal, 
vorbea unui grup de tineri despre co- 

na lor...
Ie era Pecineaga cu 15 ani în urmă? 

biet sătuc cu bordee și cocioabe 
în care cu greu putea pătrunde lumina 
zilei. în sat nu se pomenea de cinema
tograf, cămin cultural sau bibliotecă. 
Mai mult de jumătate din locuitori erau 
neștiutori de carte. Astăzi Pecineaga 
are altă față. Gospodăria colectivă de 
aici a luat ființă cu aproape 13 ani în 
urmă. De atunci s-a dezvoltat cu fie
care an. în prezent averea obștească 
se ridică la peste 12 500 000 lei. A- 
ceasta a făcuf să crească și veniturile 
colectiviștilor. în cele trei școli învață 
560 de elevi ; la căminul cultural acti
vează formații de cor, dansuri, brigadă 
artistică de agitație și bibliotecă cu 
aproape 5 000 de volume ; există un 
dispensar și o casă de naștere deservite 
de 3 cadre medicale. De cîfiva ani co
muna este electrificată și radioficată.

Votul pe care l-au dat ieri colecti
viștii din Pecineaga candidaților F.D.P. 
este o garanție pentru obținerea de 
noi realizări în gospodărirea și înfru
musețarea comunei lor.

V. MARIUȚAN
La sfîrșiful înfîlnirii Zecev Emil 

(R. P. Bulgaria) arbitru internațional 
și observator la această gală, ne-a 
declarat următoarele î „întîlnirea din
tre cele două echipe a fost pasionan
tă. Polonezii âu prezentat o echipă 
tehnică și foarte puternică pe care o 
pregătesc pentru campionatele euro
pene de la Moscova. Mi-au plăcui 
(îqdeosebi'j meciurile Ciucă—Olech, 
Dinu—Joszefiak și OMeanu—Gutman. 
Reuniunea ș-a bucurat de un arbitraj 
competent și obiectiv".

Antrenorul ion Popa, prezent. la 
reuniune, a spus : „Echipa noastră a 
reușit să obțină o victorie prețioasă. 
Pentru meciul revanșă din Polonia, 
boxerii romîni trebuie să acorde în 
continuare atenție pregătirilor lor”.

I. PETRESCU

Campionatele republicane de schi 
(probele alpine) au luat sfîrșit du
minică pe Valea lui Carp, cu desfă
șurarea probei de coborîre. La mas
culin, titlul a fost cucerit de Cornel 
Tăbăraș (Carpați Sinaia) cu timpul 
de l’46’’7/10 (pîrtia a măsurat 2 800 
m). De remarcat că viteza medie 
orară înregistrată de Tăbăraș a'fost 
de pesté 95 'km Ia oră. Pe locurile 
următoare s-au clasat 
(Dinamo) — l’47'’4/10 și M. Enache 
(Caraimanul Bușteni) — 1’48”8I1O. 
Dinamovista Ilona Mikloș a cîștigat 
detașat proba feminină, urmată în 
clasament de Magdalena Bîră (Stea
gul Roșu Brașov) și Mihaela Stoe- 
nescu. (Voința).

RIGA. Aseară s-a disputat la 
Riga primul meci din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni“ la baschet femi
nin între echipele T.T.T.-Riga și 
Rapid-București. Baschetbalistele 
sovietice au cîștigat cu scorul de 
57-27 (24-17). Returul va avea loc la 
București.

bucuria pentru realizările dobîndife în 
anii puterii populare, pentru viața 
nouă ce și-o făuresc călăuziți de politi
ca înțeleaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn. Imaginea de azi a satelor Ol
teniei nu mai seamănă nici pe departe 
cu aceea a satelor din timpul regimu
lui burghezo-moșieresc. An de an pu
terea populară a înmulțit realizările pe 
tărîm economic, social-cultural ale Ol
teniei. In 362 de sate luminează becul 
electric, față de numai 25 safe electrifi
cate în timpul burgheziei, 317 localități 
sînt cineficate, iar 192 de localități sînt 
radioficate. Peste 34 750 de 
țărani muncitori și-au 
case noi în ultimii ani.

Duminică seara a avut loc în sala 
Lectoratului Central din Capitală o 
seară literară comemorativă consa
crată marelui poet clasic vietnamez 
Nguyen-Trai, organizată de Con
siliul pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice din cadrul 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă în colaborare cu Uniunea 
scriitorilor din R. P. Romînă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Szemler Ferenc, secre
tar al Uniunii scriitorilor ciin R. P. 
Romînă. Despre viața și opera poe
tului vietnamez Nguyen-Trai a vorbit 
poetul Dumitru Corbea.

Au fost de față membri ai amba
sadei R. D. -Vietnam în R. P. Ro
mînă.

Participînd-la uh . concurs; atletic da 
sală, desfășurat. . la;., Moscova, . celebra 
atletă sovietică Irina Press a realizat în 
proba de pentatlon — 5 225 puncte. A- 
ceasta este cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit.și întrece 
recordul mondial în aer liber deținut 
de aceeași sportivă. La cele 5 proba 
Irina Press a obținut următoarele rezul
tate : ■ 50 m plat, 6”l/10 i 50 m gar
duri 7” I greutate 15,99 m i înălțime 
1,53 m I lungime 5,90 m.

REZULTATE TEHNICE
FEMEI : 50 m. plat — Ioana Pe

trescu (Rapid) 6,6 sec.; 40 m. gar
duri —• Liana Jung (Steaua) 6,3 sec.; 
greutate — Ana Sălăgean (Dinamo 
Brașov) 14,95 m ; înălțime — Rodl- 
ca Voroneanu (Steaua) 1,58 m ; lun
gime — Viorica Belmcga (C.S.M. 
Cluj) 5,59 m.

BĂRBAȚI : 50 m. plat 
Tudorașcu (Metalul) 
garduri — Valeriu 
7,6 sec. ; Înălțime 
rumb (Știința Cluj)
— Nicolae Popovschl (Steaua) 7,19 
m. ; triplusalt — Șerban Ciochină 
(Metalul) 15,49 m. ; greutate — 
Const. Crețu (Metalul) 16,45 m. ; 
prăjină — Dumitru Catrina (Știința 
București) 4,02 m. ; ciocan (16 kg)
— Const. Drăgulescu (Rapid) 23,43 m.

Frunlașii rugbiului bucureștean și-au 
daf din nou întîlnire pe stadionul 
„Unirea“, cu ocazia celei de-a doua 
etape a competiției dotate cu „Cupa 
6 Martie". în condiții atmosferice co
respunzătoare și în prezența unui nu
meros public, Dinamo și Unirea au 
furnizat un meci pasionant, de mare 
luptă. Cu toate că dinamoviștii au un 
P'lus de experiență față de tinerii și 
impefuoșii rugbiști de la Unirea, nu 
le-a fost deloc ușor-să realizeze vic
toria. De altfel, partida s-a terminat cu 
un scor „alb" (0—0). în majori
tatea întrecerii, „uniriștii“ au do
minat teritorial, fiind de mai multe 
ori pe punctul de a marca. Ei au 
ratat printre altele transformarea 
cîforva lovituri de pedeapsă, deși se 
aflau în poziții foarte favorabile. în 
jocul la tușă disputa pentru balon a 
fost echilibrată. Dinamoviștii și-au pus 
în cursă treisferfurile, însă adversarii 
au răspuns prompt, cu placaje decise.

în celălalt joc al programului, echi
pa Gloria a cîștigat cu 3-0 (prin ne- 
prezentare) în fața formației Progre
sul. Conducerea clubului Progresul ar 
trebui sa analizeze cauzele acestei ne- 
prezenfări, întrucît la mijloc se pare că 
există lipsuri ale administrației... pro
prii.
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Lovitură de stat in Peru

Un vot pentru comunism,
pentru pace

Disensiuni la Bonn in legătură cu 
desemnarea succesorului lui Adenauer

Înfîia duminică din acest început 
de primăvară a coincis cu ale
gerile de depufați pentru sovie
tele republicane și locale. Pe Ku- 
fuzovski Prospekt, unul din marile 
bulevarde ale capitalei sovietice, 
am întîlnit azi dimineață un grup 
numeros de alegători. Veneau la 
centrele de votare aducînd cu ei 
ceea ce în limba rusă se numește 
„haroșoie nasfroenie" — o bună dis
poziție. Această atmosferă de încre
dere, de sărbătoare populară a 
domnit pretutindeni la centrele de 
votare încă din zorii zilei.

La secția nr. 22, pe același 
Kufuzovșki Prospekt, alegătorii sînt 
muncitori de la 
uzinele mecanice, 
intelectuali, gos
podine, studenți 
etc. Sînt oarnem 
care, fiecare în 
parte și toți la un 
loc, croiesc magistrala comunis
mului pe care pășește azi Uniu
nea Sovietică, lată cîfeva figuri de a- 
legători. Maistrul Polianov, membru 
al unei brigăzi comuniste de mun
că, mi-a vorbit despre relațiile noi 
de muncă ce se dezvoltăîn fabrica 
unde lucrează ; gospodina Panfilova 
Ekaterina e membră a unui comitet 
de cumpărători ; tînăra studentă Ta
mara Osipova, care votează pentru 
prima oară în viață, se pregătește să 
plece pe pămînturile înțelenite, în 
Kustanai, împreună cu colegii ei. 
„Votăm pentru pace, mi-a spus tova
rășul PoHanov, pentru ca munca noa
stră să fie cît mai rodnică".

...Ora 11,10. La circumscripția 
electorală Frunze, alegătorii întîmpi. 
nă cu căldură pe conducătorii de 
partid de stat veniți pentru a 
vota ac'. Tovarășul Nikita Hrușciov 
primește bulștinu1 de vot; după ce 
îl introduce în urnă, stă de vorbă 
cu alegătorii. Domnește o afmpsfer^ 
de însuflețire șiv voie bună. La a- 
ceeaș1 circumscripție votează și tova
răși Poleanski, Suslov și alți condu
cător- ai P.C.U.S.

s j £ .'J". ■■ :•.- '
Spuneam că alegerile .constituie 

întotdeauna o sărbătoare populară. 
Pretutindeni la secțiile i. și: tcircufn- 
scripțiile de vot se desfășoară bo
gate programe oferite de .ansamblu
rile muncitorești, de artțști și de for-. 
mâții culturale ale capitalei.

înaltul patriotism, unitatea po
porului sovietic ,în jurul P.C.U.S. s-au 
manifestat, în primul rînd, prin par
ticiparea masivă la vot. Pînă la o-' 
rele 18, la Moscova votaseră majo
ritatea covîrșitoare a alegătorilor.

La punctul de corespondenți 
ziarului „Pravda" 
dențe din toate

De la corespondenți 
nostru la Moscova

ai
sosesc corespon- 
colțurile Uniunii 

Sovietice, lată cî- 
’eva aspecte. Ale
gătorii s-au pre
zentat în faja ur
nelor aducînd cu 
ei ceea ce 
mese daruri

nu- 
pen-

tru patrie.
Karaganda. Toți muncitorii 

au votat la circumscripția electorală 
nr. 31 și-au depășit sarcinile de plan. 
Dărui lor îl constituie cele 7 000 
tone de cărbune peste plan oferit 
în cinstea zilei alegerilor.

Riga. La secția de votare a uzi
nelor V. E. F., inginerul Gheimanis, 
udarnic al muncii comuniste, vor
bește alegătorilor despre progre- 
su- pe care l-au realizat uzinele 
de la ultimele alegeri pînă acum. Zi
lele trecute ei au produs aparatul 
de radio cu numărul 1 000 000.

încă în prima jumătate a zilei, la 
Kiev votaseră majoritatea alegători
lor.

Radiogramele vin din cele mai în- 
depăr'ate colțuri ale Uniunii Sovie
tice. In Ciukotka, încă în primele 
ore ale dimineții, toți alegătorii s-au 
prezentat la vot. La Habarovsk, Vla
divostok, ta Cita, în lakuția, ca și 
pretutindeni în țara constructorilor 
comunismului, alegătorii și-au dat 
votul pentru comunism, pentru pace.

A. MÜNTEANU

care

Cercetările radioastronomilor sovietici
GORKI 3 (Agerpres). 

— TASS : La Gorki și-a 
încheiat lucrările con
ferința științifică unio
nală de radioastrOno- 
mie. La conferință, s-a 
arătat că radioastroho- 
mii sovietici au reu
șit să determine tempe
ratura diferitelor stra
turi ale suprafeței sub
lunare. precum și com
poziția rocilor lunare.

Rezultatele cercetări
lor asupra radiațiilor de 
unde radio ' 'emise1 de 
Lună, cercetări efectua
te sub îndrumarea ■ lui 
V. S. Troițki, doctor în 
științe fizicp-matemati
ce, au permis să se con
state că densitatea sub-

stanței lunare este de 
cîtevă zeci-de ori. mai 
mare decît se: credea 
pînă în prezent ne baza 
materialelor culese în 
cursul observațiilor op
tice

La conferință s-a 
subliniat că lucrările în 
domeniul cercetării șu- 
percoroanei solare, des
coperită de oamenii de 
știință din Moscova, 
prezintă o mare însem
nătate practică pentru 
studierea continuă a 
'sistemului solar.

Conform 'celor mai 
recenté date despre 
supercoroană, culese de 
oamenii de știință care 
lucrează în laborato-

l

r-

STOCKHOLM 3 (Agerpres). — La 
ședința din după-amiaza zilei de 2 
martie a Prezidiului . Consiliului 
Mondial al Păcii au fost dezbătute 
Rapoartele lui J. Bernal și A. E. 
ICorneiciuk în două probleme impor
tante ale ordinei de zi.

Participanții la ședință au subli
niat însemnătatea lărgirii și unifică
rii eforturilor forțelor iubitoare de 
pace din toate țările pentru realiza
rea unor rezultate pozitive în scopul 
securității în Europa, rezolvării pro
blemei germane, dezarmării gene
rale, consolidării principiului co
existenței pașnice, destinderii încor
dării internaționale.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii a adresat o telegramă Comite
tului japonez pentru apărarea păcii 
în care își exprimă solidaritatea cu 
oamenii muncii japonezi care orga
nizează în aceste zile demonstrații 
de protest împotriva bazelor ameri
cane pentru submarine atomice.

BONN 3 (Agerpres). — Apropia
ta desemnare a succesorului lui A- 
denauer în funcția de cancelar pro
voacă serioase fricțiuni în rîndul 
cercurilor conducătoare vest-ger- 
mane. Ziarul „Die 'Welt” rela
tează că în ultimele zile, între can
celarul Adenauer și ministrul econo
miei, Erhard, care este unul din 
candidații la funcția de cancelar, au 
apărut noi divergențe. în cercurile 
politice din Bonn, transmite agenția 
France Presse, nu există nici o în
doială că relațiile încordate între cei 
doi oameni de stat sînt rezultatul c- 
poziției tot mai viguroase din par
tea lui Adenauer față de eventuala 
preluare de către Erhard a conduce
rii guvernului vest-german. „De la 
eșecul tratativelor în vederea intră
rii Angliei în Piața comună, relevă, 
la rîndul ei, agenția U.P.I., între A- 
denauer și Erhard a avut loc. un 
schimb de scrisori mînioase”. Infor-

fruntea guvernului. Cearta, 
continuare agenția, a atins 
culminant joi, cînd Erhard 
în mod demonstrativ de la

Miting la Sanaa
SANAA 3 (Agerpres).— După cum 

relatează agenjia M.E.N., la 2 martie 
a avut loc la Sanaa o mare demonstra
ție de protest împotriva acjiunilor a- 
gresive ale Angliei la frontierele Ye
menului.

Adresîndu-se locuitorilor orașului a- 
dunaji la miting, As-Sallal, președintele 
Republici Arabe Yemen, a spus :

„Reacjiunea și uneltele imperialismu
lui hu vor izbuti să submineze cu aju
torul comploturilor și provocărilor lupta 
poporului yemenif. Imperialiștii 
să recunoască dreptul poporului 
nului la existenjă, Republica 
Yemen va găsi forje suficiente 
a resp'nge orice agresiune”.

nu vor 
Yeme- 
Arabă 
pentru

0 mîntarc a președintelui
Depuûlicii Guineea

o
a

Ture,

CONAKRY 3 (Agerpres). — La 
adunare a activului sindical, care 
avut loc la .Conakry, Seku 
președintele Republicii Guineea, a
rostit o cuvîntare în. care s-a refe
rit la principalele hotărîri ale Con
gresului al VI-lea al Partidului de
mocrat din Guineea, subliniind că 
singura cale spre progres pentru 
Guineea o constituie calea industria
lizării.

„Poporul guineez și avangarda lui
— Partidul democrat din Guineea
— a spus Seku Ture, au respins 
pentru totdeauna calea capitalistă, 
alegînd calea dezvoltării necapita- 
liste în scopul satisfacerii depline a 
nevoilor poporului”.

mâții provenite din cercuri foarte a- 
propiate de Erhard arată că cance
larul încearcă să-1 discrediteze pe 
ministrul economiei și să spulbere 
orice speranțe că el ar putea să-i ur
meze în 
scrie în 
punctul 
a lipsit
ședința guvernului. Ea a devenit pu
blică vineri. în cursul ședinței Bun- 
destagului, cînd Erhard a refuzat 
să se așeze lîngă Adenauer, unde stă 
de obicei (el fiind și vicecancelar), 
și a luat loc în cealaltă extremă a 
băncii guvernamentale”.

Se știe că între Adenauer și Er
hard au apărut divergențe atît în 
problema eșecului tratativelor de la 
Bruxelles, cît și în ce privește tra
tatul franco-vest-german. Potrivit 
ziarului „Die Welt”, Adenauer i-ar 
fi făcut cunoscut în mod direct lui 
Erhard să nu se amestece în pro- 
blerrie de politică externă. Ziarul re
latează că într-una din scrisori, A- 
denauer i-a atras atenția lui Erhard 
că tratativele în vederea intrării 
Angliei în Piața comună constituie 
„o problemă de politică externă” și 
nu depinde, prin urmare, de minis- 

i terul pe care el îl conduce.

LIMA 3 (Ageipres). — La 3 martie 
în Peru s-a produs o lovitură de 
stat. Un comunicat al comandamen
tului mixt al forțelor armate peru- 
viene anunță că generalul Ricardo 
Perez Godoy a fost demis din func
ția de președinte al juntei militare. 
Comunicatul anunță că generalul 
Nicolas Lindley Lopez (șeful unei 
grupări militare rivale lui Godoy) a 
preluat postul de președinte al noii 
junte militare.

Generalul Godoy preluase puterea 
la 8 iulie anul trecut printr-o lovi
tură de stat care a răsturnat guver
nul președintelui Manuel Prado. El 
a format atunci o juntă militară gu
vernamentală, din care făcea parte 
și noul președinte Nicolas Lindley. 
La 5 octombrie s-a produs o primă 
criză ministerială prin demisia mi
nistrului de interne. în cursul celor 
cinci luni următoare junta a avut de 
făcut față unor mari manifestații 
ostile ale populației, în special ale 
țăranilor, nemulțumiți de înrăutăți-

iea situației lor economice și de ca
racterul antidemocratic al juntei. 
Junta a răspuns prin suspendarea la 
5 ianuarie ă garanțiilor constituțio
nale și arestarea a sute de militanți 
ai mișcării populare.

în Kasaiul de sud
3 (Agerpres).— A- 
Press relatează că 

nationale congoleze

LEOPOLDVILLE 
genția Associated 
trupe ale armatei 
și unități ale O.N.U. efectuează opera
țiuni militare împotriva secesionișfilor 
din Kasaiul de sud, inspirați de fostul 
„împărat" al acestei provincii, Kalonji,

(care acum se află în Elveția). Unită
țile congoleze au obținut o serie de 
succese în lupta împotriva secesioniș- 
tilor, dar, relevă agenția, pericolul unor 
noi acțiuni din partea bandelor kalon- 
jiste continuă să existe.

Imagini din viața internațional#

Ce se petrece în coloniile 
portugheze

de radioăstrono- 
,al Institutului 

fizică aparținînd 
de Științe 

au. putut

rul 
prie 
de -, 
Academiei 
a . U.R.S.S., .
fi elaborate noi . me
tode de măsurare 
cîmpului magnetic 
păturile superioare 
atmosferei solare.

Radioastronomii 
subliniat, de asemenea, 
că dezvoltarea noilor 
mijloace ale tehnicii 
radioastronomice în 
Uniunea Sovietică a 
deschis,în fațfi oameni
lor de știință, sovietici 
mari posibilități în do
meniul cercetării obiec
tivelor astrale și a me
diului interastral.

a 
în 

ale

au

PARIS 3 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Humanité” a publicat o declara
ție a Partidului african al indepen
denței din Guineea portugheză și a 
insulelor Capului Verde, în care se 
spune că în cursul luptelor împo
triva colonialiștilor, patrioții. afri
cani au atacat și făcut inofensiv un 
grup de soldați portughezi.

în declarație se arată că colonia
liștii portughezi nu încetează fără
delegile împotriva populației civile. 
Astfel, în regiunea Empada, trupele 
de pedepsire au incendiat două 
zări și au exterminat aproape 
locuitorii acestora. Unele sate 
regiunea Guda au fost jefuite 
apoi prefăcute în cenușă.

„în momentul în care poporul 
Guineei portugheze a pășit cu curaj 
în ultima fază a luptei de eliberare

așe- 
toți 
din 
iar

Deschiderea Tirgului

Largă mișcare de solidaritate în Franța 
cu minerii aflați în greva

de la Leipzig

/• : v

:

Zilele trecute, muncitorii uzinelor metalurgice Forest din Bruxelles au declarat o grevă în sprijinul 
revendicărilor lor. Cu acest prilej a avut loc un miting (fotografia din stînga, sus). Oamenii muncii din Japo
nia au inaugurat ofensiva de primăvară prin organiza rea unor adunări do masă Ia Tokio. Iată o coloană 

(fotografia din 
democratice în

PARIS 3 (Agerpres). — în seara 
zilei de 2 martie, Confederația Ge
nerală a Muncii din Franța, Confe
derația franceză a muncitorilor 
creștini, Federația națională a învă- 
țămîntului și Uniunea națională a 
studenților din Franța au protestat 
hotărît împotriva. intenției autorită
ților franceze de a-i constrînge pe 
minerii greviști din Franța să reia 
lucrul.

în declarația publicată de condu
cerea Confederației Generale • a 
Muncii (C.G.T.) se spune că oamenii 
muncii din Franța sînt unanimi în 
hotărîrea lor de a apăra dreptul la 
grevă. C.G.T. îi cheamă pe toți oa
menii muncii ca în ziua de 5 martie 
să întrerupă lucru! timp de un sfert 
de oră în sprijinul grevei minerilor.

Federația națională a minerilor 
din Franța a dat publicității o de
clarație în care condamnă măsurile 
adoptate de autorități în vederea 
rechemării cu forța la lucru a mine
rilor. „în ciuda acestor măsuri anti
democratice — se subliniază în de
clarația federației — minerii

ferm hotărîți să lupte Rentru satis
facerea revendicărilor lor legitime. 
Ei sînt sprijiniți de întreaga clasă 
muncitoare din Franța“.

Pe adresa Federației naționale a 
minerilor sosesc mesaje de solidari
tate din partea minerilor din dife
rite țări.

LEIPZIG 3 (Agerpres). — La 3 
martie la Leipzig s-a deschis Tirgul 
internațional de primăvară pe 1963. 
La tîrg participă 9 000 de organiza
ții de comerț exterior și firme din 
63 de țări ale lumii, iar numărul to
tal al exponatelor se apropie de un 
milion.

Tîrgul de primăvară de la Leipzig 
va rămîne deschis pînă la 12 martie.

națională — se spune în declarația 
Partidului african al independenței 
din Guineea portugheză și a insu
lelor Capului Verde — chemăm stă
ruitor toate forțele iubitoare de pace 
și libertate, în special popoarele și 
guvernele țărilor africane, să acor
de poporului Guineei portugheze uri 
ajutor concret și imediat”.

PARIS 3 (Agerpres).— Președinte
le Frontului de eliberare națională 
din Mozămbic, Eduardo Mondlăne, a 
ținut ' la 2 martie 0 conferință' de 
presă la Paris în cursul căreia, re- 
ferindu-se la vizita sa făcută în 
S.U.A., Anglia și Franța, a criticat 
„lipsa de simpatie” a cercurilor con
ducătoare din aceste țări față de 
cererile pentru independență a po
porului din Mozămbic. Mondlăne a 
declarat că „reacțiile oficiale față 
de cererile poporului din Mozămbic 
au fost negative în Anglia, echivoce 
în Statele Unite, iar în Franța nici 
nu au existqt”.

El a subliniat că poporul din Mo- 
zambic se pregătește în prezent în 
vederea unui adevărat război împo
triva colonialiștilor portughezi și că 
dacă aceștia nu vor acorda indepen
dență țării, luptele vor izbucni în 
scurt timp.

de muncitori îndreptîndu-se către sala în care s-a ținut una dintre aceste adunări 
dreapta sus). O demonstrație la Londra a studenților irakieni împotriva reprimării forțelor 
Irak (fotografia de jos).

Continuă înscenările judiciare de la Madrid
MADRID 3 (Agerpres). — La tribu

nalul militar din Madrid continuă 
procesele intentate de regimul fran
chis! elementelor cu vederi progre
siste. După cum transmite agenția 
Reuter, la 2 martie tribunalul a con
damnat 14 persoane la închisoare

De-ale

pe termene între un an și șase ani 
sub acuzația că au desfășurat „pro
pagandă ilegală" în timpul marilor 
acțiuni greviste care au avut loc 
anul trecut în Spania. Potrivit agen
ției, majoritatea celor acuzați sînt 
muncitori din orașul San Sebastian.

Primul ministru al Finlandei 
despre vizita sa în U.R.S.S.

Demonstrații muncitorești 
la Caraci

CARACI 3 (Agerpres).— Activitatea 
întreprinderilor din Caraci (Pakistan) a 
fost paralizată în întregime la 2 martie 
ca urmare a greve' generale a mun
citorilor dm aces' oraș. Potrivit agen
ției U.P.I., peste 400 de unități indus
triale și-au închis porțile și mii de mun
citori au demonstrat pe străzile orașu
lui în sprijinul cererilor de mărire a 
salariilor ți împotriva atacului poliției, 
din 1 martie, cînd șase muncitori gre
viști au fost uciși.

în legătură cu intensificarea acțiuni
lor cu caracter revendicativ și a de
monstrațiilor, autorifă|ile din Caraci au 
emis un decret, prin care se interzice 
staționarea grupurilor de persoane pe 
străzi. Această lege urmează să rămînă 
în vigoare timp de două luni.

f ran chiste

„Procurorul“ : Onorată curte, vinovăția acuzatului rezultă din Jură
mintele martorilor acuzării... (Desen de V. TIMOC)

HELSINKI. La 2 martie, A. Karia- 
lainen, primul ministru al Finlandei, 
a organizat o conferință de presă în 
cadrul căreia a relatat despre vizi
ta sa oficială în Uniunea Sovietică și 
a răspuns la numeroase întrebări 
puse de ziariști. Primul ministru fin
landez 
U.R.S.S. 
și utilă.

VIENA. în Austria continuă de 
aproape 
privire la formarea noului guvern al 
Austriei. “ -- -
Populist 
și Partidul 
(P.S.A.) au reluat la 1 martie trata
tivele la care participă cancelarul 
Gorbach. Referindu-se la tergiver
sarea tratativelor cu privire la for
marea noului cabinet, cancelarul 
Gorbach a subliniat, printre altele, 
„seriozitatea“ situației care s-a creat.

Scad rezervele de aur

a apreciat vizita sa în 
ca fiind extrem de reușită

patru luni tratativele cu

Reprezentanții Partidului 
din Austria (P. P. A.) 

Socialist din Austria

partidului „Mișcarea revoluționară 
de stînga“, „Considerăm că guver
nul trebuie să redea statutul legal al 
partidului scos în afara legii“, se 
subliniază în declarația senatorului 
Raul Romos Jimenez, președintele 
partidului „Acțiunea democratică“, 
publicată de presa locală.

IIAGA. Comitetul Central 
dului Comunist din Olanda a 
lisia de candidaji din partea 
lui Comunist din Olanda în 
pentru cea de-a doua Cameră a parla
mentului Olandei. în această listă figu
rează 30 de comuniști propuși în toate 
circumscripțiile electorale. în fruntea 
listei se află președintele C.C. al P.C. 
din Olanda, Paul de Oroof. Alegerile 
pentru cea de-a doua Cameră a parla
mentului olandez vor avea loc la 15 
mai a.c.

al Parfi- 
publicat 
Partidu- 

alegerile

San Jose a fost 
declarația unor 
politic și obștesc 

care condamnă

ale S.U.A.

WASHINGTON. După cum trans
mite A.P., la sfîrșitul lunii februa
rie rezervele de aur ale S.U.A. au 
scăzut cu încă 50 milioane, de do
lari. ’ în primele nouă săptămîni 
ale anului 1963, Statele Unite au 
pierdut' în total 100 milioane de do
lari din rezervele lor de aut. ceea ce 
este considerat drept simptomatic 
pentru, șubrezenia balanței interna
ționale de plăți-a țării..

SAN JOSE. La 
dată publicității 
fruntași pe tărîm 
din Costa Rica în 
scopurile apropiatei conferințe din
Costa Rica a președinților țărilor A- 
mericii Centrale la care va participa 
și președintele S.U.A., Kennedy. Au
torii declarației arată că la confe
rință vor fi dezbătute planurile unor 
noi măsuri împotriva Cubei și for
țelor democratice din America Cen
trală.

VIENTIANE. După cum anunță 
postul de radio „Vocea Laosului” în 
ultima vreme trupele grupării de 
dreapta din Laos au pus la cale o 
serie de operațiuni provocatoare 
■împotriva unor regiuni controlate' 
de autoritățile neutre și de forțele

CARACAS. Partidul „Acțiunea Patet Lao^ Printre altele, ele au 
democratică“, unul din cele mai atacat un număr de sate în pro- 
mari și influente partide din Vene- vinciiïe Vientiane, Kham-Muon și 
zuela, a condamnat interzicerea de Saravam în afară de aceasta, avioa- 
către guvernul Betancourt a - Parti- ne americane au aruncat în repe- 
dului Comunist din Venezuela și a täte rînduri arme, muniții și alimen-

te pentru diversioniștii care acțio
nează împotriva trupelor guverna
mentale și forțelor Patet Lao.

ROMA. La 3 martie a sosit la 
Roma, venind din Paris, Livingston 
Marchant, împuternicitul special al 
președintelui S.U.A. El va duce cu 
conducătorii italieni tratative în 
problema planului american de con
stituire a așa-numitelor „forțe nu
cleare multilaterale“ ale N.A.T.O,

nică dimineaja a fost autorizată trimi
terea unei informații cu privire la o 
mare demonstrație a populației din ca
pitală, care a avu* loc în faja palatu
lui regal. Partlcipanții la demonstrație 
și-au exprimat dorința ca prinfu! Noro
dom Sianuk să rămînă în funcția de 
președinte a1 Sangkumului (Partidul de 
guvernamînt) și să 
partid pentru a se 
guvern.

încheierea

nu dizolve acest 
evita o criză de

BAMAKO. Modibo Keita, pre
ședintele Republicii Mali, a inaugu
rat la 2 martie într-un cadru festiv 
la, Bamako Tîrgul agricol, comercial 
și industrial — expoziție organizată 
anual de Consiliul Municipal al Ca
pitalei.

Exponatele prezentate ilustrează 
îw mod grăitor succesele realizate în 
anul care a trecut de organizațiile 
naționale de stat, de întreprinderile 
de construcții și transporturi, pre
cum și de cooperativele meșteșugă
rești din republică.

LEOPOLDVILLE. în seara zilei de 
2 martie la Leopoldville și-a încheiat 
lucrările cea de-a cincea sesiune a Co
misiei economice O.N.U. pentru Africa 
(E.C.A.). Delegați’ au 
mifate să organizeze 
ne a E.C.A. la Alger.

După demisia

hofărîf în unani- 
următoarea sesiu-

guvernului
cambodgian

PNOM PENH. Ultimele 24 de ore 
nu au adus lumină în situația din Cam- 
bodgia după declarația din 2 martie 
cu privire la demisia guvernului cam
bodgian. Nu se publică comunicate o- 
ficiale. Sîmbătă seara un purtător de 
cuvînt al Ministerului Informațiilor a 
invitat pe ziariștii străini să se abțină 
de la expedierea vreunor telegrame și 
să aștepte declarațiile oficiale. Dumi-

lucrărilor
Subcomitetului Uniunii

Interparlamentare

GENEVA. La Geneva șii-a încheiat 
lucrările Subcomitetul Uniunii In
terparlamentare, care a discutat pro
blema explorării și folosirii spațiu
lui cosmic în scopuri pașnice. Mem
brii subcomitetului au aprobat în u- 
nanimitate o rezoluție care va fi 
luată în discuție ca recomandare la 
sesiunea ordinară a Uniunii 
parlamentare, ce 
aprilie la Lausanne. Membrii 
mitetului au chemat statele 
abțină de la experiențe cosmice și 
de la acele activități în Cosmos care 
nu au un caracter pașnic.

PARIS. La Paris au sosit primul 
. ministru al Greciei, Karamanlis, și 
ministrul Afacerilor Externe, Ave- 
roff. care întreprind o călătorie în- 
tr-o serie de țări membre ale Pieței 
comune Karamanlis și Averoff vor 
rămîne trei zile în Franța și se vor 
întîlni cu președintele de Gaulle.

LIMA. După cum transmite agen
ția UPI, la 2 martie o avalanșă de 
zăpadă a căzut de pe înălțimile 
munților Anzi asupra orășelului 
Pampayacta, situat în departamen
tul Apurimac (partea de sud a sta
tului Peru). Aproximativ 300 de per
soane au fost îngropate sub zăpadă.

va avea
Inter- 
loc în 
subco- 
să se
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